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Prefácio do Texto Coreano 
 
O Reverendo Sun Myung Moon recebeu uma convocação especial de Deus na idade de 
dezesseis anos e tem trilhado apenas esse caminho por toda a sua vida. O valor da nobre 
vida do Reverendo Moon é que ele revelou completamente que Deus esteve oculto por 
toda a história humana, e que ele tem cumprido a Vontade de Deus. 
 
O Reverendo Moon esclareceu que o homem é a essência de amor verdadeiro, vida 
verdadeira e linhagem verdadeira, com Deus e o homem existindo em um 
relacionamento de pai e filho. A queda do homem, trazida pelos antepassados da 
humanidade, destruiu o valor original do homem e o levou ao estado miserável de 
afundar no pântano do pecado. Este Mestre, o Reverendo Moon, que compreendeu com 
todo o seu ser o Deus que esteve recriando Seus filhos ao estado original, tentou trazer 
liberdade para Deus e a humanidade. O mestre expressou a realidade de sua vida nas 
seguintes palavras: 
 
“Até agora, tenho trilhado o caminho de perseguição. A Igreja de Unificação do 
Reverendo Moon tem recebido a maior perseguição, desde o indivíduo, a família, a 
tribo, a sociedade, a nação e o mundo. Se eu resumisse minha vida e a descrevesse em 
uma palavra, esta seria miséria, indescritível miséria. Eu tenho um passado que ninguém 
entendeu; somente Deus conheceu a situação. Aqueles que oravam sobre mim, 
expressaram que há apenas lágrimas. Aqueles que oraram para descobrir quem é o 
mestre, somente puderam chorar por sua situação.” 
 
Em resumo, o curso de vida do Mestre é o curso de indenização para a total restauração 
da providência de Deus e, portanto, cada um dos incontáveis sofrimentos contém grande 
significado como um evento providencial. O mestre é o antepassado do bem e aquele 
que trilhou o caminho de Verdadeiros Pais toda a sua vida, lavando a história 
pecaminosa dos falsos pais, causada pela queda de Adão e Eva, através de seu sangue, 
suor e lágrimas. 
 
Podemos compreender o valor do Amor Verdadeiro e dos Verdadeiros Pais através da 
vida do casal Reverendo e Sra. Moon. Além disso, através de suas palavras, podemos 
conhecer profundamente sua identidade. Através dos já publicados 240 volumes de 
discursos, ele explica claramente Deus e o homem, a história e o mundo espiritual. A 
evidência que ele veio do Céu é que possui a verdade, e essa verdade é revelada através 
de sua vida. 
 
O mestre disse que a estratégia única da providência de restauração é ser golpeado 
primeiro, e então reivindicar a posse. Toda a sua vida, ele foi golpeado e trilhou o 
caminho de indenização através do sofrimento, e finalmente tomou de volta as posições 
celestes da primogenitura, paternidade e realeza de Satanás. Ele abriu o Dia da 
Declaração da Realidade do Sábado Cósmico para os Pais de Céu e Terra (o Dia da 
Declaração foi 7 de julho de 1997, pelo calendário lunar). 
 
Agora, realmente, chegou a nova era e a soberania de Deus pode se estabelecer nesta 
terra.  
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Ele disse que todas as famílias abençoadas que se tornam donas desta era devem 
estabelecer a identidade de cidadãos celestes pelo estabelecimento do ideal de família 
verdadeira, e se tornar a fonte de vida da palavra, onde os pais de céu e terra podem se 
estabelecer e repousar. 
 
Os Verdadeiros Pais estabeleceram o Hoon Dok Hae (reunião para leitura e 
aprendizado) no dia 13 de outubro de 1997, para lermos e estudarmos a Palavra todos os 
dias, estabelecendo a verdadeira tradição familiar de atender o céu. 
 
Publicamos Família Abençoada e o Reino Ideal I e II, o conteúdo central dos discursos 
do Mestre. Desta vez estamos publicando um volume com o nome de Era do Completo 
Testamento e Reino Ideal. Este livro é uma compilação das publicações separadas 
anteriores: 
 
Verdadeiros Pais 
Vida na Terra e no Mundo Espiritual I e II 
Piedade Filial 
Vida no Mundo Espiritual e na Terra  
Quem é Ele? 
 
Através desta publicação, entenderemos como trazer o estabelecimento do céu e de 
verdadeira paz e felicidade na família, sociedade, nação e mundo. Acredito em João 
8:32 que diz, “A verdade vos libertará.” Essa promessa da Era do Novo Testamento 
pode ser realizada através deste livro da Era do Completo Testamento. 
 
Sun Jo Hwang, Presidente 
Family Federation for World Peace and Unification International 
Dezembro de 1998 
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Prefácio para a Edição em Inglês 
 
Bem-vindo a um novo mundo, um novo tempo e um novo lugar, A Era do Completo 
Testamento e o Reino Ideal. Este mundo inclui a totalidade da vida humana, desde a 
rotina diária comum até a vastidão do mundo espiritual. Ele é o fruto da luta humana 
por justiça em todas as nações, raças e religiões. Este mundo abraça a totalidade da 
humanidade, o homem e a mulher originais, e todos os seus descendentes. Ele é o 
mundo de sua ressurreição e vida eterna. 
 
Este mundo também abrange o mundo sensorial de nosso caminhar e dormir, comer e 
beber, amar e lutar, luz do sol e sombra. Ele reside nesses assuntos humanos sobre os 
quais colocamos essa preocupação – os labores e prazeres que consomem nossa breve 
estadia na terra. O Reverendo Sun Myung Moon celebra esta vida física de sangue, suor 
e lágrimas, e a chama de redimida em Cristo, e a conclama a ser o que sempre deveria 
ter sido – a realidade do amor original de Deus. 
 
O Reverendo Moon criou esta antologia, os primeiros três livros dos quais são 
compostos de seus ensinamentos diretos. A primeira coleção intitulada Verdadeiros 
Pais, define o significado do Messias, no contexto da Era do Completo Testamento, 
como os Verdadeiros Pais. Os volumes A Vida na Terra e no Mundo Espiritual 
descrevem a natureza do cosmos como uma realidade dual, invisível e visível, o mundo 
da mente e o mundo do corpo. A humanidade tem sofrido através de nossa ignorância 
sobre ambos os mundos. Através da ciência, estamos agora ganhando domínio do 
mundo físico. O Reverendo Moon desbravou uma descoberta paralela em nossa 
compreensão e domínio do mundo espiritual. 
 
A quarta coleção, Piedade Filial, é uma seleção de orações do Reverendo Moon feitas 
de forma poética. Este é um dos doze volumes que serão publicados em inglês ainda 
este ano. 
 
As revelações do Dr. Sang Hun Lee, Vida no Mundo Espiritual e na Terra, trazem os 
ensinamentos do Reverendo Moon sobre o mundo espiritual em uma realidade vívida. O 
Dr. Lee, um médico, filósofo e antigo discípulo da Unificação, pesquisou 
diligentemente o mundo espiritual desde sua transição em 1997. Seus relatos sobre o 
estado de casais no céu, de pessoas no inferno, e de figuras históricas específicas, 
fornecem testemunhos convincentes da realidade da próxima vida. 
 
O trabalho final, Quem é Ele? é uma apresentação de textos proféticos coreanos de 
vários séculos, juntamente com breves seleções de Nostradamus e dos Velho e Novo 
Testamentos. Eles apontam mutuamente para o advento de um líder messiânico em 
nosso tempo, e o autor, Sung Mo Koo, conclui que estas profecias podem se referir a 
ninguém além do Reverendo Sun Myung Moon. Para o benefício de estudiosos, 
incluímos a caligrafia original chinesa e o Hangul coreano associado. 
 
Oramos que estas traduções para o inglês possam abrir para o leitor as vistas deste novo 
mundo da Era do Completo Testamento e o Reino Ideal, e que o leitor possa se 
encontrar movido não apenas para desfrutar essa visão, mas para participar de sua 
realização. 
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Com sincera apreciação aos criadores e trabalhadores que trouxeram essa nobre 
escritura, eu a recomendo para sua eterna edificação. 
 
Tyler Hendricks, Ph.D., Presidente 
Family Federation for World Peace and Unification, America 
1º de julho de 1999 
O 9º Dia da Declaração da Bênção Eterna de Deus 
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Livro 1 - Verdadeiros Pais 
 

Capítulo 1 - Verdadeiros Pais 
 
1. O Significado da Expressão “Verdadeiros Pais” 
 
Entre as expressões populares dos nossos membros, temos a expressão “Verdadeiros 
Pais.” É uma expressão simples, mas tem um conteúdo surpreendente. Nenhuma das 
bibliotecas no mundo jamais teve esse conteúdo. “Verdadeiros Pais” é uma expressão 
simples, mas é possuída somente por nós, e é utilizada somente entre nós. 
 
Por favor, pensem sobre isso. O Cristianismo, depois de 2.000 anos de sua história, 
ainda não pôde anunciar o simples fato que, desde que nossos antepassados são 
decaídos, eles são pais falsos e maus, e que somente pais que não sejam decaídos 
poderiam ser bons e verdadeiros pais. A história tem esperado por este momento para a 
declaração deste fato. 
 
Pode ter havido alguma pessoa que pensou sobre verdadeiros pais, mas não havia como 
descobrir o que estava por trás dessa ideia. Sem estar equipado com o vasto conteúdo do 
Princípio Divino, não há como descobrir o motivo pelo qual ninguém pôde utilizar 
facilmente a expressão “Verdadeiros Pais.” É um fato magnífico que trouxemos a 
palavra clara da visão do Princípio Divino sobre a história, para que possamos conhecer 
a raiz da natureza original nos seres humanos. 
 
O que podemos entender através do conhecimento do significado da expressão 
“Verdadeiros Pais”? Podemos entender que a queda de nossos primeiros antepassados 
ocorreu através de um relacionamento ilícito de amor, e isto nos deixou com uma 
linhagem de sangue não relacionada com Deus, e sem quaisquer verdadeiros pais 
tentando realizar o ideal de criação. Isto significa que somos de uma linhagem falsa. 
 
Portanto, a expressão “Verdadeiros Pais” deve ser utilizada centrando na ideia que 
iremos limpar a história de nossa falsa linhagem de sangue, e conectar com o amor, vida 
e linhagem centrando em Deus e na nova raiz da natureza original. (201-60) 

 
 
2. A Origem do “Verdadeiro” 
 
1) O que é “Verdadeiro” 
 
Quem neste universo é a pessoa “Verdadeira”? Ela é o Absoluto. No idioma coreano, 
chamamos este ser Absoluto de “Um e único Senhor;” Quando é encurtado, “Um 
(Hana) e único Senhor” se torna “Deus (Hananim).” Deus é nosso Um e único Senhor. 
 
Quem, então, é Deus? Deus gosta tanto de pessoas boas como más na terra. Não é 
verdade que até mesmo criminosos condenados gritam, “Deus! Por favor, tenha piedade 
de mim. Eu te amo,” antes da execução? Isto é verdade ou não? (Sim, é verdade) “Deus, 
eu vou morrer! O Senhor me fez assim!” (Risadas). Vocês vão dizer isso? (Não!) 
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Então por que, quando está para morrer, uma pessoa que tenha feito coisas más, suplica 
com um coração bom e sacrifical, e espera por seu recomeço? Ela espera compreender 
Deus plenamente, confia Nele, tenta estar com Ele, compartilha com Ele seu coração e 
dificuldades mais do que com seus pais, ou com seus irmãos ou irmãs. Isto é porque 
Deus é verdadeiro ou porque Deus é falso? (Porque Ele é verdadeiro!) Porque Ele é 
verdadeiro, nos comportamos desta forma. 
 
Uma pessoa verdadeira não deveria amar somente alguém que gosta, mas até mesmo 
um inimigo que tenta matá-la. Ela deveria ser a pessoa a quem podemos confiar 
completamente, com quem queremos compartilhar nossos problemas, e com quem 
podemos desejar tudo. Vocês agora entendem o que é uma pessoa verdadeira, certo? 
(Sim!) 
 
Então, uma pessoa que odeia alguém é uma pessoa verdadeira ou uma pessoa falsa? 
(Pessoa falsa) Todos os homens aqui, uma pessoa que odeia alguém é uma pessoa 
verdadeira ou uma pessoa falsa? (Pessoa falsa). Definitivamente uma pessoa falsa. 
Então, temos muitas pessoas verdadeiras neste mundo, ou muitas pessoas falsas? 
(Muitas pessoas falsas) Muitas pessoas falsas, certo? (Sim) Vocês devem compreender 
claramente este fato. 
 
Para ser uma pessoa verdadeira, vocês devem ser verdadeiros em todas as dimensões. 
Se vocês, membros, amam uma pessoa que ama o Pai, e odeiam uma pessoa que odeia o 
Pai, vocês são bons membros ou maus membros? (Maus membros). 
 
Portanto, eu amo até mesmo uma pessoa que me odeia. Se amo uma pessoa que me 
odeia, vocês acham que ela se sente mal? (Sente bem) Ela se sente bem. Se a amo três 
vezes mais do que ela me odeia, ela automaticamente inclinará sua cabeça. Se eu faço o 
bem para ela três vezes, ela inclinará sua cabeça. Tentem e vejam se é verdade ou não. 
O homem tem uma consciência, por isso ele sabe se tem feito certo ou errado. (39-302) 

 
 
Vocês não acham que temos muitos homens bons em nosso país? Há muitas grandes 
pessoas no mundo. Quem então é o grande homem da Coreia? De quem vocês lembram 
como uma grande pessoa da Coreia? (O general Sun Shin Lee) Isso é verdade. O 
general Sun Shin Lee! Ele é uma grande pessoa. Vocês gostam do general Sun Shin Lee 
ou odeiam? (Gostamos dele) Tudo sobre ele? (Sim) 
 
Então, o general Sun Shin Lee é uma pessoa verdadeira ou não? (Eu não sei) Vocês não 
sabem. Vocês não sabem o motivo, mas gostam dele. Entretanto, o Pai não gosta dele 
dessa forma. Porque eu falo desta maneira, as pessoas pensam, “Isso é estranho. Por que 
ele diz isso? Ele odeia nosso general leal. Ele pode ser um comunista, ou ele é um 
traidor nacional?” Contudo, eu odeio o general Sun Shin Lee. Vocês podem querer 
saber o motivo. Deixem-me responder. 
 
Todos os coreanos o reconhecem como alguém leal ao seu rei. Mas como os japoneses 
o reconhecem? Ele não é um inimigo? Japoneses pensam sobre ele como um inimigo. 
Isto está claramente nos livros de história japonesa. O general Sun Shin Lee é um 
inimigo para os japoneses, mas ao mesmo tempo um general leal para os coreanos. 
Portanto, o Pai não gosta dele. 
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Ser verdadeiro significa ser verdadeiro na Inglaterra, ser verdadeiro na Alemanha, ser 
verdadeiro nos Estados Unidos, ser verdadeiro na Coreia. E quanto à África? 
(Verdadeiro!) No Japão? (Verdadeiro) Isto deveria ser assim. Portanto, não há nenhum 
inimigo para um ser verdadeiro. Não há ninguém que odeia algo “verdadeiro.” Alguém 
amado por uma pessoa e odiado por outra não pode ser um perfeito ser “verdadeiro.” 
Vocês não pensam assim? 
 
Se o general Sun Shin Lee fosse uma perfeita “pessoa verdadeira,” os japoneses 
deveriam admirá-lo como grande pessoa, juntamente com os coreanos. Mas a partir do 
padrão de “Verdadeiro,” o general Sun Shin Lee não é uma perfeita “pessoa 
verdadeira.” Ele é “verdadeiro” na Coreia, mas não no Japão. Alguma objeção? (Não) 
Eu busco por uma pessoa “verdadeira;” portanto, eu não gosto de uma pessoa que seja 
parcialmente verdadeira, tal como o general Sun Shin Lee. 
 
Que tipo de pessoa é uma pessoa verdadeira? Como disse antes, ela é alguém amada por 
pessoas más como também por pessoas boas: uma pessoa má deveria odiar alguém que 
uma pessoa bo a ama? Ela deveria ser alguém amada por pessoas más também. Há 
pessoas boas e pessoas más, mas há algo que todos querem muito. Há algo que todos 
amam muito. Isto significa que é amado por pessoas boas como também por pessoas 
más. Isso não é verdade? (Sim) 
 
Portanto, vocês não são “verdadeiros” se odeiam uma pessoa porque ela é má. Vocês 
deveriam amar uma pessoa má tanto quanto uma pessoa boa. Esta é a definição de uma 
pessoa verdadeira. Ela ama muito uma pessoa má e ama muito uma pessoa boa. Se há 
alguém assim, é ela que deveria ser a “verdadeira.” Alguma objeção? (Nenhuma 
objeção) (39-301) 

 
 
2) A Origem de “Veracidade” 
 
“Veracidade” não é um termo limitado a indivíduos. Ele transcende tudo como uma 
relação de valor. “Veracidade” deve estar em qualquer lugar porque é algo que todos 
amam e buscam. (63-89) 

 
 
Não nos reunimos para nossos propósitos privados, mas para o benefício do todo. Não 
deveríamos existir para nós mesmos, mas pela família, pela tribo, pela nação e pelo 
mundo. Antes de tentar tornar-se “verdadeiro”, vocês deveriam primeiro tornar sua 
família “verdadeira”, e a nação e o mundo também deveriam se tornar “verdadeiros”. 
Nós, seres humanos, estamos em um curso de restauração no qual o desejo por fortuna 
não deve ser o motivo para nada. Qual, então, deveria ser o motivo? O “Verdadeiro”. 
Para o homem realizar sua verdadeira natureza, ele deve ter um relacionamento com 
Deus, a origem de tudo. Sem ter este relacionamento, uma verdadeira estrutura não pode 
ser formada dentro de um indivíduo. 
 
Veracidade deve estar centrando em Deus. O homem pode realizar a veracidade 
somente quando estabelece um fundamento para sentir domínio de amor em relação a 
tudo. Vocês devem compreender que, a menos que uma pessoa estabeleça este 
fundamento, vocês não podem ser uma pessoa de veracidade. 
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A origem da veracidade é Deus. Com a existência de Deus, veracidade pode ser 
realizada. Quando Deus vai embora, veracidade também vai embora. Então vem a 
existir algo não verdadeiro – a origem do mal. 
 
Um verdadeiro resultado pode ser realizado somente quando há verdade. Em outras 
palavras, o ideal de Deus pode ser realizado somente com a existência de Deus. 
Portanto, palavras tais como “verdadeiro” ou “bom” não foram criadas centrando no 
homem, mas em Deus. 
 
A partir deste tipo de perspectiva, também podemos dizer que veracidade não é algo que 
o homem possa pensar baseado em si mesmo. Veracidade não pode ser controlada pela 
humanidade decaída; ao invés, veracidade deve nos controlar. Portanto, devemos 
sempre ser obedientes à verdade. Devemos valorizá-la e persegui-la. Observando sua 
vida física e sua vida consciente, vocês não podem negar o fato que verdade pertence ao 
céu. 
 
Quando oramos, frequentemente oramos de forma habitual, “Precioso Pai Celeste, 
nosso verdadeiro Deus.” Mas não havia nenhuma veracidade real antes de hoje. 
Portanto, a origem, com a qual a veracidade está relacionada, não está dentro da história 
da humanidade, mas localizada além da história. Tudo começa a partir daí. A origem 
deveria ser buscada além das circunstâncias; religiões não deveriam formar crenças 
através de centrar em um ser humano. 
 
Naturalmente, há pessoas edificando um padrão de fé centrando em um fundador, mas 
muitos buscam por veracidade além das religiões humanas que buscam por Deus. 
Quando consideramos este fato, podemos dizer que não podemos encontrar a origem da 
veracidade em nossa vida substancial, ou na história de nossa vida humana. 
 
A origem da veracidade não pode ser alcançada apenas no relacionamento com o 
homem. Veracidade deve ser um padrão absoluto. Portanto, questões de Deus ou do 
Absoluto devem vir a discussão. Por que isso é assim? É porque não houve nenhum 
“Verdadeiro” nesta terra. O próprio homem buscando a verdade não pode ser o motivo. 
Em cada ponto de transição crucial da história dos seres humanos, Deus intervém. O ser 
absoluto é necessário nessa situação. 
 
O termo “Deus,” “Ser Transcendente,” ou “Ser Absoluto” é necessário quando uma 
pessoa considera questões filosóficas, tais como o objetivo definitivo da verdade ou a 
base da existência. Por que é assim? É porque uma pessoa não pode resolver estas 
questões acadêmicas ou aquelas da origem ou valor da existência sem que esteja 
relacionada com o Ser Absoluto. Portanto, as pessoas estão tentando encontrar o 
caminho para sair de suas sérias dificuldades através da verdade. Não podemos negar 
estes fatos. Portanto, a origem da veracidade não está nas mãos do homem, mas deve ser 
manuseada pelo Ser Absoluto, por Deus. 
 
Religiões reivindicando corretamente serem “verdadeiras” não podem existir sem Deus. 
Ética que identifica corretamente “veracidade” não pode negar Deus. 
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Portanto, Confúcio disse, “Alguém obediente ao Céu, prosperará, mas seu traidor 
perecerá.” Esta palavra estava centrando no Céu. O homem sempre tem se relacionado 
com o Céu. A origem do levantar e cair não está no próprio ser humano, mas no Céu.  
 
Deste modo, uma pessoa não pode estabelecer veracidade a menos que ela se origine a 
partir da motivação centrada em Deus. Então a questão que surge é se há ou não alguma 
pessoa “Verdadeira” nesta terra. 
 
Então, onde é estabelecida a veracidade? Naturalmente o Céu, o padrão de veracidade, 
tentará estabelecê-lo na terra. Esta é a Vontade de Deus. Então, a questão seguinte é, 
“Onde isto será estabelecido entre a humanidade?” Ela será estabelecida em nossa vida 
cotidiana. Por isso, Jesus disse, “O Reino do Céu está próximo.” O Reino do Céu, o 
“verdadeiro” país está em nossos corações. Ele está em um vale profundo onde não há 
nenhum motivo mau. 
 
Quando analisamos o núcleo de nosso ser, o coração, o encontraremos manifestando 
como intelecto, emoção e vontade. Qual entre eles é o fundamental? Fundamental entre 
eles é emoção, nem intelecto e nem vontade. 
  
Se todos vocês têm algo que consideram muito precioso, onde gostariam de colocá-lo? 
Vocês podem querer colocá-lo em um lugar que ninguém mais conhece, onde ninguém 
mais pode tocá-lo, e onde vocês mesmos possam absolutamente controlá-lo. Onde é 
esse lugar? É algum lugar fundo em seu coração – enterre-o no lugar mais profundo em 
seu coração. Coloque-o onde vocês sentem que seja muito seguro, como uma gaveta 
para objetos de valor. Visto a partir desta perspectiva, o lugar onde veracidade estaria 
estabelecida é o lugar mais profundo em seu coração. (24-317)  

 
 
3) Padrão Primário de “Verdadeiro” 
 
É o coração “verdadeiro” que não muda. Este é o motivo pelo qual sem ele, você não 
pode criar um padrão verdadeiro, você não pode fazer julgamento verdadeiro, você não 
tem uma raiz de conteúdo que possa ser certificada por um padrão absoluto ou pelo 
núcleo do cosmos. Se você não tem um padrão que seja verdadeiro, tudo avaliado por 
esse padrão será descartado. 
 
Uma medida, tal como o metro, tem seu padrão primário. Podemos calcular qualquer 
desvio a partir desse padrão. Referimos a esse padrão original sempre que precisamos 
estabelecer algum argumento relevante. (186-66) 

 
 
Não há nem revolução e nem mudança no amor. Nada que muda fisicamente pode ser o 
mais precioso. Diamantes são valiosos por sua dureza imutável. Ouro é precioso por sua 
cor dourada imutável. Uma pérola é preciosa por sua coloração imutável, harmoniosa e 
elegante. Por que temos baseado o padrão para a preciosidade de tesouros na 
imutabilidade de um objeto? É porque esse é o padrão para avaliar todas as coisas. 
 
Então, o que no cosmos é o padrão fundamental para medir o valor de tudo? Esta deve 
ser a questão. É o ouro ou diamantes? É o amor imutável e inquebrável. 
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Amor parece frágil, contudo, ele não quebra. Você pode pensar que pode lidar com ele, 
contudo, não pode. Você pertence a ele. Você será avaliado por ele; não o contrário. 
 
Quando perguntei qual poderia ser o padrão primário definitivo deste cosmos, eu 
descobri que não era algum padrão de medida ou alguma substância mutável. 
 
O homem não pode mudar esse padrão. Nem mesmo Deus pode mudá-lo. Qual é o 
padrão para a avaliação absoluta que transcende tempo, espaço, céu e inferno – que é 
eternamente imutável e tem o maior valor de qualquer coisa interna ou externa? 
 
Na terra há padrões zero para latitude e longitude. Longitude zero está localizada no 
observatório astronômico em Greenwich, Inglaterra. Isto é imutável. Não deveria haver 
um padrão zero em um ponto onde longitude e latitude se encontram em 90 graus? Se 
não, o mundo de ordem não será realizado. 
 
Qual é o padrão que cada coisa mensurável eterna e imutável quer ter como seu padrão, 
que até mesmo Deus pode seguir e que tudo deve obedecer? É dinheiro? Ouro? Ou um 
diamante? Deus pode criar todas estas coisas. 
 
Podemos dizer que amor também é criado por Deus; entretanto, Ele não pode possuir o 
amor. Amor deve ser possuído por duas pessoas. Nem mesmo Deus pode realizar o 
amor sozinho. Deste modo, o padrão fundamental para avaliar tudo no universo e no 
mundo eterno é realmente o amor. Amor não é afetado por qualquer mudança sazonal. 
(137-235) 

 
 
Cada um de vocês sabe que há padrões para medir distâncias. Se o padrão de medida é 1 
centímetro, esse é o modelo absoluto. Todos podem concordar se suas medidas estão 
baseadas no padrão. Você pode reivindicar ser a melhor pessoa, mas se não se ajusta à 
forma original, você não é de fato. 
 
Um centímetro é 10 milímetros. Portanto, 1 milímetro também é absoluto. Se você tem 
10 milímetros, isto será um centímetro. E 100 deles formam 10 centímetros, e assim por 
diante. Assim, todos eles têm um elemento comum e unificado. 
 
Então, qual é esse padrão para os seres humanos? Para unir o mundo dos seres 
humanos, deve haver uma forma, um padrão não contendo qualquer luta entre mente e 
corpo, para demonstrar como o homem deve ser. (128-78)  

 
 
Todos, se temos um metro padrão, não há nenhum problema ter outro metro, ou 100 
metros, ou mais. Então, qual é o padrão de medida do metro? É 1 milímetro. É porque 1 
milímetro é tão pequeno, que geralmente utilizamos 1 centímetro. 
 
Mesmo unidades astronômicas devem ser calculadas baseadas em 1 milímetro. Seremos 
capazes de utilizá-lo como um padrão por todo o mundo somente quando todos os 
milhões de medidas numéricas sejam calculadas a partir de 1 milímetro. 
 
Um milímetro na América, 1 milímetro na Coreia, e 1 milímetro na Inglaterra, todos 
devem ser o mesmo. Não deve haver nenhuma diferença. Essa é a verdade. 
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Todos, o que é a verdade? “Isto é verdadeiro.” O que é “verdadeiro?” Certamente algo é 
verdadeiro quando não há nenhuma forma para avaliar as coisas sem ele. Deve haver 
um Doutor em Física entre vocês. Para estudar física, você deve conhecer todos os 
movimentos do mundo natural. As coisas não se movem sem rumo. 
 
Pensem sobre isto. Quão grande é esta terra? Não há nem mesmo um minuto de desvio 
no tempo que esta enorme terra leva para girar ao redor do sol a cada ano. Nem mesmo 
um segundo de desvio. Se houvesse algum desvio, haveria um grande problema. Se 
houvesse, a questão seria se o desvio se tornaria maior ou menor. Se isso acontecesse, 
os oceanos e a terra se dividiriam em pedaços. 
 
Calculamos a idade da terra como sendo de 4,6 bilhões de anos. O perfeito desempenho 
de movimentos e operações da terra por todos estes 4,6 bilhões de anos deve estar 
conectado com um padrão centrando em alguma unidade. Para nossa avaliação, deveria 
haver alguma unidade de medida centrando em algum princípio, fórmula ou axioma. O 
mesmo vale para determinar “veracidade.” Veracidade deve ser aplicável a uma coisa, e 
ser igualmente aplicável com uma combinação de milhões de coisas. 
 
Chamamos o ouro puro de ouro 24 quilates. Ouro 24 quilates é ouro “verdadeiro,” não 
é? Há ouro 25 quilates? Há ouro 26 quilates? Se existisse, haveria um problema. A 
partir desta perspectiva, a menor unidade se coloca no centro e estabelece equilíbrio. 
Quando olhamos para a menor unidade, a linha vertical paralela deve corresponder … 
Do contrário, isto não é “verdadeiro”. Os graus de impurezas do ouro formam uma linha 
reta até alcançarem 24 quilates. Porque todo ouro impuro está na realidade da mudança, 
podemos dizer que ouro 24 quilates é o “verdadeiro”. Isto é válido se você aplica 
perpendicularmente ou a um padrão vertical. Isto será paralelo tanto a algo 
universalmente vertical como a algo universalmente horizontal. 
 
Nem movimento e nem fortuna ocorre aleatoriamente. Aquilo que causa o movimento 
circular em um relacionamento sujeito-objeto centrando na lei é sempre vertical. Se o 
vertical fosse mudar a qualquer momento, as coisas voariam para longe. Elas seriam 
levadas embora. Elas quebrariam. Para ter um fundamento de existência se localizando 
no espaço, o vertical deve ter uma posição firme. Este tipo de palavra pode ser um 
pouco difícil para vocês. 
 
Então, qual é o padrão para a mensuração de nós, seres humanos? Os seres humanos 
também devem ter alguma medida, não é assim? Quando você resolve um problema 
matemático baseado em um padrão matemático universalmente aceito, se você responde 
“Um,” o mundo responderá para você “Um, você está certo.” Ou, se você responde 
“Dois” ou “Três,” o mundo dirá, “Você está certo,” repetindo seus números. Quando 
uma resolução está fundada em um padrão global, chamamos isto de verdadeiro. 
 
O que está dentro da verdade? Há sempre quatro direções dentro da verdade. Sempre 
que há uma verdade, sempre deve haver um ambiente. Então qual é mais original, o 
ambiente ou a verdade? Esta será a questão. O ambiente é mais original. E quanto ao 
caso do homem? É um problema para descobrir o que é um homem verdadeiro quando 
observamos os seres humanos existentes. Ele deve ser o padrão tanto de vertical como 
de horizontal, alguém de quem podemos dizer, “Ele parece ótimo verticalmente, e 
também parece ótimo horizontalmente.” 
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Somente quando vertical e horizontal coincidem, não haverá nenhum desvio, seja na 
frente ou atrás, na direita ou esquerda, acima ou abaixo. Eles corresponderão 
perfeitamente. Você dirá, “Isto é verdadeiro” quando existe correspondência no Leste, 
no Oeste, no Norte, no Sul, na terra e no mundo espiritual. Por outro lado, quando 
medimos algo grande em milímetros e descobrimos um desvio de metade de um 
milímetro a partir da medida desejada, isto não está perfeito. Isto deve ser jogado fora. 
Não precisamos desse padrão? Precisamos de um padrão para mensuração. (180-14) 

 
 
4) “Verdadeiro” e “Amor Verdadeiro” 
 
O que é esta palavra “verdadeiro?” Ela é redonda ou angular? Ou é algo plano? Qual é 
sua definição? E centrando em quê “verdadeiro” pode ser definido? Essa é a questão. 
Quando você diz “pessoa verdadeira,” que tipo de pessoa ela é? Uma pessoa verdadeira 
teria dois olhos e um nariz. É simples: ela é uma pessoa que tem olhos, nariz, boca, e 
cada parte do corpo. 
 
Então o “verdadeiro” indica estar limitado a determinado lugar ou transcender 
determinado lugar? (Transcender.) Então como? Com o quê? Por que isto deve 
transcender essa linha de limitação? O que isto nos diz? Sabemos que isto deve ter um 
conteúdo que pode representar tudo. 
 
Em Aritmética, há fórmulas, e em física há axiomas. Como “fórmula” pode ser 
definida? Fórmula é algo pequeno? Entretanto, a unidade de uma fórmula é simples, e 
deve ter subjetividade ao comparar com todas as coisas. A menos que seja assim, a 
fórmula e seu padrão de unidade não podem ser estabelecidos. Se a fórmula e suas 
unidades estão erradas, calcular a partir da pequena unidade não se ajustará exatamente 
ao enorme universo. 
 
Quando olhamos para formas de mensuração, encontramos sistemas tais como o sistema 
decimal e o sistema duodecimal. Estas são pequenas, mas todas as partes baseadas neles 
se ajustam perfeitamente. Se não, elas não resolveriam adequadamente. Mesmo se uma 
parte está formada corretamente, ela não passa a existir a menos que coincida com o 
todo. Se não, o todo seria perdido. 
 
Isto também é válido no mundo da humanidade. O que é uma pessoa verdadeira? Na 
vida de uma pessoa, há coisas tais como escalas e medidas que conectam forças e as 
expandem para o mundo. Eu estou dizendo que todas elas se expandem com equilíbrio. 
Se torna evidente que um ser humano precisa dessa fórmula para o caminho de sua vida. 
(133-9) 

 
 
Cinco bilhões de pessoas vivem neste mundo atualmente. Mas quantas pessoas viveram 
e morreram nesta terra, se tornando certamente os antepassados das pessoas vivendo 
nesta aldeia global atualmente? Vocês já pensaram sobre isto? Ao menos centenas e 
milhares de vezes o número de pessoas vivendo hoje deve ter vivido e morrido. Então, 
quantas delas foram pessoas verdadeiras que a humanidade teria estimado? Para algo ser 
verdadeiro significa que é sempre verdadeiro, seja a mil anos atrás ou hoje. 
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Quando dizemos ouro puro, estamos falando sobre ouro 24 quilates, certo? Isso não 
muda de acordo com a distância geográfica, ou região, ou tempo. Não importa nada, 
isso é imutável. Este ouro parece o mesmo nas mãos de um rei como nas mãos de algum 
bandido. Não há nenhuma forma que ele possa ser mudado mesmo no ambiente de 
grandes mudanças. Então, dizemos que a cor do ouro é uma cor verdadeira. Vocês 
entendem? (Sim.) 

 
 
Vocês devem gostar da cor do ouro. Com o que todas as outras cores são comparadas? 
Elas são comparadas com a cor dourada, não é? A cor da luz é próxima à cor dourada. A 
luz do sol é uma luz branca ou tem mais cor dourada nela? (Cor de ouro.) O pôr do sol 
tem ainda mais. 
 
Portanto, existe ou existiu algum homem verdadeiro dentro da humanidade que teve cor 
imutável que durasse por milhões de anos – essa é a questão. Alguma mulher 
verdadeira? O que vocês acham? 
 
Religiões entendem que a humanidade caiu. Há religiões com diferentes fundamentos, 
naturalmente, mas todas elas estão buscando uma nova pessoa valiosa para o benefício 
da salvação. Elas sempre o procuraram, pois elas não puderam alcançar a imagem de 
Pessoa Verdadeira Original, a Verdadeira Pessoa Original. Isto foi o mesmo milhões de 
anos atrás. Isto é o mesmo agora, e será em qualquer ambiente. Não importa o tempo, 
religiões estão perseguindo-a. Vocês devem saber isso. 
 
Cada um de vocês também está buscando por essa pessoa verdadeira, pelo homem 
verdadeiro e a mulher verdadeira. Todos os homens e mulheres que vieram à vida por 
todas as eras da história estavam destinados a pensar sobre isto até mesmo ao risco de 
suas vidas. Desta forma, se alguém vive em uma vila, ele tentará se tornar a pessoa 
verdadeira mais avançada nessa vila. (177-100) 

 
 
5) O que São Verdadeiros Pais 
 
I. Duas Tábuas de Pedra e Verdadeiros Pais 
 
Quando Deus conduziu o povo de Israel no deserto, não havia uma coluna de fogo e 
uma coluna de nuvens? A coluna de nuvens guiava durante o dia e a coluna de fogo 
guiava durante a noite. O que elas significavam? Elas nos demonstravam 
simbolicamente a vinda de pais nos Últimos Dias para serem atendidos pelo povo 
escolhido. Pessoas que não seguem a orientação destas colunas perecerão. 
 
Deus chamou Moisés para o Monte Sinai para dar duas tábuas de pedra depois de seu 
jejum de quarenta dias, porque Ele se preocupava que todo o povo de Israel poderia 
morrer perdendo sua direção no deserto e vagar por quarenta anos. Vocês devem saber 
que estas duas tábuas de pedra estavam simbolizando Adão e Eva, os Verdadeiros Pais. 
Esse é o motivo pelo qual elas foram colocadas na arca da aliança. (134-174). 
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Qual é nosso desejo? É que nos tornemos os amados filhos e filhas no lugar onde Deus, 
os pais verticais, e Adão e Eva, os pais horizontais, se tornam unidos e regozijam. 
Entretanto, é nossa mais profunda tristeza que não pudemos fazer isso. Isso não está 
certo? Todos têm o ardente desejo de receber esse amor ao menos uma vez. Todas as 
religiões buscam isso. 
 
Já houve algum conjunto de pais que pudesse amar na unidade com o Deus vertical no 
plano horizontal? Não, não houve. Por causa da Queda, todos se tornaram falsos pais. 
Sendo que todos se tornaram falsos pais, esses pais amorosos nunca existiram. 
Verdadeiros Pais precisam aparecer. Verdadeiros Pais devem aparecer na história. 
 
Quem é o ser denotado por esta expressão “Verdadeiros Pais” que deve conduzir essa 
missão histórica? Este é o ser chamado o Salvador, o ser chamado de Messias. Quando 
dizemos “salvar”, o que deve ser salvo? Ele não deve vir para salvar o corpo, mas ao 
invés, para cumprir nosso desejo de amor ideal. Para fazer isso, o que deve ser feito? 
Para a salvação ser cumprida, como deve vir a ser o tipo do Messias? É sem nenhuma 
questão que ele precisa vir como Verdadeiros Pais. O Messias precisa vir como 
Verdadeiros Pais. O Cristianismo acredita em Jesus como o Messias. Ele acredita nele 
como o Salvador. 
 
A fim de vir como Verdadeiros Pais, como o Messias deve vir? Ele não pode estar 
sozinho. Ele deve aparecer como um homem que pode representar o “Verdadeiro Pai.” 
Até agora, inúmeros religiosos estiveram buscando por um único homem. Pode-se dizer 
que os ensinamentos de Confúcio incluem a busca por um homem que melhorará o 
padrão de vida cotidiana, e que o Budismo inclui procurar por um homem para criar o 
mundo espiritual sujeito. 
 
Então o que era o Cristianismo? Os cristãos buscavam se tornar os filhos de Deus e 
estabelecer uma família amorosa. O Cristianismo trouxe um conteúdo mais concreto. 
Assim, Jesus disse, “Eu sou o filho unigênito” de Deus. 
 
Seria um assunto sério para o filho unigênito viver sozinho. Deve haver uma filha 
unigênita. Portanto, ele deve procurar pela mulher unigênita, e eles devem se casar em 
um lugar que eles preferem mutuamente centrando em Deus. Eles devem se casar, se 
tornar o noivo e a noiva que podem desfrutar como pais horizontais com Deus 
desfrutando como os pais verticais, e multiplicar filhos na terra. Então sua tribo começa 
a se expandir. Não é assim como deve ser? 
 
Portanto, havia algo que Jesus mais precisava obter, mesmo ao risco de desobedecer a 
nação de Israel e o Judaísmo. O que era isso? E qual era a motivação subjetiva que o 
empurrava a buscar novamente? Era certamente uma mulher. Deve haver uma mulher 
na frente de um homem. 
 
Jesus disse “Eu sou o noivo, e vocês são a noiva,” quando ele estava morrendo depois 
de ser incapaz de cumprir a Vontade de Deus. Este é o motivo pelo qual o Cristianismo 
esteve esperando por Jesus, o noivo, por dois mil anos, se esforçando para tornar-se a 
noiva. 
 
Qual é seu padrão? É o Messias, com a posição de Verdadeiros Pais. Essa é as Bodas do 
Cordeiro. (58-218) 
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3. A Definição de Verdadeiros Pais 
 
O que é “Verdadeiros Pais” que a Igreja de Unificação fala? Esta é a questão. O que 
teria acontecido se os primeiros seres humanos não tivessem caído? Se não tivesse 
ocorrido nenhuma queda, Deus teria se tornado amor vertical, e Adão e Eva teriam se 
tornado a plena encarnação de Deus. Isto teria sido como se eles fossem a carne de 
Deus; Deus como os ossos, e Adão e Eva como a carne. Deus também tem mente e 
corpo. Vocês entendem? (Sim.) 
 
Sim. Com quem vocês se assemelham? (Nos assemelhamos a Deus.) Deus e? 
(Verdadeiros Pais) Homem Verdadeiro. Vocês se assemelham a Deus e ao Verdadeiro 
Homem. Mas vocês sabem, eu não estou falando sobre o presidente dos Estados 
Unidos. (risadas) 
 
Deus deveria se tornar os pais internos no lugar interno, e Adão e Eva, os pais externos 
no lugar externo. Pais internos e externos se tornam unidos através do amor ... Viemos a 
atender os pais internos e ter pais externos. Com a cooperação do amor entre Deus e os 
humanos, os Verdadeiros Pais, os humanos perfeitos, deviam ser consumados. Sem esta 
cooperação de amor, não podia haver nenhuma pessoa perfeita. 
 
Estes deviam ser nossos antepassados originais, as pessoas originais a quem Deus tinha 
criado. Deveríamos nascer a partir dessas pessoas. Deveríamos nascer a partir de 
pessoas com a natureza divina. Então teríamos a natureza divina de Deus e a natureza 
humana de nossos pais. 
 
A perfeição de Adão e Eva somente se revela quando conectada com o amor de Deus. 
Sem a conexão, isto não é bom. O ponto onde o amor vertical de Deus e o amor físico 
horizontal seriam conectados seria a mesma raiz da linhagem de nossos antepassados. 
Vocês entendem? (Sim.) Esse lugar começaria a linhagem de nossos antepassados. Toda 
a humanidade surgiria a partir daí. 
 
A Queda separou o amor de homem, mulher e Deus. Por causa da Queda, o amor de 
homem, o amor de mulher e o amor de Deus não foram conectados. Se não tivesse 
havido a Queda, eles teriam sido conectados automaticamente. Homem e mulher se 
tornariam ligados pelo amor, de forma automática. Por que homem e mulher tentam se 
tornar um? Eles fariam isto por amor. O que eles diriam que fariam depois de se unirem 
com amor? Eles diriam que receberiam a bênção de Deus. Esse é o propósito. (184-71) 

 
 
Quando revisa as Eras na providência, você descobre que a providência para a 
restauração é concluída através dos Últimos Dias. Quanto mais próximo do fim, mais 
próximo o tempo quando o propósito da religião será cumprido. O momento final, no 
qual o propósito da religião será cumprido, é o tempo quando os Verdadeiros Pais 
aparecem. 
 
Que tipo de pessoas são esses Verdadeiros Pais? Esta é a questão. Os Verdadeiros Pais, 
como nosso Princípio nos ensina, são os pais que, na posição de terem concluído a 
porção de responsabilidade humana e terem passado através de toda a realidade de 
domínio baseada nas realizações através do Princípio (i.e., a realidade de domínio 
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indireto) para a realidade de domínio direto, tendo realizado a união ideal centrando no 
amor de Deus. Pela primeira vez na história, Deus e os seres humanos realizaram a 
união ideal centrando no amor, e o ideal de amor de Deus começou a existir na terra 
pela primeira vez, centrando na família dos Verdadeiros Pais. 

 
 
A Queda bloqueou a realização deste ideal de Verdadeiros Pais. Confrontados com sua 
missão – sua porção de responsabilidade – Adão e Eva deviam estabelecer uma ponte a 
partir da realidade baseada nas realizações através do Princípio (i.e., a realidade de 
domínio indireto) para a realidade de domínio direto, aperfeiçoando-as; contudo, eles 
não fizeram isto. Ao invés, Satanás começou a invadir a realidade de domínio indireto. 
Vocês devem saber isto. Se vocês não sabem, não podem se registrar quando forem para 
o outro mundo. (143-76) 

 
 
Assim, o que no mundo são verdadeiros pais? (O centro de amor.) O que são eles? Eles 
são o ponto de originação onde amor verdadeiro, o amor ideal, pode iniciar pela 
primeira vez desde o surgimento deste universo. Esse é o motivo pelo qual os 
chamamos de verdadeiros pais. Então, que tipo de filhos devem haver diante dos 
verdadeiros pais? (Filhos verdadeiros.) Então, para que há verdadeiros filhos? Esses 
filhos ostentam suficiente beleza interna e externa para receber o primeiro amor desses 
verdadeiros pais. (125-166) 

 
 
O que são verdadeiros pais – verdadeiro homem, e verdadeira mulher? O que são 
verdadeiros filhos? Todos eles devem vir com a palavra “verdadeiro.” Sua raiz deve 
estar conectada e centrando em Deus. Quando Deus acima desce com amor, há somente 
uma forma para Ele se mover, sendo que o amor viaja no trajeto mais curto. A 
conclusão é que há somente uma única linha vertical. (189-198) 

 
 
O que é essa expressão “Verdadeiros Pais” que a Igreja de Unificação utiliza? O que são 
Verdadeiros Pais? (Deus indicou Verdadeiros Pais.) O que isto significa, que Deus 
indicou Verdadeiros Pais? Isto significa que o amor de Deus desceu para a humanidade 
pela primeira vez. Isto significa que Verdadeiros Pais são o ponto de início. Vocês 
devem saber isso. 
 
Então, se o Rev. Moon é o Verdadeiro Pai que desceu, ele se tornou o Verdadeiro Pai 
depois de vir para a América? Onde ele se tornou o Verdadeiro Pai? Onde? Onde? (Na 
Coreia.) O que? (Coreia!) Quem conhecia a Coreia? Entretanto, conhecida ou 
desconhecida, deserto, galho ou pedaço de pedra, o lugar onde o primeiro amor de Deus 
desceu se torna o lugar precioso. (130-111) 

 
 
O que são Verdadeiros Pais? Eles são nossos primeiros antepassados humanos que 
podem começar com a unidade completa e absoluta de Adão e Eva centrando no amor 
que estabelece o amor de Deus como seu núcleo. Vocês devem saber isso claramente. 
Sem conhecer os verdadeiros pais, verdadeiros filhos não podem ser entendidos. (135-
161) 
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Quem se torna o núcleo da história, de gerações, e do futuro? Em outras palavras, qual é 
o centro do pensamento cosmopolita que, visto dentro do contexto da história, pode se 
tornar o fruto histórico, dentro do contexto da era pode se tornar o centro da geração, 
dentro do contexto do futuro pode se tornar a origem do futuro? Isso é homem 
verdadeiro e mulher verdadeira. 
 
Então, qual é a visão de vida ostentada pelo homem verdadeiro e a mulher verdadeira? 
É conduzir uma vida vivendo para o benefício do mundo. Os dois amam um ao outro 
para o benefício do mundo; eles geram filhos desenvolvendo a motivação para amar o 
mundo ainda mais. 
 
Esse pensamento é aquele que estamos sugerindo neste momento. Eu não sei se todos 
vocês conhecem esse conteúdo, mas quando olho para este conhecimento, a história 
deve ser esclarecida nesse padrão, se é vista centrando na realidade horizontal de 
espaço, ou na realidade vertical de tempo. Esta conclusão é automática. (25-147) 

 
 
Onde foi a origem da Queda? Ela começou a partir de um par, Adão e Eva. Todos os 
problemas vieram a ocorrer porque Adão e Eva caíram e se tornaram falsos pais. Por 
causa disto, ocorreram os problemas de coração, linhagem, personalidade, idioma, vida 
cotidiana, nação e mundo. 
 
Então, a partir de onde pode começar um verdadeiro padrão que possa simultaneamente 
acumular e integrar tudo isto? Isto não pode ser estabelecido em alguma realidade da 
religião; nem pode ser no nível de sociedade ou nação. É absolutamente impossível até 
mesmo no nível do mundo. Sendo que todos os problemas se originaram de falsos pais, 
a restauração somente pode ocorrer centrando na conexão com verdadeiros pais. 
 
Somente centrando na expressão “Verdadeiros Pais,” podemos nos tornar unidos com o 
coração de Deus. A linhagem original começa centrando nos Verdadeiros Pais, a 
personalidade original começa centrando nos Verdadeiros Pais, idioma retorna para sua 
posição original centrando nos Verdadeiros Pais, vida pode ser retornada à sua forma 
original centrando nos Verdadeiros Pais, a formação de uma nação e o mundo de acordo 
com o Ideal deve ser estabelecida centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Então, qual é a matriz central que resume totalmente tudo isto? É os Verdadeiros Pais. 
Pelo único conjunto de Verdadeiros Pais, tudo é determinado. Portanto, “Eu” devo 
herdar tudo de seu sistema de pensamento. Sem herdar todo seu coração, personalidade, 
visão de vida, e visão do mundo, uma pessoa não pode se colocar em uma posição 
central. (28-248) 

 
 
Não deveria haver nenhuma educação sem os Verdadeiros Pais, nem fundamento de 
vida. Vocês entendem? Vocês devem se unir completamente com os Verdadeiros Pais. 
Se unir significa pensar e sentir que “a vida dos Verdadeiros Pais é minha vida, a ideia 
dos Verdadeiros Pais é minha ideia, a obra dos Verdadeiros Pais é minha obra, e a 
realidade de amor dos Verdadeiros Pais é minha realidade de amor.” (44-145) 
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4. Verdadeiros Pais São Seres que Realizaram Completamente a 
Natureza Individual 
 
Entre os santos e sábios em nossa história, houve alguém que pudesse dizer, “por toda a 
história humana, somente eu, como um representante da humanidade, cumpri 
completamente a unidade de mente e corpo, livre de qualquer luta. Portanto, vocês 
devem me seguir”? Embora exista muitos professores que têm responsabilidades 
referentes à vida ética, eles sabem o que é importante? 
 
O corpo é importante ou é a mente? A mente é importante, e o corpo também é 
importante. Entretanto, muito mais significante é a unidade entre nossa mente e corpo. 
Isso é mais importante. Aqueles que não podem cumprir esta unidade estarão errados, 
mesmo se o mundo estiver completamente unificado. Agora, corpos são diferentes de 
mentes, e mentes também são diferentes de corpos. Então, quando ambos podem ser 
unidos? Atualmente, e na história humana, ninguém pode declarar que tenha unificado o 
corpo e mente conflitantes. 
 
São Paulo lamentou que descobriu que a lei de sua mente e a lei do pecado estavam em 
conflito nele mesmo. Quem resgataria este homem miserável deste corpo de morte? 
Poderia ser somente Jesus Cristo, e o amor de Deus. Ele realmente sentia isso. Somos 
liberados de nosso pecado através do amor de Deus em Jesus Cristo. Onde se origina o 
conflito entre mente e corpo? Para dizer que tipo de pessoa é Deus, ele é o sujeito 
vertical de amor, que se torna a origem deste universo. Se um fardo pesado tivesse caído 
na terra, Deus não pode levantá-lo simplesmente pelo pensamento. Mesmo Deus, para 
derramar Seu amor no plano horizontal, precisa de poder que possa extrair isso. 
 
Se a eletricidade é forte, o relâmpago golpeia quando se aproxima de uma carga 
negativa de eletricidade na terra. Isso é verdade? Ele deve descer. Embora esteja no 
lugar mais alto, ele deve descer. Da mesma forma, para o amor mais elevado descer, o 
amor negativo (respondedor) deve ser primeiro encontrado na terra. O amor negativo 
ocorre primeiro, então o amor positivo (doador) ocorre automaticamente. Estes são 
complementares. 
 
Neste mundo ativo, ação e reação devem existir. Quando as coisas correspondem, há 
interação. Por outro lado, há reação. Geralmente, as pessoas consideram reação como 
oposição ao poder de ação; entretanto, não é assim. Reação opera para proteger a 
existência da correspondência. Somente desta forma podemos entender logicamente 
todos os problemas de bem e mal. A menos que possamos descobrir a teoria de proteção 
contra o mal centrando no bem, não há nenhuma forma para resolver a história de 
conflitos entre bem e mal. 
 
De onde Deus vem? Ele deve vir através do amor vertical. Para o amor vertical ter 
valor, um fundamento horizontal deve ser erigido. É a mesma coisa tanto para homens 
como para mulheres? Até que tenham discernimento, vocês não entendem nada; 
contudo, ao crescer, mulheres querem ter o mundo, e os homens também. Portanto, para 
ter esse tipo de mundo, o que devemos fazer? Não devemos agir assim. Onde 
deveríamos nos encontrar? Deveríamos crescer completamente e nos tornarmos 
maduros; então estaremos prontos. Para fazer isso, devemos alcançar o estágio onde 
podemos dizer que o mundo é nosso. 
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Dizemos que “devemos ocupá-lo.” Entretanto, não podemos fazer isso através de nosso 
próprio poder. Podemos ocupá-lo somente através do amor. Porque há o poder do amor, 
tanto homens como mulheres podem ter ideais e sonhos de conquista mundial. Vocês 
mesmos querem ter todo o mundo, não é? 
 
Se há o céu, ou se há um mundo invisível, vocês também querem ter essa infinitude ou 
mundo invisível, não é? Por que vocês querem fazer isso? Porque temos desejos 
verticais e desejos horizontais. 
 
O desejo horizontal é ter para si mesmo toda a terra, que é representativa do mundo 
horizontal. Por outro lado, o desejo vertical é ter para si mesmo este cosmos. Vocês 
entendem? O corpo tem limitações. Ele não pode ir além da fronteira do universo. Mas 
o mundo vertical pode sempre ser expandido. 
 
A partir desta perspectiva, podemos compreender que um pai, como um representante 
do corpo, deve ser o antepassado da humanidade centrando no amor verdadeiro. O pai, 
que é um representante do corpo, deve ser o primeiro homem da humanidade! Vocês 
entendem? (Sim.) 
 
Na Igreja de Unificação, buscamos a verdade que não foi compreendida por toda a 
história, e ouvimos e utilizamos uma expressão que lida e corresponde com ela. Essa 
expressão é “Verdadeiros Pais!” (Amém!) Portanto, a posição horizontal de Verdadeiros 
Pais é a posição que consideramos o ideal original de criação, a posição de filho e filha 
de Deus. Adão e Eva tinham a posição de filho e filha de Deus. Se Adão e Eva são 
comparados com corpos, então Deus, se colocando na posição de pai, é comparado com 
a mente.  
 
O que pode fazer Deus, como mente, e uma pessoa, como corpo, se unirem? Não é 
poder, ou conhecimento, ou autoridade. O que é? (É amor.) É amor. O indivíduo é o 
modelo para o princípio para unificar características internas e externas. Portanto, 
quando buscamos a origem, deve haver um pai que seja comparado ao corpo, e também 
deve haver um pai que seja comparado com a mente. Então, a posição de pai interno é a 
posição de Deus, e a posição de pai externo é a posição do primeiro antepassado da 
humanidade. 
 
Nesse caso, em que tipo de lugar o primeiro antepassado e Deus devem se tornar um? 
Onde eles se unem? Centrando no amor verdadeiro, eles devem se unir no núcleo da 
esfera de amor. Homem e mulher encontram um ao outro centrando no ponto vertical. 
 
1) O Significado de “Verdadeiros Pais,” que Devemos Conhecer 
 
A. A Expressão “Verdadeiros Pais” é uma Expressão Preciosa 
 
Vocês devem saber quão importante e preciosa é a expressão “Verdadeiros Pais.” 
Mesmo se vocês não podem ter confiança em suas nações, presidentes, mestres, pais, e 
irmãos e irmãs, vocês devem acreditar nos Verdadeiros Pais. Vocês entendem o que isto 
significa? (Sim.) Devemos conhecer o fato que o conceito de Verdadeiros Pais implica 
na ideia de salvação, o que significa que inferno e o mau mundo satânico são salvos. 
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Pensem sobre isto. Embora vocês estejam colocados na posição de morte no mundo de 
Satanás, os Verdadeiros Pais se tornam o poder que pode ser um escudo contra a morte. 
Por conta disto, se céu e terra podem reconhecer isto de forma oficial e a história pode 
reconhecer oficialmente, então quão orgulhoso é isto. Os Verdadeiros Pais são 
protegidos por Deus e a história! Isso é verdade? Vocês devem saber como a expressão 
“Verdadeiros Pais” veio a existir. Isto não significa que o Rev. Moon decidiu ser um 
verdadeiro pai, e então começou este trabalho. Isto significa que este trabalho não pode 
ser feito sem verdadeiros pais, portanto, eu sou compelido a fazer isto. Vocês 
entendem? 
 
2) A Palavra “Verdadeiros Pais” deve ser Exaltada como Palavra Suprema 
 
Mesmo se todos os nossos antepassados revivem, e louvam a glória de sua ressurreição, 
o louvor e glória não poderia se elevar além da realidade da queda. Entretanto, devemos 
ter orgulho da expressão “Verdadeiros Pais,” que utilizamos na Igreja de Unificação, 
pois esta expressão é mais valiosa do que qualquer louvor de glória que, não importa 
quão miserável você seja, você louva com seus antepassados como o vitorioso de 
liberação de uma nação. Também devemos saber que, ao encontrar os Verdadeiros Pais, 
o caminho está aberto para o lugar onde podemos encontrar Deus, e que a posição onde 
você encontra a Igreja de Unificação se conecta com o caminho onde podemos nos 
encontrar em um futuro próximo no reino de Deus e na terra natal, pelos quais os 
Verdadeiros Pais estão aguardando. 
 
Até agora, a humanidade teve diferentes terras nativas e diferentes fundamentos 
culturais. Além disso, as pessoas dizem, “Aqui é nossa pátria; embora suas fronteiras 
tenham mudado, e nossos antepassados viveram aqui, estamos vivendo aqui agora, e 
nossos descendentes viverão aqui no futuro.” Contudo, é certo que tudo isto está na 
realidade da queda. 
 
Vocês devem romper com esta realidade da queda e devem buscar o reino de amor onde 
podemos orgulhosamente louvar com nossos antepassados e reivindicar a vitória diante 
de nossos descendentes, e onde podemos louvar a glória da vitória. Neste reino de amor, 
vocês podem ter pais de amor. Além disso, se existe Deus como o centro da terra natal, 
vocês podem dizer, “Aqui é o lugar para servir Deus; não há lugar mais glorioso.” 
Vocês devem saber isto. 
 
Quem é o Messias? O Messias é Adão que substancializou plenamente o amor de Deus; 
portanto, ele passa a ter a qualificação de pai original. O amor original de Deus, 
centrando no pai e na mãe, é o centro deste fundamento, e centrando neste fundamento, 
os direitos de posse para indivíduo, família, tribo, povo e nação se tornam as posses do 
Messias centrando no amor verdadeiro. Então, as áreas de posse da nação, do povo, da 
família e do indivíduo devem ser expandidas. Portanto, se o amor messiânico tivesse 
sido estabelecido desde o indivíduo até a nação, e se isto tivesse sido propagado 
replicando para Roma e o mundo, a ideia de um Segundo Advento não teria sido 
necessária. A partir desta perspectiva, podemos dizer que os Estados Unidos pertence à 
realidade do amor de Deus? (Não.) Pensem sobre isto. Há algum país que pertença? 
(Não, não há.) Não, não há. Podemos dizer que um número maior de igrejas cristãs tem 
o direito de posse coincidindo com o princípio do amor de Deus? (Não.) Absolutamente 
não. O Reino do Céu não está na terra. 
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Baseado neste ponto, vocês devem saber, entre todas as expressões na história, quão 
grandes e valiosas são as expressões “Amor Verdadeiro” e Verdadeiros Pais.” Estas 
expressões são a única base para romper com a realidade da queda e do mundo satânico. 
Portanto, vocês devem ser gratos pela expressão “Verdadeiros Pais.” Vocês também 
devem saber que, apartados do entendimento do significado dela, mesmo se vocês 
ouvem esta expressão centenas e milhares de vezes e a apreciam, isto não é suficiente. 
 
3) A Palavra “Verdadeiros Pais” é uma Palavra Surpreendente 
 
O que devemos saber é que perdemos nossa terra natal original por causa da Queda. 
Também perdemos nosso país e mundo originais. Além disso, perdemos até mesmo 
Deus e Seu amor. O único ponto de início a partir do qual podemos buscar por estas 
coisas enormes que perdemos é o nome surpreendente, “Verdadeiros Pais.” 
 
A partir da visão de Deus, qual é o objetivo da providência, pelo qual Deus esteve 
esperando por toda a história? Este é o padrão de verdadeiros pais. Para que Ele esteve 
conduzindo a história de indenização desde a queda humana até agora? É para buscar 
verdadeiros pais. Muitos cristãos estão esperando pelo dia da vinda do Senhor no 
Segundo Advento por causa deste objetivo. Muitas religiões estão esperando por este 
dia por causa deste objetivo. A partir deste fato, vocês devem saber que o nascimento de 
verdadeiros pais é um evento formidável e surpreendente. 
 
Vocês querem voltar para sua terra natal porque seus pais, irmãos e irmãs estão lá. Seu 
lar é o lugar onde familiares estão centrando em seus pais. Esse é o motivo pelo qual 
vocês pensam sobre seu lar.  As pessoas chamam o país onde seus corações e familiares 
vivem de sua pátria. Falando de forma geral, a pátria é esse tipo de lugar. 
 
A partir desta perspectiva da pátria centrando no homem original, não há nenhum lar e 
pátria. Não pudemos ter esses lares no passado, e também não temos agora. Existem 
pátrias; contudo, elas são terras más e não têm nenhuma conexão conosco. Elas não 
estão relacionadas com os Verdadeiros Pais. 
 
A expressão “Verdadeiros Pais” que é utilizada na Igreja de Unificação é uma expressão 
surpreendente. Falsos pais têm amor falso centrando no amor de Satanás. Por outro 
lado, os Verdadeiros Pais se levantam centrando no amor de Deus; portanto, eles 
marcham em frente para o mundo de amor. Vocês entendem, ou não? (Entendemos!) 
Então, por que tentamos encontrar este amor? Amor é uma coisa grande. Amor é igual 
eternamente. Apenas ouvimos sobre amor e podemos estar qualificados para 
imediatamente alcançar alguma posição mais elevada. Uma mulher que não conhece 
uma letra e um homem que é um grande estudioso mundial podem igualmente fazer 
isto. 
 
Na Igreja de Unificação, utilizamos a expressão “Verdadeiros Pais.” Quem são 
verdadeiros pais? Sendo que falsos pais nasceram, verdadeiros pais devem surgir. O que 
verdadeiros pais devem fazer? Eles devem corrigir a falsa linhagem que se tornou a raiz 
do mundo de Satanás, restaurar a vida falsa, e cortar a forma de amor falso.  
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É dito na Bíblia, “Qualquer um que buscar sua vida, a perderá, e qualquer um que perde 
sua vida em meu nome, a encontrará.” Devemos considerar por que esta teoria 
paradoxal teve que ser revelada. Vocês devem morrer no mundo de Satanás. 
 
Eu não sou um homem simpático. Entretanto, se posso dizer que tenho uma esperança 
imutável, ela é perseguir a Vontade de Deus. Verdadeiros Pais são o padrão e o ponto de 
ajuste deste propósito ideal. Isso é verdadeiros pais. Verdadeiros pais. Vocês entendem? 
Isso é verdadeiros pais. Então, qual é a conclusão da Vontade de Deus? Qual é a 
realização do ideal de criação? O critério ideal é que Adão e Eva concluam o ideal de 
amor e se coloquem como pais na realidade de domínio direto. Essa é a conclusão da 
Vontade.  
 
Vocês devem saber quão surpreendente é que eu vim com a expressão “Verdadeiros 
Pais.” Vocês me entendem? A expressão “Verdadeiros Pais.” Essa expressão é a mais 
abençoada expressão neste mundo, e para a humanidade decaída, buscar a expressão 
“Verdadeiros Pais” é mais importante do que procurar por uma nação ou o mundo que 
eles perderam. Isto é mais precioso do que qualquer outra coisa no céu e na terra. 
 
4) A Palavra “Verdadeiros Pais” é uma Palavra Terrível 
 
Qual é o ensinamento assustador na Igreja de Unificação? É a expressão “Verdadeiros 
Pais.” Deus tem medo desta expressão, e Satanás também tem medo. Nós que somos 
humanos, estamos na realidade de Satanás. Portanto, centrando nos Verdadeiros Pais, 
aqueles que os seguem, são julgados por suas palavras. 
 
Deus pode sentir que deseja que eu não tivesse vindo à terra. Entretanto, porque eu vim 
como uma pessoa que deve julgar as pessoas, Deus ouve minhas palavras. Por que 
Satanás teme a expressão “Verdadeiros Pais”? Se as pessoas acreditam nesta expressão 
e a seguem, então elas destroem tudo que pertence a Satanás e o derrota. Esse é o 
motivo pelo qual esta expressão é muito assustadora para Satanás. 
 
Satanás sempre impede com antecedência os Verdadeiros Pais, e ele espera que eu falhe 
e me torne mal. Portanto, é um problema seguir desta forma, por mais que vocês 
acreditem nos Verdadeiros Pais e os sigam. Uma vez que vocês se colocam adianta 
desta forma, vocês devem fazer seu melhor pela Vontade de Deus, e devem seguir desta 
forma com alegria. Vocês devem saber que esta é a forma que devem seguir. 
 
(A partir da oração do Pai) “Eu sei muito bem quão assustadora é a expressão 
“Verdadeiros Pais.” Até hoje, eu tenho lutado, não buscando viver em um lugar 
pacífico, mas cumprir esta missão da Vontade. Olhando de volta para o passado, houve 
muitas circunstâncias e arrependimentos; contudo, eu compreendi que minha situação 
não poderia ser comparada com a Sua. Portanto, eu sei que sou o miserável que não 
pode evitar derramar lágrimas sobre meus joelhos. Por favor, aceite meu coração que 
sente essas coisas, e a partir deste dia, por favor, abra a porta de céu e terra.” 
 
Qual é a questão? Isto é verdade, isto é verdadeiros pais. O que são verdadeiros pais? 
Não é fácil entende o significado da expressão “Verdadeiros Pais.” Esta é a expressão 
mais assustadora. Vocês não podem imaginar quão assustadora é ela. Somente uma 
expressão, isto é, “Verdadeiros Pais,” controla a história.  
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Para encontrar esta expressão, muitos de nossos antepassados seguiram o caminho de 
sacrifício. O nome foi encontrado na esperança de se contorcer e gritar por toda uma 
luta contínua de sangue. Este nome santo é “Verdadeiros Pais.”  
 
Deve haver verdadeiros filhos diante de verdadeiros pais. Então, vocês se tornaram 
verdadeiros filhos? Pensem sobre isto. Vocês são verdadeiros filhos? A verdade não 
mudou no passado e no presente, e não mudará no futuro. 
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Capítulo 2 Messias e Verdadeiros Pais 
 
1. História e Verdadeiros Pais 
 
1) A Queda e Verdadeiros Pais 
 
Agora chegou o tempo do fim da história decaída da humanidade, com a intersecção de 
democracia e comunismo. A era da plena autoridade de Satanás veio e se expandiu por 
todo o mundo. Não havia mais espaço para avanço. Portanto, isto começou a declinar. 
Especificamente, uma vez que a realidade de Satanás alcançou 70% do mundo, ela deve 
recuar. A partir desta perspectiva, o mundo decaído de Satanás deve ser indenizado 
centrando em uma história humana de 7.000 anos. 
 
Então, a chave repousa no número 7. Alemanha foi 70% vitoriosa na Primeira Guerra 
Mundial. Japão foi 70% vitorioso na Segunda Guerra Mundial, a qual é chamada a 
Guerra de Dae Dong Ah (A Guerra da Grande Ásia Oriental). Uma vez que alcançaram 
esse percentual, eles tiveram que recuar. A história tem se desenvolvido de acordo com 
este tipo de fórmula fundamental. 
 
Porque os seres humanos decaídos nasceram a partir de falsos pais, os conteúdos da 
história têm sido muito intricados. A história humana originalmente devia ser 
desenvolvida centrada nos Verdadeiros Pais. Sendo que isto não aconteceu, então deve 
ser restaurada de acordo com o ideal de criação. De fato, ela teve que seguir através do 
caminho de restauração nos níveis de indivíduo, família, tribo, sociedade, nação, mundo 
e universo. (211-310) 

 
 
Nós mesmos estamos atendendo os Verdadeiros Pais. Entretanto, neste mundo, não há 
somente filhos dos Verdadeiros Pais, mas também filhos dos pais decaídos. 
Originalmente, a humanidade teria sido os amados filhos de Deus através da linhagem 
de sangue de Verdadeiros Pais; entretanto, por causa da queda, eles se tornaram filhos 
decaídos. Portanto, alguém deve vir e liberar a humanidade da falsa ligação com o 
progenitor do ser humano. Essa pessoa é o Senhor no Segundo Advento, e o Salvador. 
 
Quando o Senhor vem, ele deve restaurar para sua posição correta o filho mais velho. O 
filho mais velho se tornou como um filho ilegítimo, pois sua linhagem de sangue foi 
mudada. Originalmente, ele devia herdar a linhagem de sangue de Deus através do amor 
original; contudo, por causa da queda, ele passou a herdar a falsa linhagem de sangue. A 
despeito disso, Deus não o abandonou. 
 
O filho mais velho era como um filho adotivo e podia estar ligado com a oliveira 
selvagem. Porque Satanás tem a propriedade do campo de oliveiras selvagens, Deus 
tinha que obter as oliveiras selvagens transferidas para Sua propriedade. Deus não toma 
este campo de forma coercitiva, com armas ou com espadas. Ele recupera as oliveiras 
selvagens de uma em uma, enquanto é perseguido e ameaçado com desprezo. 
 
Vocês podem não saber quanto sacrifício o Cristianismo sofreu a fim de estabelecer seu 
fundamento mundial. O Cristianismo tem essa história tão amarga que pode não haver 
nenhum lugar onde o clamor miserável de sua oferta sacrifical não ecoe.  
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Mesmo no presente, sacrifícios têm sido oferecidos no altar cristão de martírio. Vocês 
devem saber que o amargo coração histórico dos cristãos está emaranhado com toda a 
humanidade, enquanto o altar de sangue continua. Portanto, temos a solene 
responsabilidade histórica para liberar Deus e o Cristianismo, herdando esse coração 
histórico de sofrimento dos cristãos. (210-360) 

 
 
A queda humana significa a disseminação do amor falso, da vida falsa e da linhagem 
falsa de Satanás. Aqui, vocês homens! Vocês têm amor ou não? Temos! Então, vocês 
têm vida? Sim! Homens têm a linhagem de sangue herdada de seus antepassados. Deste 
modo, vocês são o resultado de amor, vida e linhagem de sangue herdados de seus 
antepassados. O que isto significa? Isto significa que vocês estão na posição de serem 
inimigos de Deus, herdando amor, vida e linhagem de sangue de Satanás. Paz na terra 
não pode ser realizada sem remover esse amor, vida e linhagem de sangue falsos. 
Portanto, o Rev. Moon vem com o ideal de Verdadeiros Pais. 
 
O que fazem os Verdadeiros Pais? Ao limpar o amor falso, os Verdadeiros Pais lutam 
para limpar os elementos de Satanás, que são opostos à paz, a fim de separar indivíduos, 
famílias, tribos, sociedades, e nações, de Satanás. (217-185) 
 
2) Desejo da História 
 
Nossa Igreja de Unificação está utilizando a expressão Verdadeiros Pais. Quando 
olhamos para a história do mundo decaído, descobrimos que pais decaídos nasceram 
neste mundo e estabeleceram o mundo decaído. 
 
Neste sentido, este mundo se tornou o mundo dos pais decaídos não tendo nada a ver 
com os Verdadeiros Pais e o ideal original de Deus. Portanto, não importa quantas 
pessoas viveram neste mundo, não houve ninguém que pôde ter orgulho em sua vida 
como uma pessoa totalmente bem-sucedida e que se coloca diante do universo, dizendo, 
“Ah! Eu era uma pessoa mais feliz no mundo e bem-sucedida em todas as direções.” 
Portanto, estamos dizendo que a história do mundo é como um mar de angústia. Esta é a 
história de tragédia, de guerra, e de doenças. É por causa da queda que a história 
humana tem sido uma história trágica. 
 
Qual é o primeiro desejo de cada humano? É se tornar uma pessoa perfeita. Então, onde 
podemos encontrar essa pessoa, aquela que pode se colocar diante do Deus absoluto e 
perfeito? Como uma pessoa perfeita pode ser realizada? Até o presente, a humanidade 
tem tentado encontrar uma resposta para este problema através da filosofia e religião; 
mas agora a humanidade repousa na situação de rendição. Esta é a atual situação 
humana. (137-81) 

 
 
Por toda a história decaída, o desejo profundamente enraizado de cada humano tem sido 
encontrar Verdadeiros Pais, e atendê-los. A razão que Deus estabeleceu a nação de 
Israel e o Judaísmo foi para preparar para atendimento do Messias. Então, que tipo de 
pessoa é o Messias? Ele deve ser um Verdadeiro Pai.  
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A razão pela qual Deus estabeleceu o Cristianismo e sua esfera cultural era para criar 
um fundamento para as pessoas atenderem o Senhor no Segundo Advento. Quem é o 
Senhor no Segundo Advento? Ele é o Verdadeiro Pai que vem como o terceiro Adão. 
 
O tempo quando os Verdadeiros Pais vêm na era na qual as nações existem como 
irmãos sob Verdadeiros Pais. Portanto, após a Segunda Guerra Mundial, países 
vitoriosos tiveram que liberar os países derrotados. Isto é porque as nações que estavam 
na posição de irmãos mais velhos atacaram as nações na posição de irmão mais jovem. 
Foi porque isto ocorreu durante o tempo dos Verdadeiros Pais que esta história 
incomum se desenvolveu. 
 
Aquilo pelo qual a história esteve buscando é Verdadeiros Pais. O propósito para o 
aparecimento da religião também era encontrar Verdadeiros Pais. O propósito pelo qual 
nações e o mundo emergiram era também encontrar Verdadeiros Pais. Tudo era para 
preparar o caminho providencial de Verdadeiros Pais. (51-354) 

 
 
3) História e Verdadeiros Pais 
 
O que a religião esteve fazendo até agora? Religião esteve tentando criar um verdadeiro 
filho. Deus tem feito esforços até agora para encontrar um verdadeiro filho. Portanto, 
não há nenhuma mulher entre os fundadores de religiões. 
 
Vocês conhecem alguma mulher entre os fundadores de religiões? (Não!) Cada um era 
um homem. Isto é porque os fundadores de religiões faziam parte do processo de 
encontrar um verdadeiro filho. A história da religião tem se desenvolvido através de 
muitos estágios e, definitivamente, deve encontrar um único mestre, aquele filho que 
assumirá o bastão final para determinar vitória ou derrota na história. Esta é a história 
do mundo até o presente. (421-28) 

 
 
Por que Deus criou muitas religiões? Não foi para criar um mundo em retalhos. O 
propósito foi simples. Foi a fim de encontrar um único verdadeiro filho que possa 
cumprir o amor verdadeiro de Deus. Em um ambiente de amor, Deus encontra um único 
homem verdadeiro através de sua providência; então o propósito da religião é 
concluído. Para este propósito, Deus não precisa de dois ou três filhos, mas somente um 
único filho. Na realidade de amor, um ser tem um único parceiro objeto. (173-34) 

 
 
A história de restauração é a história para estabelecer Verdadeiros Pais. Portanto, Deus 
tem trabalhado internamente desde o tempo de Caim e Abel até o presente a fim de 
realizar Verdadeiros Pais. Quem se opôs ou atrapalhou a providência fundamental de 
Deus para cumprir este propósito foi um fracasso e foi abandonado diante do caminho 
da verdade. (9-10) 

 
 
Qual é o significado da história? A liberação de Deus é possível somente quando a 
condição da falsa acusação de Satanás é completamente removida através da unidade 
com os Verdadeiros Pais. 
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Sem a condição de falsa acusação de Satanás ser removida, é impossível liberar Deus. 
Então, como vocês podem entrar na realidade de posse do coração de Deus? Vocês e 
seus pais, como também todas as coisas, não estão na posição de serem determinados 
como posses de Deus na mesma linha. Essa posição deve ser restaurada através de 
indenização. (137-269) 
 
4) História Providencial de Restauração é a História para Encontrar 
Verdadeiros Pais. 
 
A) Quem são os Verdadeiros Pais que vêm na Terra em Nome da Vontade de Deus 
 
Os Verdadeiros Pais devem estabelecer a posição absoluta para restaurar o domínio de 
Deus sobre todas as coisas através de lutar contra o mundo de Satanás a fim de destruir 
a realidade de Satanás que tem domínio sobre a realidade dos seres humanos, sendo 
capaz de subjugar até mesmo numerosos seres espirituais, combatendo com o mundo 
espiritual. Os Verdadeiros Pais têm esta missão. 
 
Portanto, Deus tem, até agora, preparado o caminho para enviar Verdadeiros Pais para 
realizarem o mundo no qual podem ser conectados todas as coisas, os seres humanos e o 
Céu. Aprendemos, através do Princípio de Restauração, que para os Verdadeiros Pais 
virem, primeiro deve haver verdadeiros filhos e filhas, e verdadeiros servos para os 
verdadeiros filhos e filhas virem. 
 
Quando olhamos para o curso de restauração, aprendemos que Deus trabalhou para 
estabelecer o Dia dos Verdadeiros Pais seguindo através das Eras de Servos e de Filhos. 
Além disso, aprendemos que pessoas espirituais no mundo espiritual ajudaram o 
processo de realizar a Era dos Pais, como o processo desenvolvido através das Eras de 
Servos e Filhos Adotivos até a Era de Filho. 
 
Verdadeiros Pais não podem vir para o mundo até que exista preparado o fundamento 
em âmbito mundial, além do fundamento nacional. Portanto, durante o período 
providencial de 2.000 anos desde Noé e passando por Abraão, Deus fez Jacó preparar o 
fundamento para a formação do povo de Israel. Então Deus fez este povo formar uma 
nação. Através de muitos cursos históricos, Deus investiu muito para estabelecer isso. 
 
A fim de fazer isso, Deus tinha que fazer indivíduos obterem vitória na luta contra 
Satanás em nome de Deus – nos níveis de indivíduo, filho adotivo, e filho direto. Do 
contrário, os seres humanos não podiam encontrar Verdadeiros Pais. É para isto que a 
história providencial se desenvolveu através da Era do Velho Testamento e a Era do 
Novo Testamento até o presente. O propósito pelo qual Deus enviaria o Messias é para 
as pessoas estabelecerem um laço de sangue com Verdadeiros Pais depois de 
estabelecerem o fundamento vitorioso de restaurar as posições de filho adotivo e filho 
direto. 
 
Entretanto, por causa da descrença entre o povo de Israel, os fundamentos de servo e 
filho adotivo, que tinham sido preparados por 4.000 anos, foram destruídos. Assim, 
2.000 anos atrás, Jesus estava na posição de ter que seguir em frente até a posição de 
filho direto depois de obter as posições de servo e filho adotivo. Esta era a posição de 
Jesus. 
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O propósito pelo qual Deus enviou Jesus era para estabelecer o vínculo de Verdadeiros 
Pais no fundamento da nação de Israel, estabelecido depois da passagem pelas posições 
de filho adotivo e filho direto. Cumprir isso era a missão de Jesus neste mundo. 
Entretanto, porque Jesus foi compelido a ir para a cruz, o fundamento vitorioso não 
pôde ser estabelecido no nível substancial. Ao invés, o vínculo de Verdadeiros Pais tem 
sido desenvolvido centrando no nível espiritual. Entretanto, indivíduos, famílias, povos, 
e nações não têm sido capazes de estabelecer finalmente nas posições originalmente 
ordenadas. Deste modo, a história providencial tem se desenvolvido através de 
indivíduo, família, povo e nação, que seguem a vontade de Deus. 
 
Na era global, Deus envia o Senhor que se tornará um noivo de acordo com a promessa 
de Deus. Escolhendo uma noiva, o Senhor estabelecerá o verdadeiro fundamento 
vitorioso. Porque a posição de Verdadeiros Pais é a posição originalmente ordenada de 
acordo com o propósito de criação, Deus tem lutado por 6.000 anos a fim de preparar o 
fundamento. Portanto, não é exagero dizer que a história providencial de restauração por 
6.000 anos tem sido a história para encontrar Verdadeiros Pais. Verdadeiros Pais são 
pessoas que são representantes da história de 6.000 anos. Assim, vocês devem saber que 
não encontrar Verdadeiros Pais tem sido a tristeza e angústia de toda a humanidade. 
 
A história humana tem sido a história para realizar Verdadeiros Pais. Sem realizar 
Verdadeiros Pais, não pode haver nenhum verdadeiro filho. Antes de estabelecer 
verdadeiros filhos, não pode emergir verdadeiras famílias, tribos, povos, nações, mundo 
e cosmos. Deus tem trabalhado durante este longo período de 6.000 anos para 
estabelecer este padrão. 
 
Jesus, que veio 2.000 anos atrás, foi aquele que veio com a glória de Verdadeiros Pais 
pela primeira vez na história humana. Entretanto, a fim de que Jesus se colocasse como 
Verdadeiros Pais, ele tinha que obter a vitória em cada área. Porque ele era o fruto da 
história, ele tinha que cumprir a missão de filho como também de Verdadeiros Pais. 
 
Jesus tinha que trilhar não somente o caminho para restaurar a posição de filho 
fisicamente, mas também para restaurar a posição de pais espiritualmente. Além disso, 
Jesus tinha que estabelecer o padrão para ser capaz de se unir com Deus através de 
cumprir estas responsabilidades. Se este padrão tivesse sido estabelecido, isto teria se 
tornado o fundamento de Israel nos níveis de indivíduo e família. Além disso, isto teria 
se tornado um fundamento para Israel nos níveis de povo, nação e mundo. Se o padrão 
tivesse sido estabelecido, Jesus teria cumprido o fundamento espiritual e físico. 
Entretanto, por causa da descrença em Israel, Jesus não pôde edificar o padrão. 
 
A partir do ponto de vista original do Princípio de Criação, Verdadeiros Pais devem ser 
pessoas que recebem a bênção de Deus espiritualmente e fisicamente. Entretanto, Jesus 
não pôde estabelecer Verdadeiros Pais por causa da descrença em Israel. Não obstante, 
Jesus preparou o fundamento para atendimento dos Verdadeiros Pais no nível espiritual. 
 
Qual é o significado disso? O Senhor no Segundo Advento vindo para a terra deve 
restaurar as posições de pais espirituais e pais físicos. Jesus, que sabia disso, preparou 
durante 2.000 anos o fundamento para o Senhor no Segundo Advento não ser 
perseguido no nível espiritual. Ele preparou o fundamento da sociedade, povo e mundo 
espiritual, centrando em Jesus. 
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Jesus opera no mundo espiritual. Deste modo, o Cristianismo tem sido capaz de 
estabelecer a ligação com pais espirituais. O Senhor no Segundo Advento deve herdar 
de Jesus todos os fundamentos de indivíduo, família, nação e mundo, que Jesus 
estabeleceu no nível espiritual. Isto é semelhante à necessidade de Jesus de herdar todas 
as bênçãos de João Batista. Sem ele seguir através dessas posições, a ligação de 
Verdadeiros Pais não pode ser estabelecida na terra. 
 
De acordo com o princípio de Deus, o padrão de herança espiritual deve ser 
estabelecido na terra. Quando Jesus veio a fim de transmitir seu fundamento espiritual 
para o Senhor no Segundo Advento, se os cristãos na terra tivessem se unido com o 
Segundo Advento do Senhor, o padrão de herança na terra teria sido estabelecido. 
Entretanto, porque os cristãos não atenderam o Segundo Advento do Senhor, o 
fundamento de vitória espiritual não pôde ser completamente transmitido e a posição de 
Verdadeiros Pais estabelecida. 
 
Portanto, para Verdadeiros Pais serem estabelecidos, tem ocorrido a história de luta para 
restaurar o padrão de herança espiritual e física. O propósito pelo qual Deus trabalhou 
durante 6.000 anos providenciais era para estabelecer o fundamento para Verdadeiros 
Pais, e para ser capaz de cumprir o fundamento vitorioso durante seu tempo de vida. 
Entretanto, porque os cristãos neste mundo não seguiram como um corpo unido os 
comandos de seus pais espirituais, e não se moveram um passo com sua direção, não 
houve nenhum padrão para o fundamento espiritual que Jesus preparou para ser 
transmitido para o Segundo Advento do Senhor. Por esta razão, o Senhor no Segundo 
Advento, que deve ser um Verdadeiro Pai, teve que trilhar o caminho de ser testado no 
mundo espiritual nos níveis de indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo, 
superando o teste, e estabelecer o padrão da vitória interna. Para que o padrão vitorioso 
pudesse ser estabelecido na terra, ele não pôde evitar seguir através o caminho de luta 
interna. (14-281) 

 
 
Por que Deus cumpre a providência de restauração? O propósito da providência de 
restauração é estabelecer o vínculo de pais originais, Verdadeiros Pais. Quem são 
Verdadeiros Pais? Verdadeiros Pais são o templo substancial no qual Deus pode habitar. 
Vocês podem sentir isto de forma prática? Quão grande é o valor? Isto é tão valioso 
como sua casa? Isto é tão valioso como seu corpo, seus filhos, sua nação, ou o mundo? 
 
Entretanto, há algumas pessoas que consideram Deus menos do que consideram uma 
jóia em seu armário. Essas pessoas estão pedindo para Deus dar bênção. A vontade de 
Deus poderá ser estabelecida através desse tipo de pessoa? Isto é possível? Vocês sabem 
que isto não é assim. (22-44) 
 
2. Messias é Verdadeiros Pais 
 
1) Messias é Verdadeiros Pais 
 
Quem é o Messias que vem? Ele é a pessoa que pode se colocar como a 
substancialização da fé, esperança e amor em benefício de indivíduos, famílias, tribos, 
nações, e o mundo. Somente quando ele se coloca nessa posição, a fé, esperança e amor 
que têm permanecido na história humana, podem dar frutos.  
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A palavra do Messias não é a palavra apenas no nível individual. Se vocês falam a 
palavra com forte crença, embora a palavra venha de sua boca individual, ela se torna 
uma palavra que concorda com os conteúdos da história em nível mundial. 
 
Quem é o homem sábio? Ele é a pessoa que primeiramente tem essa percepção para ser 
capaz de discernir o momento do mundo e o momento de esperança. É o homem sábio 
que, conhecendo primeiramente o momento, está na posição de assumir 
responsabilidade para criar seu próprio tempo, analisando, criticando e praticando. 
Quando o Messias vem a este mundo, embora ele venha sozinho, ele não está no nível 
do indivíduo. O valor do Messias é que ele pode produzir o fruto da fé, esperança, e 
amor que toda a humanidade tem. Esta produção de frutos conecta toda a história; ou 
seja, passado, presente e futuro. (213-134) 

 
 
O Messias é Verdadeiros Pais. Somos seus verdadeiros filhos. Se colocando na 
realidade do mesmo destino, devemos pertencer a eles. (55-99) 
 
2) O Processo da Manifestação do Messias 
 
A missão da religião até agora era encontrar um único homem. Embora as religiões 
tenham perseguido várias coisas, tais como salvação, arrependimento, etc., o propósito 
definitivo da religião é encontrar uma única pessoa que pode transcender a posição mais 
elevada entre as várias religiões. Neste sentido, os centros de todas as religiões 
convergem para uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Ela é o Messias. Em outras 
palavras, toda religião tem atualmente buscado por uma única pessoa que é o centro de 
todos os seres existentes – o Messias, e Salvador. Entretanto, o Messias não pode vir 
imediatamente para as pessoas, mas deve seguir através de um curso de 7 anos. O 
Messias é um homem. Ele vem e tem que obter vitória lutando contra Satanás e 
transcender a linhagem de sangue do mundo satânico. 
 
Centrando no homem vitorioso, devemos estabelecer o fundamento para ser capazes de 
obter vitória sobre Satanás nos níveis de família, tribo, povo, nação e mundo. Isto não 
pode ser feito somente por um único homem assumindo a posição superior a Satanás. O 
Messias não pode governar o mundo de Satanás sem se colocar na posição superior 
àquela de famílias no mundo de Satanás. 
 
O mais elevado padrão que Satanás alcança é aquele da nação. Satanás tem lutado 
centrando na nação. Sendo que Satanás veio a dominar no nível de nação, Satanás tem 
atacado o lado de Deus nos níveis de indivíduo, família, tribo, povo e nação. Centrando 
na nação, Satanás tem bloqueado o caminho que Deus esteve preparando. Deste modo, a 
razão que o lado de Satanás tem recebido oposição e perseguição é que o lado de Deus 
tem sido inferior em escopo do que o lado de Satanás. Se o lado de Deus fosse mais 
forte do que o lado de Satanás, então o lado de Deus subjugaria o lado de Satanás. 
Porque este mundo se tornou o mundo de Satanás devido à Queda, este mundo está 
coberto com famílias de Satanás, tribos de Satanás, povos de Satanás, e nações de 
Satanás, não do lado de Deus. Embora houve indivíduos no lado de Deus, não houve 
nenhuma família, tribo, povo e nação que se desenvolveram a partir deste nível do 
indivíduo. 
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Definitivamente, sem o fundamento que o Messias, como um indivíduo, pode 
estabelecer nos níveis de família, tribo e povo, não poderia haver nenhuma forma para 
pessoas em geral serem capazes de se elevar para um estágio mais elevado. Deste modo, 
Deus preparou a realidade na qual as pessoas seriam capazes de se elevar seguindo o 
Messias: essa era a nação de Israel. É assim como devemos entender o conceito de povo 
escolhido. 
 
Entretanto, o povo de Israel não se elevou para o estágio desejado. O povo escolhido foi 
confrontado com um limite, e sua esperança era transcender o limite. Se eles não 
pudessem transcender, haveria grandes problemas para eles. Contudo, não importa 
quanto esforço eles possam fazer, eles mesmos não puderam transcender o limite. 
 
Portanto, Deus prometeu para o povo de Israel que enviaria o Messias, o Salvador. A 
fim de fazê-los transcender o limite do nível de nação, Deus tem trabalhado por 
milhares de anos para preparar o fundamento para atender o Messias e prometeu a vinda 
do Messias. 
 
Quando o Messias veio, se o povo de Israel tivesse se unido completamente com ele 
para que Satanás não pudesse separá-los do Messias, a partir dessa unidade absoluta o 
povo de Israel teria sido enxertado ao Messias como indivíduos, famílias, tribos, um 
povo, e uma nação, e toda a nação simultaneamente teria dado origem à nova era. 
 
Este deveria ser o pensamento do povo escolhido neste mundo: que centrando no povo 
escolhido por Deus, uma nação que Deus pode escolher deveria ser formada. A 
existência do povo escolhido prova a existência de Deus. Além disso, a existência de 
uma profecia para o Messias prova a existência de Deus. 
 
Então, qual é a razão que precisamos de um Messias? Por causa da Queda, temos falsos 
pais. Pais unidos com Deus foram perdidos. É o Messias que edifica a posição na qual 
uma pessoa é capaz de realizar unidade com Deus. Esta é a primeira razão. A segunda 
razão é que o Messias nos dará nascimento novamente. Porque o sangue de Satanás flui 
em nossos corpos, o Messias nos dará nascimento novamente nos enxertando a ele 
mesmo para que através da remoção do sangue de Satanás, não sejamos mais filhos de 
Satanás. 
 
A terceira razão é que o Messias nos capacita a manter Satanás como um servo. Isto é, o 
Messias vem e nos torna qualificados para subjugar Satanás, mantendo Satanás como 
um servo, e sendo capazes de julgar Satanás. 
 
Por causa da Queda, primeiramente, os seres humanos não puderam ter Verdadeiros 
Pais. Segundo, os seres humanos herdaram o sangue de Satanás. Terceiro, os seres 
humanos vieram a ser subjugados por Satanás. Deste modo, para recuperar, devemos 
trilhar um curso que é o inverso disso. 
 
No Princípio Divino é ensinado o Fundamento de Fé e o Fundamento de Substância, e 
que somente quando tivermos estabelecido estes fundamentos, podemos atender o 
Messias que está para vir. Isto é princípio de Deus. Portanto, vamos estabelecer o 
Fundamento de Fé e o Fundamento de Substância. (54-186) 
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O próprio Messias é a substancialização de fé, esperança e amor. Quando você atende o 
Messias, os propósitos de fé e esperança passam a ser cumpridos. Então o que 
permanece a ser realizado é o amor. Somente o propósito de amor permanece porque os 
propósitos de fé e esperança são realizados. Portanto, a Bíblia diz que entre fé, 
esperança e amor, somente amor permanece. É o Messias que vem como o 
representante de amor. (13141) 
 
3) A Missão do Messias 
 
Qual é o significado de Messias? O Messias tem o fundamento horizontal iniciado após 
concluir o fundamento vertical. Então, quem é o Messias? O Messias traz o plano 
interno para cumprir a vontade de Deus. Ele traz o propósito de co-justiça – que Deus e 
a humanidade devem seguir – para concordar com o padrão vertical, e estabelece o 
padrão da substancialização vertical de indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo. 
(71-80) 

 
 
Em toda realidade há somente dois seres existentes que têm orgulho deles mesmos. Eles 
são Deus e Satanás. (risadas) Vocês não pensam assim? Dois mestres, bem e mal, estão 
lutando. Quão excelente é Satanás! Satanás tem dominado toda a história humana como 
um mestre do mal, e tem dado momentos difíceis para Deus, que não pode se mover um 
centímetro. Quem finalizará esta luta entre bem e mal? Mesmo Deus não pode finalizar 
a luta, e Satanás também não pode finalizar isto. Vocês podem estar ouvindo isto pela 
primeira vez. Quem acabará a luta entre o ser do mal e o ser do bem? Não é Satanás. 
Nem Deus. Então, quem pode finalizar isso? É somente o verdadeiro humano que pode 
terminar com esta luta. 
 
Sem ser o protagonista de amor verdadeiro, o qual toda a humanidade pode seguir, você 
não pode terminar a luta entre Deus e Satanás. Se os seres humanos não são liberados 
desta luta, a palavra “paz” permanecerá uma fantasia na história humana, e a palavra 
“ideal,” será apenas uma palavra abstrata e emocional. Então quem pode resolver este 
problema de luta? Deus envia seu representante cujo principal pensamento é chamado o 
pensamento do Messias. O Messias é a pessoa que libera não somente seres humanos, 
mas também até mesmo Deus. Ele é o Salvador que julga o mal e libera Deus. 
 
Em coreano, “Salvador” é “Gu Se Joo.” O caracter “Se” refere ao mundo. A partir desta 
perspectiva, Deus não enviou o filho unigênito para amar somente cristãos, mas para 
amar o mundo inteiro. Vocês cristãos que recitam João 3:16 sabem que Deus disse que 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna?” Vocês omitiram que 
Deus ama o mundo inteiro? 
 
Qual é a missão do Salvador? É liberar Deus e liberar Satanás. Quem pode remover 
aquele principal instigador de uma longa injustiça que tem feito tantas falsas acusações 
contra os seres humanos? Mesmo Deus não pode fazer isso. Somente o Messias, o 
Salvador pode fazer isso. O que o Messias fará? Ele vem como o comandante da luta 
para vencer sobre o mundo, depois de estabelecer o fundamento da soberania, território 
e povo da nação de Deus pela primeira vez na história humana. Essa é a missão do 
Messias. Vocês devem saber disso. 
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Satanás não pode ser subjugado somente através da vitória sobre uma nação. Porque 
Satanás já tem soberania mundial, seu domínio mundial tem que ser expelido. Somente 
quando isto é feito, a realidade de liberação de verdadeira liberdade na terra pode ser 
realizada.  
 
Enquanto qualquer acusação de Satanás permanecer no mundo, o ideal do Jardim do 
Éden, que Deus tinha criado como o Jardim de Liberdade e Paz, nunca poderá ser 
realizado. Somente quando não há mais nenhuma acusação de Satanás, o Reino de Deus 
na terra pode ser estabelecido. Somente quando o Reino de Deus na terra é estabelecido, 
o movimento para a liberação do Reino de Deus no céu pode começar. Este é o caminho 
no qual os membros da Igreja de Unificação devem seguir em frente. (57-130) 

 
 
O que o Messias tem que fazer? Ele tem que estabelecer o caminho vitorioso 
subjugando Satanás e removendo a linhagem de sangue de Satanás nos níveis de 
indivíduo, família, tribo, nação e mundo. Este é o caminho para o Messias seguir em 
frente. Em outras palavras, primeiro ele deve estabelecer o caminho para indivíduos 
seguirem; segundo, estabelecer o caminho para famílias seguirem; terceiro, estabelecer 
o caminho para o mundo seguir. 
 
Após derrotar Satanás individualmente, se a nação e o mundo democrático o atacam, 
sendo mobilizados pelo Satanás em âmbito mundial, o Messias tem que superar o 
ataque. O mesmo é verdade quando ele obtém vitória no nível de família e no nível do 
mundo. Quando Jacó obteve vitória sobre o anjo, e quando Abel lutou com Caim, a luta 
era um a um. Entretanto, agora é o tempo para Deus liberar o mundo inteiro de Satanás. 
Por isso, Deus precisa de uma nação representativa de destaque. Esta é a Coreia. (54-
190) 

 
 
3. Jesus e Verdadeiros Pais 
 
Quem é Jesus? Devido à Queda no Jardim do Éden, Adão e Eva se tornaram falsos pais 
e multiplicaram falsos descendentes. Portanto, para a restauração, Jesus veio para 
estabelecer Verdadeiros Pais. Adão e Eva não se tornaram verdadeiros pais, um 
verdadeiro casal, e geraram verdadeiros filhos. Portanto, somente se as pessoas 
acreditam completamente em Jesus e se tornam unidas com Jesus, verdadeiros filhos, 
verdadeiros casais e verdadeiros pais poderiam ser estabelecidos. Este é o motivo pelo 
qual Jesus disse para amá-lo acima de todos os outros. (8-109) 

 
 
De acordo com o Livro do Apocalipse, o Senhor virá para esta terra nos Últimos Dias 
para encontrar uma noiva. Vocês sabem o que significa “o banquete do cordeiro”? Isto 
significa um noivo e uma noiva se casando centrando em Deus pela primeira vez na 
história humana. Por causa da queda dos primeiros antepassados, eles não se tornaram 
verdadeiros pais, mas falsos pais. Assim, a posição dos pais originais, que Deus tinha 
visualizado, não foi estabelecida. Na Bíblia está escrito, “Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.” (Apoc. 22:13) Porque o propósito de Deus 
apresentado no Livro do Gênesis não foi cumprido, sua realização é apresentada no 
Livro do Apocalipse. 
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Então, quem é Jesus? Jesus veio como a pessoa perfeita que poderia se unir 
completamente com o amor de Deus. Assim, I Coríntios 15:45 diz, “O primeiro homem, 
Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante.” 
 
De acordo com a Bíblia, Jesus é o segundo Adão. Sem estabelecer as posições de 
verdadeiros filhos, verdadeiro casal e verdadeiros pais a quem Deus possa dotar, Deus 
não pode realizar a família que planejou estabelecer na terra. Por causa disso, o segundo 
Adão tem que vir à terra. Há muitas religiões neste mundo; mas entre elas, somente o 
Cristianismo tem as ideias de ser capaz de ser filhos de Deus, de se tornar unido com 
Deus, e de estabelecer uma nova família através do noivo e da noiva centrando na 
vontade de Deus. Porque Jesus veio tendo essas ideias, a religião que acredita em Jesus 
não pode evitar se tornar a religião global. (254-108) 
 
4. Segunda Vinda e Verdadeiros Pais 
 
1) A Preparação para o Messias Vir 
 
O lugar onde vocês viverão é o Reino de Deus. Entretanto, vocês estão vivendo lá 
agora? Não! O Reino de Deus não emerge imediatamente. 
 
Então, o que deve ser realizado antes do Reino de Deus chegar? O Messias tem que vir. 
Contudo, o Reino de Deus não pode ser concluído pelo Messias somente. O Messias 
veio para a nação de Israel? (Sim, ele veio.) Contudo, o Reino de Deus não foi 
realizado. 
 
Antes que possa haver uma nação de Deus, deve haver primeiro um povo de Deus. 
Vocês devem saber isso. Então, o que é exigido a fim de haver o povo de uma nação? O 
povo da nação emergirá todo de uma só vez? Uma tribo especial tem que emergir 
primeiro. A tribo se coloca adiante e tem que conduzir ao povo. 
 
Então, o que é exigido a fim de emergir a tribo? Tem que haver um clã. O que é exigido 
a fim de emergir o clã? Uma família tem que emergir como o centro do clã. Além disso, 
a fim da família emergir, deve haver filhos e pais. A fim de que filhos possam emergir, 
deve haver primeiro pais. A fim de que estes pais possam emergir, deve haver um único 
homem que possa representar tudo do Reino de Deus. 
 
Quem é esse? Este é o Messias. O que este homem deve fazer? A fim de que o homem 
seja um pai, ele tem que encontrar sua parceira objeto, e eles devem se tornar unidos. 
Esse é o ensinamento do Cristianismo. Esse é o objetivo definitivo. 
 
Por 2.000 anos, o Cristianismo tem seguido através de um curso inverso daquele da 
Queda a fim de restaurar espiritualmente o mundo. Este é o Cristianismo espiritual. Se o 
Cristianismo agora atende o Messias neste fundamento, tudo será concluído. Quando o 
Senhor vem no Segundo Advento, o mundo inteiro se tornará unido. Todas as nações se 
tornarão unidas. As denominações cristãs nas nações se unirão e os clérigos de 
denominações se unirão. Os clérigos se unirão e estarão em unidade com Cristo. Se eles 
atendem Cristo e se unificam, o mundo será restaurado no tempo do Messias. Deus 
esteve preparando isto por 2.000 anos. Entretanto, porque nem todas as conexões foram 
estabelecidas, o fundamento deve ser novamente preparado. (66-277) 
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2) A Tarefa do Senhor no Segundo Advento 
 
Qual é a tarefa do Senhor? Ele tem que obter vitória sobre Satanás, e então obter vitória 
sobre os principais seres espirituais. Atualmente, há muitas pessoas que têm capacidade 
espiritual e pensam orgulhosamente que se tornarão famosas e grandes no mundo. Mas 
elas não podem alcançar isso se somente se dedicam, sem conhecer os conteúdos 
requeridos para a liberação da realidade decaída. 
 
O Messias tem que obter vitória sobre Satanás no mundo espiritual. Esse não é o mundo 
corpóreo, mas o mundo incorpóreo. Se ele não fosse obter vitória contra os principais 
seres no mundo incorpóreo, o caminho para avançar para todo o mundo espiritual não 
pôde emergir. Assim, ele nunca poderia entrar no mundo espiritual. Além disso, mesmo 
se ele pudesse, ele não poderia ser vitorioso lutando contra todos os seres espirituais, 
devido a muitos obstáculos. Deste modo, depois de derrotar Satanás, ele deve derrotar 
os principais poderes do mundo incorpóreo. 
 
Portanto, o Messias deve assumir o curso para finalmente vencer até mesmo sobre o 
Cristianismo, depois de ter vitória na realidade de Satanás, todo o mundo espiritual, e 
várias outras religiões. Porque é assim? É porque ele tem que herdar tudo a partir deles. 
 
Quando ele recebeu autorização de céu e terra através desta luta, o Messias ouvirá a 
palavra de Deus, “Você é o vitorioso sobre Satanás e o mundo espiritual.” Então, o 
caminho para ser capaz de agir na terra se abrirá. Vocês devem saber isto. Esta história 
permaneceu. Então, quem é o Senhor que vem? Ele deve vencer sobre Satanás, 
inúmeros seres espirituais – incluindo muitos fundadores de religiões e muitos líderes 
face a face. Através de fazê-los compreender a origem da religião e do universo 
centrando na nobreza e amor verdadeiro de Deus, ele pode vencê-los. 
 
Todo ser existente no universo está disposto a ser absorvido por um protagonista mais 
elevado de amor na terra. Vocês não pensam assim? Pássaros e cães também seguem 
para encontrar uma vila que possa dar mais amor para eles. É a mesma coisa. Deste 
modo, o Messias deve herdar toda autoridade obtendo vitória centrando no amor 
verdadeiro. Ele deve herdar a autoridade de unificação. Essa é a responsabilidade do 
Messias que deve vir à terra. 
 
O Reino de Deus não pode ser realizado nem mesmo através de um Cristianismo 
unificado. O Cristianismo pode ser capaz de ser unificado nesta terra. Entretanto, ele 
não poderia unificar todas as culturas, tais como aquelas do Budismo e Hinduísmo, que 
são os fundamentos do mundo espiritual. Enquanto as barreiras culturais permanecem 
na terra, não sendo destruídas, de modo que não exista nenhum ponto de origem para 
unificar o mundo espiritual, a realidade de cultura unificada não pode aparecer. (100-18) 

 
 
O Messias tem a responsabilidade de ser capaz de unificar a nação, o mundo, e céu e 
terra. O Messias pode fazer isso? Nem mesmo Deus cumpriu isso; como o Messias pode 
fazê-lo? A partir desta perspectiva, que tipo de religião Deus deve estabelecer? Ela deve 
ser uma religião forte para ser capaz de unificar indivíduos, famílias, tribos, nações, o 
mundo, e o cosmos. Satanás concorda que essa é a missão do Messias. Neste sentido, a 
missão do Messias está decidida. (130-175) 
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Capítulo 3 - A Necessidade de Verdadeiros Pais 
 
1. A Necessidade Universal por Pais 
 
Originalmente, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus queria habitar neles. Deus, 
como os Pais, queria dar fruto em forma de filhos, e Deus queria que Seus filhos o 
conhecessem como seus Pais. Deus queria aperfeiçoar ambos os papéis através deste 
processo. Ao cumprir este plano, Deus poderia colher e ter ambos. 
 
Por que precisamos de pais, e por que Deus precisa de filhos? Deus é espiritual, e Seu 
filho é corpóreo. O relacionamento entre Deus e o homem é como um pai e filho. O 
Deus invisível, dando fruto através de Seu filho visível, entra na mente de Seu filho e se 
manifesta como Deus. O Deus visível dá fruto na mente do Seu filho. Assim, até mesmo 
o filho também dá fruto, e Deus pode até mesmo transmitir Seu fruto para Seu filho. 
Através deste processo, Deus dá ambos o fruto de Deus e o fruto de pais. Estes são de 
valor igual. 
 
Por que precisamos de pais e filhos? Até mesmo Deus, com todo Seu amor, precisa de 
uma contraparte. Nós, Seus filhos, se temos amor, também precisamos de nossa 
contraparte. Este relacionamento recíproco é o relacionamento de céu e terra. Este é um 
relacionamento vertical. 
 
Este mundo pode ser dividido em duas partes: o mundo espiritual e o mundo físico. 
Como os filhos do Deus invisível, as pessoas nascem e mergulham na história. Suas 
vidas se movem a partir de um polo até o outro. Elas crescem e desejam buscar pelo 
Invisível. Um dia elas se tornarão noivos e noivas, e se tornarão unidas com seus 
parceiros através do amor. Isto é como a lua crescente e a lua minguante se tornando 
unidas. 
 
Concluímos que filhos precisam de pais a fim de ocuparem a realidade do céu, e pais 
precisam de filhos para tomarem a posse da terra. A mente de pais é a mente do céu. 
Quando você é um filho, você não conhece esta mente do céu, mas você passa a 
conhecê-la quando se torna um pai. 
 
A tarefa de amor é ocupar ambos os mundos e uni-los. Quando isto acontece, o 
relacionamento de pai e filho se torna glorioso. Eles se tornam unidos. Nem pai e nem 
filho pode se colocar na frente ou atrás. Vocês entendem este glorioso relacionamento 
de pai e filho? 
 
Por que sentimos tristeza por pessoas sem pais? Elas não têm os meios para ocupar o 
mundo espiritual e o mundo físico. Também sentimos tristeza por pessoas sem filhos. 
Isto é porque o ideal de criação de Deus é desenhado de tal forma que pais e filhos se 
unam e conectem o cosmos com amor. Portanto, as pessoas sem filhos não são 
qualificadas para serem exemplos para as outras. Elas serão jogadas no lixo e acabarão 
no inferno. Esse é o motivo pelo qual pessoas sem pais e pessoas sem filhos são 
preenchidas de tristeza. 
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2. Pais Físicos e Verdadeiros Pais 
 
Qual é a posição de seus pais físicos? Eles caíram para a categoria de pais no mundo 
mal, que é o oposto dos Verdadeiros Pais. Algumas pessoas perguntam, “Se o Rev. e 
Sra. Moon são nossos Verdadeiros Pais, isso significa que nossos pais reais são maus 
pais?” Isto é um problema. 
 
Se o mundo não fosse decaído, vocês acham que as pessoas puxariam seus filhos, 
insistindo, “Ele é meu filho! Ela é minha filha!” Vocês acham que no Jardim do Éden 
havia o conceito que uma pessoa deve abandonar a própria mãe ou pai para encontrar 
uma nova mãe e pai? (Não, não havia.) Por que, então, nascemos com este tipo de 
destino? Esta situação não foi criada por Deus, mas por Satanás. Isto é uma 
consequência da Queda. 
 
Satanás divide tudo. Satanás divide mãe do pai, filho da filha. Satanás divide famílias, 
nações, e rompe em pedaços o mundo inteiro. Os Últimos Dias é a época quando 
Satanás divide tudo. Portanto, os Últimos Dias é o fim do mundo. Devemos saber isto. 
Os Últimos Dias também é o tempo de um novo início. De acordo com o Princípio 
Divino, Deus inicia um movimento nos Últimos Dias para unir o que está dividido. 
 
O que são os Verdadeiros Pais? Qual é a diferença entre seus pais físicos e os 
Verdadeiros Pais? O que os Verdadeiros Pais fazem? Que tipo de amor os Verdadeiros 
Pais ensinam? A diferença entre seus pais físicos e os Verdadeiros Pais tem a ver com 
amor e o conceito de amor. Seus pais físicos ensinam vocês centrando na carne, e seus 
pais espirituais ensinam vocês sobre amor centrando no mundo espiritual. Estes são 
conteúdos muito diferentes. 
 
Por que vocês precisam de pais espirituais, quando vocês já têm pais físicos? Vocês 
precisam deles para resolver o problema da Queda. Seus pais decaídos têm ensinado 
vocês o caminho descendente centrando em vocês mesmos. O amor paternal deles tem 
criado uma corda conectando vocês com o mundo satânico, para mantê-los lá para 
sempre. Vocês não têm os meios para cortar essa corda. (129-29) 

 
 
Quando os Verdadeiros Pais aparecem, eles amam centrados em Deus. Portanto, Deus 
não pode evitar amar tudo que os Verdadeiros Pais amam. Vocês sabem que isto é 
verdade de acordo com o Princípio. Vocês, que nasceram no mundo satânico, passaram 
a seguir os Verdadeiros Pais, dizendo, “Eu gosto da nação dos Verdadeiros Pais e da 
família dos Verdadeiros Pais mais do que da minha mãe e do meu pai, mais do que meu 
lar, e mais do que meus filhos e filhas. O amor de Deus é muito melhor do que qualquer 
outra coisa.” 
 
Se vocês têm amor dos Verdadeiros Pais, então Satanás não pode puxá-los, não importa 
quanto ele tente. A realidade do amor de Deus e do amor dos Verdadeiros Pais é a 
realidade do mundo original. Portanto, Satanás não tem nenhuma autoridade para tomar 
estes filhos e filhas. Membros da Igreja de Unificação de todas as cinco raças, todos 
vocês têm pais, certo? Que tipo de pais são eles? Eles são seus pais normais. A Igreja de 
Unificação tem Verdadeiros Pais. Eles são seus pais especiais. Os Verdadeiros Pais são 
completamente diferentes de seus pais. 
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Seus pais normais criam uma grande comoção. Vocês estão tentando tanto chegar até 
seus pais especiais, e eles estão tentando sequestrá-los para evitar que vocês cheguem 
até o Rev. Moon. Não obstante, seus pais especiais permanecem calmos, fechando seus 
olhos. Eu não ordeno que vocês me sigam. Se vocês querem me seguir, então venham. 
Se vocês querem seguir seu próprio caminho, então sigam. Vocês decidem. 
 
Seus pais normais se tornam impacientes e gritam, “O Reverendo Moon é Satanás. Ele é 
um herege!” Mas os Verdadeiros Pais ficam em silêncio. Seus pais normais dizem, 
“Somos seus pais especiais.” Eles estão corretos? (128-138) 

 
 
O Rev. e Sra. Moon são os pais de três eras. Eles são os pais da Era do Velho 
Testamento, os pais da Era do Novo Testamento, e os pais da Era do Completo 
Testamento. Esse é o motivo pelo qual eles são Verdadeiros Pais. Desta forma, alguns 
de vocês oram “em nome dos Pais.” Vocês não estão destinados a orar assim. Somente 
o Rev. Moon está qualificado a orar em nome dos Pais. Vocês devem saber isto 
claramente e ensinar isto. 
 
Qual é a diferença entre seus pais biológicos e os Verdadeiros Pais? Eles não são os 
mesmos. Seus pais estão situados dentro de uma única época, mas os Verdadeiros Pais 
abrangem as três épocas. Eles abrangem as eras do passado, do presente e do futuro, em 
ambos os mundos espiritual e físico. 
 
Os Verdadeiros Pais são a raiz e o broto. Seus pais físicos são os galhos. Vocês 
entendem? Um broto cresce em um galho. Assim, seus pais físicos são pais nos galhos 
que decorrem da época atual. Entretanto, Verdadeiros Pais são os pais de todas as três 
eras. Eles são os pais da era da raiz, da era do tronco e dos galhos, e também da era das 
folhas. 
 
Assim, vocês não devem esquecer a expressão “Verdadeiros Pais.” Vocês ficam 
nervosos ao pensar que podem orar no nome dos “Pais” porque eu oro no nome dos 
“Pais.” Isto é contrário ao Princípio. Vocês entendem? Se vocês continuam a fazer isso, 
o que acontecerá? Os filhos chamarão sua mãe e pai de “pais.” Se vocês oram pelos 
pais, eles ficarão confusos e perguntarão, “Quem são nossos pais? Qual é a diferença?” 
Não os confundam assim. Pais biológicos são os pais de uma época, enquanto o Rev. e 
Sra. Moon são os pais de três eras. Eles são pais verticais. O Rev. e Sra. Moon são os 
pais de avós, de pais e de netos – três eras, três estágios. Vocês devem saber isto 
claramente. Portanto, Verdadeiros Pais não podem fazer qualquer coisa que desejam. 
Eles não podem deixar a posição da raiz. Eles podem pensar, “seria bom vagar como 
um galho,” mas eles não podem. 
 
A raiz pode fazer qualquer coisa que ela deseja? Os brotos podem vagar por aí como 
lhes agrada? Ambos a raiz e os brotos estão esperando pelos galhos. Quão limitador é 
manter a posição da pessoa por milhares e milhões de anos! Quão restritiva é minha 
posição! Contudo, tenho que mantê-la, embora eu possa murchar. Esta é uma posição 
sem nenhuma liberdade. Entretanto, os galhos podem passear como desejam. Vocês 
devem saber isso. (141-226) 
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3. A Razão para a Vinda dos Verdadeiros Pais 
 
Qual é sua mais elevada esperança? Vocês querem se tornar pessoas adequadas para o 
Reino do Céu. Vocês querem se tornar os filhos e filhas do Reino do Céu. Este é seu 
desejo? (Sim.) Se vocês se tornam pessoas, filhos e filhas, adequados para o Reino do 
Céu, então o Reino do Céu aparecerá inevitavelmente. 
 
A partir deste ponto de vista, podemos dizer que o mundo democrático é o Reino do 
Céu? (Não!) Que tipo de mundo é este? O mundo democrático é um meio, não um fim. 
Seu propósito é ajudar a vinda do Senhor a substituir facilmente os regimes políticos 
existentes. O surgimento das ideias democráticas é um fenômeno interino. Uma vez que 
o Senhor chega na terra, todas as pessoas no mundo seguirão o Senhor. A quem mais 
elas podem seguir? Quando isto acontece, será mais conveniente para todas as nações se 
organizarem em uma única nação. Entretanto, com democracia, o mundo não pode se 
unir em um só. 
 
O experimento democrático já está finalizado. A América pode sozinha conduzir o 
mundo? A América está à beira de perecer. Atualmente, a questão é como podemos 
reviver a América, e como podemos elevar a América para ser líder do mundo no 
caminho para o Reino do Céu. Se essa é a vontade de Deus, então a América faria bem 
ao abordar estas questões com o pensamento da Igreja de Unificação e os ensinamentos 
do Rev. Moon. Até que ela faça isso, a América não terá nenhuma forma para 
sobreviver, nem seu povo pode edificar a ponte para o Reino do Céu. 
 
O mundo espiritual já está organizado de acordo com este princípio. Quanto tempo 
levará para esta forma aparecer no mundo físico? Primeiro, Deus deve ser o centro. 
Segundo, os Verdadeiros Pais devem aparecer. Terceiro, verdadeiros filhos devem 
aparecer. Quarto, verdadeiras pessoas devem edificar uma verdadeira nação. O mundo 
espiritual está esperando isto acontecer? As pessoas no mundo espiritual estiveram 
esperando milhares de anos para vocês nascerem na terra e concluírem a vontade 
original de Deus.  
 
Como este mundo atual está organizado? Primeiro, os seres humanos colocaram Satanás 
no centro. Segundo, eles estão centrados em pais falsos – isto é, pais decaídos, pais 
maus. Terceiro, eles geraram uma má descendência, que edificará más nações. É assim 
como este mundo foi organizado. O mundo espiritual e o mundo ideal rejeitarão tudo 
isto. 
 
Porque a expressão “Verdadeiros Pais” é utilizada na Igreja de Unificação, suas mães e 
pais se opõem a nós, dizendo, “Se eles são seus Verdadeiros Pais, quem somos nós?” 
Tem ocorrido episódios quando pais sequestram seus próprios filhos e filhas, que 
desejavam se tornar verdadeiros filhos e filhas. Todas as nações neste mundo mal se 
opuseram a nós e nos expulsaram. Agora, elas não podem mais se opor a nós. Elas 
podem lutar contra o Rev. Moon, mas elas não podem vencer. 
 
Devemos escapar da realidade de Satanás. Satanás mobiliza indivíduos, famílias, tribos, 
povos, nações, e o mundo inteiro para nos impedir de fugir. Esta é a última e decisiva 
batalha. (161-224) 
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4. Precondições para o Aparecimento de Verdadeiros Pais 
 
O que precisa ser cumprido a fim de que os Verdadeiros Pais apareçam? Os Verdadeiros 
Pais podem aparecer sem o arcanjo ter sido restaurado? (Não.) Os Verdadeiros Pais 
podem aparecer sem Jesus ter sido restaurado? (Não.) Os Verdadeiros Pais podem 
aparecer sem uma noiva ter sido restaurada? (Não.) O mundo religioso deve resolver 
estes problemas. No lugar onde todas as dificuldades na providência de Deus para 
restauração são resolvidas, a expressão “Verdadeiros Pais” aparece imediatamente. 
Portanto, vocês devem reconhecer que os Verdadeiros Pais não são quaisquer pessoas 
comuns. Os Verdadeiros Pais são inferiores a suas esposas, suas mães e seus irmãos? Os 
Verdadeiros Pais não aparecem a menos que o arcanjo seja restaurado. Os Verdadeiros 
Pais não aparecem a menos que Adão seja restaurado. Os Verdadeiros Pais não 
aparecem a menos que uma noiva – Eva – seja restaurada. Isto é a verdade. (46-214) 
 
5. A Verdadeira Linhagem Vem Somente Através de Verdadeiros 
Pais 
 
A humanidade precisa de Verdadeiros Pais. O que começou a partir dos falsos pais deve 
ser iniciado a partir dos Verdadeiros Pais. Os falsos pais foram as pessoas que, ao 
viverem o amor falso, receberam vida falsa e linhagem falsa. Devemos reverter este 
início errado. Como podemos herdar vida verdadeira e linhagem verdadeira centrando 
no amor de Verdadeiros Pais? Em outros palavras, porque herdamos a semente errada, a 
questão é como podemos recuperar a semente original. 
 
Sendo que este é o problema, entendemos que o Messias vem à terra ostentando a 
semente messiânica, a nova semente dos Verdadeiros Pais. Não podemos receber esta 
semente exceto a partir dos Verdadeiros Pais. Através de um processo de enxerto, os 
Verdadeiros Pais infundem sua semente em nós várias vezes. Assim, podemos ser 
restaurados para a posição de uma Oliveira original. Isto é simples. Portanto, Deus é 
nossos Verdadeiros Pais. Ele está tão perto de nós! Deus é nosso Pai vertical e os 
Verdadeiros Pais são nossos pais horizontais. Juntos, eles realizam o ideal de amor 
verdadeiro. (218-224) 

 
 
Olhem para o governo dos Estados Unidos, um país democrático. Democracia é 
fraternidade. Esse é o motivo pelo qual os partidos políticos estão constantemente 
brigando entre si. Eu proclamei, “Deve haver pais. Somente quando há pais, irmãos 
podem parar sua luta. Paternalismo é necessário nesta situação miserável. Deusísmo é 
necessário, o ensinamento que devemos viver centrando em Deus!” Que tipo de pais 
podem cumprir esta esperança de paz? Estes pais não existem no mundo satânico. Eles 
seriam totalmente opostos aos pais no mundo satânico. Estes pais são chamados 
Verdadeiros Pais. 
 
Por que precisamos de Verdadeiros Pais? Verdadeiros Pais são necessários a fim de 
erradicar o fundamento de amor satânico, vida satânica e linhagem satânica. Como 
homem e mulher caíram nessa condição? Eles caíram através do uso errado dos órgãos 
sexuais. Os órgãos sexuais! O órgão sexual originalmente estava destinado a ser o 
palácio do amor. Contudo, como está este lugar agora?  
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O órgão sexual de uma pessoa é algo tão precioso. Ele é o palácio de amor, o palácio de 
vida e o palácio de linhagem. Ele é algo sujo? Não. Ele é sagrado. O órgão sexual se 
tornou uma coisa suja por causa da Queda. A partir do ponto de vista original de Deus, 
ele não é algo sujo, mas algo sagrado. Ele é o lugar mais precioso, onde vida, amor e 
linhagem estão juntos. Contudo, Satanás manchou isto. (218-178) 
 
6. A Razão que Absolutamente Precisamos de Verdadeiros Pais 
 
Atualmente, os seguidores da Igreja de Unificação me chamam de Verdadeiros Pais. A 
expressão “Verdadeiros Pais” é uma expressão temerosa. Contudo, é maravilhoso 
conhecer esta expressão. 
 
Uma tribo, povo e nação não são formados sem uma família. A família se originou a 
partir do ventre de amor de Deus. Então a família devia se expandir para formar uma 
tribo, o povo e a nação. Portanto, para derrotar o mundo satânico, devemos marchar em 
frente centrando no modelo da Verdadeira Família. 
 
Nós, seres humanos decaídos, viemos de maus antepassados. Desde o primeiro 
antepassado decaído até a multidão de seus antepassados chegando em suas mães e pais 
– são todos pais na realidade decaída. Todos eles estão imersos na tradição iniciada na 
Queda humana. Considerando isto, é realmente incrível que os Verdadeiros Pais tenham 
aparecido. 
 
Precisamos Verdadeiros Pais porque este mundo não é a realidade de amor. A realidade 
de amor é um ambiente onde todos estão unidos em coração, onde tudo está unido, tudo 
é claro, e tudo é completo. Era a vontade original de Deus começar essa realidade a 
partir de um ninho de amor puro e não decaído. A realidade de amor começaria onde 
Adão e Eva não decaídos unidos com Deus realizam o ideal.  
 
Uma vez que a realidade de amor é manifestada neste mundo, não precisaremos da 
expressão “Igreja de Unificação.” Não precisaremos do mundo. Para encontrar esta 
realidade, devemos abandonar o mundo, abandonar a nação, e buscar até encontrarmos 
a Verdadeira Família. Devemos encontrar esta família mesmo se devemos desistir de 
tudo. Isto é importante. (138-277) 

 
 
De quem precisamos? Precisamos Verdadeiros Pais. Verdadeiros Pais são mais valiosos 
do que seus amigos ou seus mestres. Portanto, vocês devem seguir Verdadeiros Pais 
embora possam ter que desistir de seus melhores amigos. Vocês devem seguir 
Verdadeiros Pais embora possam ter que deixar seu mestre. 
 
Quando vocês se juntam à Igreja de Unificação, seu amigo pode dizer, “Nossa amizade 
acabou.” Seu mestre pode dizer, “Eu não sou mais seu mestre.” Contudo, vocês devem 
seguir esta estrada. Mesmo se sua mãe e seu pai possam rejeitar vocês. Contudo, vocês 
devem seguir esta estrada. E se de repente, todos gostassem desta estrada. Este seria o 
início histórico de um novo céu e uma nova terra. (33-338) 
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Os seres humanos precisam de Verdadeiros Pais. Por que é assim? Pela primeira vez na 
história da humanidade, as pessoas podem ser conectadas com o eixo de amor. Vocês 
sabem quão significativo é isto? Este é um evento no Princípio que nunca aconteceu 
antes na história e nunca acontecerá de novo. Vocês devem saber isto claramente. O 
eixo de amor é um, não dois. Amor que surge a partir deste eixo é amor verdadeiro. O 
amor de sua mãe e seu pai não é amor verdadeiro. 

 
 
O primeiro mandamento diz, “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de todas as tuas forças,” e o segundo mandamento diz: “Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.” É assim como Deus nos amou. (137-108) 

 
 
Por que precisamos de Verdadeiros Pais? Ao concluir suas responsabilidades 
individuais, os Verdadeiros Pais podem expulsar Satanás no nível mundial, cujas 
correntes atam a cada indivíduo na terra. Vocês entendem? Ao concluir suas 
responsabilidades individuais e cumprir as condições necessárias para indenizar a queda 
da família, os Verdadeiros Pais concluem de forma inevitável o curso para restauração 
através de indenização. A menos que um indivíduo conclua sua porção de 
responsabilidade para restauração através de indenização no nível mundial, o mundo 
não pode ser restaurado. Vocês entendem? A menos que um indivíduo cumpra a porção 
de responsabilidade necessária para trazer Satanás à submissão, a restauração não pode 
ser cumprida. (137-106) 

 
 
Precisamos Verdadeiros Pais para Deus descer e se estabelecer na terra. Esse é o motivo 
pelo qual os Verdadeiros Pais enfrentam dificuldades na terra. (217-354) 

 
 
Por que vocês precisam de Verdadeiros Pais? Vocês precisam de Verdadeiros Pais para 
herdar a nova linhagem. De acordo com o Princípio Divino, a Era do Velho Testamento 
foi a era para estabelecer o fundamento de fé, a Era do Novo Testamento tem sido a era 
para estabelecer o fundamento de substância, e a Era do Completo Testamento é a era 
para realizar o novo ideal. Portanto, como pessoas vivendo na era do amor, devemos 
herdar a boa linhagem. Até agora, todas as pessoas não têm herdado uma boa linhagem. 
A linhagem de todos está misturada. 
 
O Rev. Moon herdou a linhagem original, a tradição original, e veio a conhecer a 
verdade. Esse é o motivo pelo qual ele tem lutado contra Satanás. Vocês sabem disso? 
 
Os Verdadeiros Pais são como o novo broto de uma boa oliveira. Vocês devem cortar 
sua árvore e ter um broto da árvore dos Verdadeiros Pais enxertado ao seu tronco. 
Vocês devem receber o enxerto de um broto dos Verdadeiros Pais e de Deus. Vocês 
entendem? Então, seu corpo não será seu corpo, seu pensamento será o mesmo como o 
pensamento de Deus e dos Verdadeiros Pais. Vocês darão o mesmo fruto, dando 
nascimento a bons filhos e filhas. Isto não é possível se você vive pela forma do mundo 
satânico. Não é propício ter filhos e filhas antes de receber o enxerto de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. 
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Agora vocês sabem quão grande é ser vitorioso sobre as três eras. Vocês devem ser 
pessoas que lutam e vencem representando estas três eras e três países. Como vocês vão 
lidar com os três países de Alemanha, Japão e Coreia? Pessoas que não estão confiantes 
em lidar com seus oponentes não devem ir para a guerra. Vocês devem estar 
determinados! Quem já acreditou que o mundo mudaria assim? Vocês podem ter 
pensado que pessoas brancas viverão somente com pessoas brancas, mas elas também 
devem viver com negros e orientais – três raças. 
 
O vitorioso que pode representar o mundo de três eras, simbolizado pelo número três, 
encapsula em si mesmo a Era do Velho Testamento, a Era do Novo Testamento, e a Era 
do Completo Testamento. Quando você se torna o vitorioso das três eras, ou três 
estágios, sua vitória carrega o mundo inteiro. Vocês querem ser assim? (Sim!) 
 
Você deve colocar dez vezes mais esforço do que Noé. Se você se voluntariar a se 
tornar um escravo, você passará. Você passará no desafio e cumprirá tudo. As portas se 
manterão abertas para você. Embora você tente enfrentar dificuldade, as portas da 
prosperidade se manterão abertas. Embora você tente jejuar, alguém continuará trazendo 
refeições. Embora você tente trabalhar, alguém continuará fazendo o trabalho para você. 
Apenas trabalhe com disposição e voluntariamente, e não porque você não tem 
nenhuma outra escolha. (125-208) 
 
7. A Decisão para Enviar os Verdadeiros Pais foi Preordenada e um 
Assunto de Antecipação Profética 
 
Nos Últimos Dias uma grande transformação ocorrerá. Os seres humanos, que herdaram 
amor mal, vida má e sangue mal, receberão amor de Deus, vida e Deus, e sangue de 
Deus. Para esta mudança ocorrer, Verdadeiros Pais devem aparecer. Verdadeiros Pais 
não são pessoas que apenas vêm e vão. Vocês têm alguma ideia de quão intensamente 
Deus trabalhou e quanto sangue pessoas religiosas têm derramado para que os 
Verdadeiros Pais pudessem vir? 
 
Alguns dias atrás, eu vi um livro intitulado Kyogamyoorok. Este livro veio depois do 
Chungamnok. Ele profetizou a vinda de uma pessoa chamada Rev. Moon. Esse é meu 
significado. Há muitas pessoas que me viram mesmo antes de eu nascer. Vocês sabiam 
disso? Como elas poderiam me ver mesmo antes de eu nascer? O mundo espiritual 
existia muito antes do meu nascimento. O mundo espiritual disse a elas sobre a pessoa 
que deveria vir. Mesmo assim, somente aquelas que suportaram sofrimento e angústia 
na terra, podem entrar na realidade de domínio dos Verdadeiros Pais no mundo 
espiritual. Deus utiliza essa estratégia, a fim de que aqueles que trabalharam tanto não 
percam sua recompensa. Estas pessoas atenderam os Verdadeiros Pais através de seu 
sofrimento, embora os Verdadeiros Pais apareceram muito tempo depois. Assim, eles 
receberam a oportunidade de seguir os Verdadeiros Pais no mundo espiritual. Esse é o 
motivo pelo qual o Deus amoroso mostrou a eles tudo referente a mim décadas ou 
séculos antes do meu nascimento. 
 
De fato, eu sou uma figura histórica. Agora quando eu declaro que sou uma figura 
histórica para coreanos ou para pessoas do mundo, todos concordam prontamente 
comigo. Embora eu possa declarar isto à meia-noite ou no início da manhã, é como se 
eles estivessem me ouvindo durante o dia. 
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Agora, tudo está finalizado. A luta está terminada. No futuro próximo, eu tirarei com 
uma pinça aqueles que estejam contra mim. Há somente alguns deles, e vejo que eles 
são principalmente pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento comigo no 
passado. Por que eles vêm contra mim? Eles se tornaram reféns de costumes e hábitos 
convencionais do sistema secular. A menos que se libertem, eles irão para o inferno. 
 
Deus registrará quem está certo e quem está errado. Este é um julgamento instantâneo. 
Depois que Deus vê algo, ele finge que não viu? Deus não é assim. (213-27) 
 
8. Verdadeiros Pais não são Eleitos 
 
Tem sido difícil restaurar a família. Tem sido difícil restaurar a igreja. Tem sido difícil 
endireitar a direção do mundo livre. Tem sido difícil endireitar o mundo comunista em 
colapso. O Rev. Moon restaurou o direito de herança. Vocês conhecem a história de 
Caim e Abel. Agora o direito de herança está restaurado. Originalmente, se Adão não 
tivesse caído, o próprio Adão teria o direito de herança. Além disso, Adão deveria se 
tornar o Verdadeiro Pai. Então, Adão deveria se tornar o Rei dos Reis. 
 
O que os seres humanos perderam como resultado da Queda? Primeiro, Adão perdeu a 
primogenitura. Adão perdeu o direito do filho mais velho de herdar o grande 
empreendimento de Céu e Terra. Ele perdeu isto por causa de Satanás. Além disso, 
Adão perdeu seu direito de tornar-se o Verdadeiro Pai. Adão devia se tornar o parente 
consanguíneo eterno de Deus. Centrando no amor de Deus, vida de Deus e linhagem de 
Deus, ele devia atender seus Pais, o Criador do cosmos. Além disso, se Adão não 
tivesse caído, os seres humanos compartilhariam uma única cultura. Esta seria a cultura 
de Adão. Todas as pessoas seriam parentes de Adão. Portanto, Adão teria estabelecido 
uma única autoridade real. O mundo democrático é como uma muleta. Democracia é 
irmandade. A forma democrática é que todos os irmãos se reúnem para eleger seus 
representantes, que se sacrificarão mais, servirão mais, e edificarão a tradição. 
 
Democracia é internacionalismo, mas Paternalismo é ainda mais elevado. Saibam que a 
era do Paternalismo está chegando. Vocês escolhem seus pais através de uma eleição? 
Vocês podem selecionar o Messias através de uma eleição? Vocês podem escolher Deus 
através de uma eleição? Não! Democracia tem o potencial para criar uma cultura de 
desconfiança. Por quê? Ela recompensa pessoas que agem por seu próprio auto 
interesse. As pessoas empregam o engano, difamam seus rivais, mobilizam poder 
financeiro e mão-de-obra, qualquer coisa, a fim de promover sua causa pessoal. (211-
343) 
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Capítulo 4 - A Missão de Verdadeiros Pais 
 
1. A Posição dos Verdadeiros Pais 
 
Quando revisamos a história mundial, encontramos uma era de feudalismo, uma era de 
monarquia, uma era de imperialismo, e agora a era de irmãos, a qual é democracia, 
juntamente com a era de servos, a qual é comunismo. Quando descobrimos que em 
todas estas eras as pessoas não eram governadas centrando na lei do amor, podemos 
saber que este tem sido um mundo falso. Podemos chegar a esta conclusão. 
 
O mundo original devia ser formado centrado no coração original: portanto, deve haver 
o ser humano original. Mas onde está o ser humano que está de acordo com o ideal 
original? “Ser humano” se refere a homem ou mulher. 
 
Atualmente, sendo que este mundo é sem dúvida um mundo satânico, a história está 
buscando no mundo pelo ser humano original. Podemos chegar a essa conclusão. Hoje 
no mundo com uma população de quatro bilhões, a história está buscando por um único 
líder que possa guiar e conduzir um verdadeiro mundo, um céu e terra. Então, como virá 
o líder original? Ele virá transcendendo o indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo 
decaídos. Que tipo de pessoa ele é? (Ele é um homem verdadeiro) De fato, ele é um 
homem verdadeiro, mas que tipo de pessoa é um homem verdadeiro? Eu estou falando 
sobre uma definição de uma pessoa verdadeira. Ele é uma pessoa que alcança amor 
verdadeiro. Isto é muito simples. Então e quanto a esta pessoa simples? O que é essa 
pessoa? (Ela é um verdadeiro pai) Simplesmente, é isso. 
 
Que tipo de ser é Deus? Deus representa amor verdadeiro. Qual é a característica de 
Deus? (Deus pode amar todas as pessoas) Sim, devemos saber isto. Deus tem uma 
capacidade para amar toda existência. Colocando de forma simples, Deus ama o grande 
e o pequeno. Ele ama tudo. Seja grande ou pequeno, tudo é abraçado. Tudo está nisto. 
Vocês entendem? Isto é realmente verdade. Devemos tornar isto claro. Toda existência 
no mundo, seja grande ou pequena, pode entrar. Vocês entendem? (Sim) Portanto, Deus 
é um Ser que é capaz de amar tudo, desde o maior até o menor. (124-117) 

 
 
Devemos alcançar nosso destino para o benefício do mundo. Não importa quão difícil, 
devemos seguir. Devemos seguir para o benefício do mundo, e devemos dar para o 
benefício do mundo. A América deve dar para o benefício do mundo, e onde quer que 
for, deve dar. Os Verdadeiros Pais devem dar. Este é um princípio. É neste princípio 
que descobrimos algo novo, que existe um mundo novo, e que um novo destino é 
criado. Eu desisti da Coreia a fim de dar vida para a América. Eu desisti de uma nação 
desta forma. (147-143) 

 
 
Todos vocês chamam o Rev. Moon de “Verdadeiro Pai,” não é? Eu estou guiando vocês 
para este caminho porque estou tentando dar a vocês tudo que é muito melhor, 
conhecendo como um princípio que todos vocês estão buscando receber o melhor 
também. Estou fazendo isto no lugar de Deus. Devemos saber isto. (127-329) 
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Todos vocês têm um fundamento. É um fundamento perfeito. O fundamento é os 
Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais não podem ser acusados por Satanás. Eles 
recebem um cartão de identificação. Vocês entendem? Neste cartão de identificação, 
Deus e também Satanás devem assinar, e isso não é tudo. O arcanjo deve assinar, e a 
próxima pessoa a assinar é Adão. Vocês sabem sobre o que estou falando? (117-161) 
 
2. O Caminho dos Verdadeiros Pais 
 
Há uma guerra acontecendo no mundo agora. Quem irá lidar com isto? Quem deve 
fazer isso? Nós faremos. Devemos enfrentar o comunismo; além disso, devemos lutar 
contra a destruição moral. Também devemos evitar a queda da religião. 
 
O Rev. Moon está reunindo os estudiosos e teólogos do mundo para uma conferência de 
discussão e exame dessas questões de forma séria. A América está fazendo coisas que 
nunca sonhou. Vocês dizem que são ativos em sua missão, mas quem está lidando com 
a tarefa mais difícil, vocês ou eu? É um princípio fundamental que pais devem carregar 
mais dificuldades do que seus filhos, portanto, eu estou vivendo desta forma. Se há 
algum dinheiro disponível, eu nunca me alimento e vivo uma vida de luxo com esse 
dinheiro. Eu estou abrindo um caminho melhor para os futuros descendentes para seu 
bem-estar. Eu ganho dinheiro com um coração de amor para a futura geração. 
 
Quem é o Rev. Moon? O que são os Verdadeiros Pais? Na mesma posição como um 
Pai, os Verdadeiros Pais devem conectar famílias, tribos, povos, nações, o mundo, e o 
cosmos. Eles devem conectar todos eles e protegê-los. Os Verdadeiros Pais devem amar 
a humanidade como se amassem um esposo, como se amassem seus próprios filhos e 
filhas. Eles devem amar a humanidade como se amassem seus próprios pais. (118-242) 

 
 
O desejo de Deus é encontrar alguém que queira viver junto com Deus. Esta é uma 
pessoa que quer viver sua vida com Deus para sempre. Isto é como se uma vez que você 
coloca sua cabeça junto com seu amado filho ou filha, você nunca vai querer tirar seus 
olhos deles por milhares de milhões de anos. É essa pessoa que Deus está procurando. 
Vocês entendem? Uma vez que Deus toca Seu dedo em seu amado filho, Ele nunca vai 
querer tirar Seu dedo dele, mesmo se milhares de anos ou milhões de anos se passem. 
Deus quer viver com este tipo de amor. 
 
A Igreja de Unificação está tentando ensinar relacionamentos pai-filho e 
relacionamentos esposo-esposa governados por este princípio de amor. Estamos 
promovendo famílias e relacionamentos irmão-irmã governados por este princípio de 
amor. Irmãos não são aqueles que ficam juntos uma vez e depois partem. Eles querem 
ficar juntos por milhares de milhões de anos, e ainda querem ficar juntos. Este é o tipo 
de irmãos e irmãs sobre os quais estamos falando. 
 
Quando isto é praticado por todas as cinco diferentes raças, então, e somente então, esta 
é a realidade do amor de Deus estabelecida, e Deus pode habitar nela. Isto é fácil ou 
não? Deve haver uma presença de pais que deixam todos os demais comerem toda a 
comida e ainda esperam mais até que eles tenham consumido a comida na próxima 
refeição, e então lavam a louça para eles e os observam irem dormir, antes que eles 
finalmente comam sua própria comida. Deve haver pais que vivam assim. 
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Atualmente, os Verdadeiros Pais estão trilhando esse caminho. Este é o caminho que 
eles devem seguir. Há momentos quando até mesmo a Verdadeira Mãe não entende o 
Verdadeiro Pai. Quando estou vendo pessoas todos os dias, enquanto falo com elas, eu 
esqueço a hora do almoço. Quando chega a hora do jantar, ainda continuo a falar com 
elas; enquanto isso o arroz fica frio e duro. Na cozinha, há algumas pessoas querendo 
esperar o Pai, por isso se torna uma grande questão. Alguém vem várias vezes para me 
fazer saber que é hora de comer, mas digo, “Tudo bem,” e então continuo a falar. 
 
Minha filosofia é esta. Alimento não é minha preocupação. Estou tentando encontrar 
vocês, buscando por aqueles que nunca ficariam entediados de viver comigo por 
milhares de milhões de anos, se vocês e eu vivêssemos juntos. Mesmo se é meia-noite, 
ou 2 horas da manhã, e mesmo quando o céu se torna branco e um galo canta ao 
amanhecer, eu ainda estou esperando estar com meus filhos, a quem não posso evitar 
amar tão carinhosamente. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sinto falta, e fico esperando 
por esse filho, essa filha, e esses irmãos e irmãs. (127-284) 

 
 
Se houvesse um ser humano verdadeiro, esta pessoa, representando a história atual, 
buscaria e encontraria um caminho que ensinaria para a humanidade, dizendo, “Este é o 
verdadeiro caminho padrão que toda a humanidade deve trilhar.” Se houvesse essa 
pessoa verdadeira, a fim de buscar por este caminho, ele desbravaria esse caminho, e 
então poderia ensiná-lo para a humanidade. Ele faria isso mesmo se significasse que ele 
teria que se sacrificar grandemente no lugar da humanidade, ou mesmo se ele tivesse 
que gritar até que não pudesse parar em pé. Alguém que conhecesse o caminho e 
seguisse sozinho por si mesmo não seria uma pessoa verdadeira. (163-89) 

 
 
O que vocês acham que significa a expressão “Verdadeiros Pais” no curso da história? 
A fim de obter “Verdadeiros Pais,” quantos passos precisamos escalar? 
 
Primeiro, no curso da história, precisamos de um verdadeiro servo. Isto significa um 
servo de servos. Devemos começar a partir de lá, não é? Então, deve haver um 
verdadeiro mendigo. Um verdadeiro trabalhador também deve está lá. Todos devem 
estar lá. Um verdadeiro perseguidor deve estar lá, como também o crucificado. Alguém 
que não gosta de pensar sobre estas pessoas, não pode pensar sobre “Verdadeiros Pais.” 
Deve haver um verdadeiro criminoso entre criminosos. Todos devem existir. Os 
Verdadeiros Pais devem trilhar este caminho, e devem edificar uma ponte. 
 
Deve haver uma pessoa que representa amor, que começa a partir da posição mais 
miserável no mundo e pode subir e ir além. Devemos saber que a fim de fazer isto, ela 
deve trilhar o caminho da cruz de amor. Esta é a ponte. Ela deve subir passo a passo, 
desde a posição de um verdadeiro servo, para um verdadeiro filho adotado, um 
verdadeiro filho, verdadeiro Caim, e então para verdadeiro Abel. 
 
Quando você aprende os ensinamentos da Igreja de Unificação, você estuda os 
caminhos de servo de servo, filho adotado, etc. Quem seguiria através deste curso? Este 
é o caminho que o Pai deve seguir. Eu segui esse caminho, lutei e sobrevivi, e obtive a 
vitória contra aqueles que me perseguiram, e é assim como eu coloquei uma ponte lá. 
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Portanto, quando você vê uma pessoa miserável na rua, saiba que o Pai está neste tipo 
de situação. Quando, nessa posição, eu era golpeado e agredido pelos comunistas, 
torturado e roubado, vocês acham que eu ficava zangado ou não? Mesmo quando eu 
estava nessa agonia, vocês acham que eu dizia, “Deus, por favor, permita que um raio e 
um trovão acertem e destruam eles?” Não. Eu orava por seu bem-estar a partir da 
posição de derramar sangue do meu corpo. Mas eles até tentavam me capturar e levar 
embora. (116-114) 
 
3. O Processo Anterior para se Tornar Verdadeiros Pais 
 
Devido à queda do homem, pais falsos nasceram. Esse é o motivo pelo qual eu tive que 
redescobrir e edificar uma posição de Verdadeiros Pais celestes no meio deste mundo 
satânico, seguindo através de um caminho de sofrimento. Tudo deve ser restaurado 
pelos pais. Pais devem assumir toda a responsabilidade e indenizar tudo que foi 
anulado. (131-63) 

 
 
A fim de se tornar verdadeiros pais, uma pessoa deve amar o mundo Caim. Este mundo 
Caim é o mundo do filho mais velho, não é? Porque o mundo Caim é o mundo do filho 
mais velho decaído, a menos que uma pessoa estabeleça uma condição para 
reconciliação através de investir amor celeste sem importar com qualquer oposição, não 
há nenhuma restauração do mundo satânico. Devemos saber disto. 
 
Devemos amar primeiro o filho mais velho. De acordo com o Princípio, Satanás é o 
filho mais velho, e esse é o motivo que Satanás diz, “Deus, antes de amar Abel, você 
deve estabelecer uma condição de amar primeiro um filho mais velho. Você não tem 
permissão de amar o segundo filho sem amar primeiro o filho mais velho!” Isto é 
somente o Princípio. Portanto, o curso no qual a mãe, ou Eva, deve seguir, é tornar 
Caim e Abel unidos, e então retornar para Adão. 
 
Quando se trata de relacionamentos de amor, o Pai tem o recorde mundial. Em termos 
de consciência, aparecerá um grupo que terá um recorde cósmico. Vocês devem saber 
que isto não é apenas um conceito, mas está acontecendo na realidade. Isto é um fato, 
um fato histórico. Quão ameaçador isto é para Satanás, e quão esperançoso isto é para 
Deus! Devemos ser capazes de sentir essa profunda gratidão em relação ao 
surpreendente fato que o futuro da Igreja de Unificação pode somente ser esperançoso. 
(Aplausos) 
 
O que Deus e o Rev. Moon – Deus e os Verdadeiros Pais – fizeram a fim de cumprir 
este trabalho? Eles tiveram que penetrar no arame farpado e forçar o caminho a fim de 
cumprir o trabalho. Não resta apenas os rastros de sangue e lágrimas, mas até mesmo o 
padrão deixado pelo chicote da tortura miserável e trágica. Eles desbravaram este 
caminho.  
 
Os membros da Igreja de Unificação devem ter a atitude de coração para não desonrar 
este tipo de coração dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais. Vocês devem saber que 
este coração é o armazém de estocagem do tesouro celeste. A partir deste armazém de 
estocagem, podemos abolir o inferno e criar o Reino do Céu. (Aplausos) 
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Hoje, ao acolhermos o Dia dos Verdadeiros Pais, estamos proclamando a realidade 
vitoriosa de pais. Quanto Satanás odiaria ver a realidade vitoriosa de pais, e quanto 
Deus esteve esperando por isto! Esta realidade vitoriosa – pela qual todos os seus 
antepassados e a humanidade estiveram esperando – está aqui agora, e eu vou deixar 
vocês herdarem tudo isso. Estou entregando tudo isso para todos vocês, filhos, sem nem 
mesmo tocar ou utilizar isto. Portanto, enquanto herdam isto, vocês devem saber que 
devem, ao menos, manter uma forma de uma pequena pedra de cristal, se não um 
enorme cristal. (216-326) 

 
 
Verdadeiros Pais devem ser dois indivíduos. Sem ser duas pessoas, eles não podem se 
colocar sobre o padrão de Verdadeiros Pais. Além disso, mesmo se eles estabelecem um 
padrão de vitória na batalha espiritual, sem estabelecer verdadeira paternidade 
substancial na terra, nenhum padrão vitorioso será edificado neste mundo. Não importa 
como o padrão vitorioso foi estabelecido no mundo espiritual, sem ter Verdadeiros Pais 
na terra, não há nenhuma base para estabelecer um ponto de apoio na terra, 
correspondendo àquele no mundo espiritual. 
 
Portanto, os Verdadeiros Pais que virão, devem oferecer suas vidas para o benefício da 
batalha de céu e terra. Devemos saber que este foi o período de quarenta anos. 
 
Então, que tipo de luta eles precisam se submeter quando os Verdadeiros Pais chegam 
durante este período de quarenta anos? Primeiro de tudo, eles devem seguir através de 
um desafio espiritual no mundo espiritual. A seguir, eles devem seguir através de um 
desafio substancial na terra. Mesmo no meio dessa batalha, eles não devem perecer, mas 
manter o centro e se elevar acima disso. Então, e somente então, eles podem cumprir a 
providência para Verdadeiros Pais tanto na realidade espiritual como na realidade física. 
Isto significa finalmente cumprir a esperança dos 6.000 anos de história providencial. 
 
Estabelecemos o Dia dos Verdadeiros Pais em 1960. O que este Dia significa? Este foi 
o dia para reivindicar o ponto de início da verdadeira vitória, tanto espiritual quanto 
física. Além disso, o pensamento dos Verdadeiros Pais foi proclamado neste dia. Este 
foi somente um dia, e a providência que começou naquele dia foi apenas parcial. 
Entretanto, esta pequena providência seguirá através de um destino cósmico. 
 
Além disso, Deus foi finalmente capaz de impulsionar Seu plano em ambos os mundos 
espiritual e físico ao mesmo tempo daquele dia em diante. Isto significa que pela 
primeira vez a base sobre a qual Deus pode lutar foi estabelecida na terra, 
correspondendo a isso no mundo espiritual. Assim, a base vitoriosa foi estabelecida, e 
precisamos somente edificar fundamentos nos níveis de família, tribo, povo, nação e 
mundo que podem se comparar e corresponder com essa base. 
 
Jesus não pôde cumprir toda sus missão devido à oposição dos Israelitas. Portanto, ele 
foi para o Paraíso e reuniu e subjugou Israel espiritualmente, assim se colocando na 
posição dos Pais espirituais. Da mesma forma, o período de quatro anos foi um tempo 
de ser capaz de estabelecer uma base em âmbito mundial de vitória na terra. Uma vez 
que o mundo espiritual e o mundo físico se tornaram unidos durante estes quatro anos e 
pudemos estabelecer um dia de vitória, nesse dia a humanidade entrou na era de uma 
realidade de graça na qual toda a humanidade pode conduzir atividades na realidade 
espiritual mais elevada do que o Paraíso. 
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Desta forma, neste processo histórico, a vinda dos Verdadeiros Pais deve carregar a cruz 
para o benefício de toda a humanidade, embora eles estejam na posição de carregar uma 
cruz individual. Mesmo quando eles estão carregando uma cruz no nível de uma tribo, 
um povo, ou uma nação, eles devem carregar uma cruz no nível do mundo para o 
benefício da humanidade. 
 
Quando olhamos para a história dos Israelitas, sabemos que Jacó foi capaz de 
estabelecer uma condição para restauração individual por causa de sua vitória na batalha 
individual com Esaú. Depois disso, ele foi para a casa de Labão, e lá, com a cooperação 
do céu, Jacó foi capaz de obter uma vitória em nível familiar, e assim, estabeleceu uma 
família. Depois disso, os descendentes de Jacó foram para o Egito no mundo satânico a 
fim de formar um povo. Com o apoio do Céu, eles foram resgatados do Egito, e 
entraram em Canaã, onde eles foram capazes de destruir as sete tribos de Canaã. Desta 
forma, os Israelitas seguiram através de um curso de quarenta anos para a restauração de 
Canaã, e foram capazes de seguir em ataque contra Satanás – pela primeira vez neste 
mundo. 
 
Antes do curso de quarenta anos no deserto, houve um curso de três dias. Os Israelitas 
eram capazes de ser os primeiros a restaurar uma Canaã somente depois de concluir o 
curso de três dias. Depois de entrar em Canaã, os Israelitas tinham que erigir outro 
período representado pelo número 40. Sendo que a providência de restauração seguiu 
através deste tipo de curso, o Pai teve que trilhar um curso de três anos e um curso de 
quatro anos depois de concluir o curso de quarenta anos. Quando somamos estes três 
anos e quatro anos, eles formam um curso de sete anos. 
 
Somente depois de seguir através deste tipo de processo é que a história de restauração 
pode chegar a um fim, e a soberania celeste ser estabelecida. Originalmente, Jesus 
também devia começar um curso de sete anos, a partir da idade de 33 anos, estabelecer 
um padrão de paternidade de acordo com o desejo do Céu, e então erigir o padrão para 
restaurar todas as coisas. Ele devia ter concluído tudo até a idade de 40 anos e cumprido 
a Vontade do Céu. Esta era a missão de Jesus. Entretanto, ele foi impedido de cumprir 
esta Vontade, e ele morreu na cruz. Assim, esta Vontade foi deixada sem realizar. 
 
Esse é o motivo pelo qual os Verdadeiros Pais que vieram, devem assumir 
responsabilidade por ambas as batalhas interna e externa, e devem seguir através de um 
curso de preparação de quarenta anos, ou o período de batalha. Externamente este era 
um período de preparação de quarenta anos; entretanto, internamente este era um 
período de batalha e luta. Desta forma, através do estabelecimento um caminho 
espiritual vitorioso, os Verdadeiros Pais foram capazes de preparar um fundamento 
substancial combinando espiritual e físico.  
 
Tendo seguido através de um período de três anos, no qual os Verdadeiros Pais eram o 
centro, deve vir um curso de quatro anos para a restauração de todas as coisas, para 
preparar para todas as quatro direções. Estes anos, somando um curso de sete anos, 
concluirão a restauração através de indenização. A partir da perspectiva de todo o curso 
da história antes de encontrar Verdadeiros Pais, um curso de três anos, um curso de 
quatro anos, e um curso de 40 anos são períodos curtos; entretanto, estes são períodos 
para a restauração coletiva através de indenização de toda a tristeza histórica, de toda a 
agonia e arrependimento da história, e de toda a cruz histórica.  
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Sem ter estabelecido um padrão absoluto, o qual não pode ser derrotado por toda a 
história de tristeza, dor, agonia e arrependimento, não teríamos recebido o Dia dos 
Verdadeiros Pais, o Dia da Vitória dos Verdadeiros Pais. 
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, temos lutado no lugar do Céu e assumido 
responsabilidade pela Vontade, e esse é o motivo pelo qual estamos convidando e 
aceitando estes desafios e sofrimentos. Neste processo, devemos estabelecer um ser que 
esteja separado do mundo satânico, e Verdadeiros Pais, como um exemplo vivo de 
vitória, devem estabelecer os padrões para verdadeiros filhos, tribos, povos e nações que 
podem mensurar e julgar o mundo satânico. Do contrário, não podemos cumprir na terra 
a Vontade Original de Verdadeiros Pais. 
 
Todos vocês que estão lutando comigo durante este período são os representantes 
individuais dos Verdadeiros Pais, e também seus representantes nos níveis da família, 
povo e nação. Vocês, representando estes Pais, estão espalhados por toda a Coreia e 
lutando em cada canto desta terra. Sua responsabilidade é seguir na direção do estágio 
global para lutar de forma responsável. Olhando a partir desta perspectiva, qual tem sido 
a dor do mundo espiritual e do mundo físico até agora? Originalmente, desde o dia 
quando os Verdadeiros Pais aparecem nesta terra, céu e terra devem estar cantando uma 
canção de paz, todo o cosmos deve entrar na realidade de felicidade e bem-estar, e o 
reino celeste de Deus deve ser estabelecido na terra. (13-285) 

 
 
Até que eu proclamei o Dia dos Verdadeiros Pais, imaginem quanto sofrimento eu 
atravessei, recebendo maus comentários e passando períodos de tempo na prisão. Eu fui 
para a prisão seis vezes, e somente este ano eu estou proclamando Verdadeiros Pais. 
Portanto, o rei de reis mais miserável no mundo é o Rev. Moon. Sua mãe ou seu pai 
pode dizer várias outras coisas, mas a pessoas mais miserável e pobre de todas é o Rev. 
Moon. (211-161) 

 
 
Pensem quanto o Pai investiu para o benefício do mundo. Quantas lágrimas e sangue ele 
derramou, quanto suor ele transpirou, e quantas vezes ele suspirou? Estas coisas não 
foram feitas por uma porção de arroz ou por sucesso mundano. Elas foram feitas para o 
benefício de liberar a realidade terrena, a realidade espiritual, e o Pai Celeste. Uma 
pessoa como o Rev. Moon nunca existiu antes na história. Ele é somente os Verdadeiros 
Pais. 
 
Há esse fundamento na história, e isto não é somente um conceito. Os Verdadeiros Pais 
lutaram em um campo de batalha real e formaram uma realidade substancial de vitória 
pelo estabelecimento de um padrão mais elevado, até o nível agora quando cada nação 
do mundo deve inclinar sua cabeça solenemente. (210-364) 
 
4. A Autoridade e Missão de Verdadeiros Pais 
 
O que os Verdadeiros Pais vieram fazer diante da humanidade na terra? Eles vieram a 
fim de criar algo que a humanidade mais ama. O que é isso? Isso é tornar cada um de 
vocês pequenos verdadeiros pais. (125-117) 
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O que os Verdadeiros Pais devem cumprir? Eles devem abrir todas as portas bloqueadas 
entre o mundo espiritual e o mundo físico, e construir uma rodovia. Vocês devem saber 
isto. Eles criarão uma rodovia desde o inferno no mundo espiritual, até o céu. (134-129) 

 
 
Os Verdadeiros Pais vieram a trazer realeza centrada nos mundos espiritual e físico. 
Portanto, a fim de conectar isto com o mundo espiritual, os Verdadeiros Pais devem 
estabelecer uma base de unificação no mundo espiritual, e assim, conectar com a terra o 
fundamento de realeza espiritual, o qual é um fundamento em nível de formação. Sem 
isto, o mundo espiritual não pode ressoar com a posição da terra, no qual os Verdadeiros 
Pais alcançaram um padrão em nível de aperfeiçoamento. Portanto, os Verdadeiros Pais 
devem se preparar para isto. (140-54) 

 
 
Onde estão seus pais? (Aqui) Por que o Rev. Moon é seus pais? Ele deu nascimento a 
vocês? (Nascimento espiritual.) (Risadas) Como ele é um pai espiritual? Há uma única 
coisa que é diferente. O Rev. Moon é um pai que pode conectar vocês com o amor de 
Deus. Amor Original. Vocês devem saber isto. O que é Adão? Ele é um pai que devia 
ser seu antepassado, contudo, ele não pôde se conectar ao amor de Deus. Ele não pôde 
fazer isto. Esse é o motivo pelo qual seus pais não podem estar conectados com o amor 
de Deus. Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim) Como os Verdadeiros Pais 
são diferentes? Eles têm a autoridade e privilégio para conectar vocês ao amor de Deus. 
Isto é um privilégio. O fato é que vocês estão ouvindo o Rev. Moon da Igreja de 
Unificação, e não seus pais. Isso é uma boa ou má ação social? (Boa) Por quê? É porque 
está de acordo com o princípio de céu e terra. (118-148) 

 
 
O que os Verdadeiros Pais devem fazer? Seu papel é conduzir os filhos falsos e 
transformá-los nos filhos dos Verdadeiros Pais. Portanto, Satanás, em sua tentativa de 
parar isto, ataca, machuca, e faz todos os tipos de coisas. No lado de Satanás estão as 
pessoas más. Esse é o motivo pelo qual os Verdadeiros Pais digerem não somente filhos 
e filhas, mas também os níveis da família, tribo e mundo. É fácil dizer, mas a questão é 
séria. (149-280) 

 
 
O que o Pai está fazendo é mostrar para vocês tudo nesta era da história. Eu estou 
demonstrando o caminho que um servo de servos deve seguir, e ensinando a vocês 
como um servo deve caminhar. Eu tenho feito tudo até agora a fim que pudesse 
demonstrar a vocês como podem seguir este caminho, e como podem se tornar unidos 
com Deus. Somente se vocês seguem o Pai e cumprem cada passo, vocês podem 
eventualmente obter o amor de Deus; não há outra forma. Vocês devem saber isto. (135-
142) 

 
 
Como uma pessoa se torna verdadeiros pais? Uma pessoa somente pode se tornar 
verdadeiros pais quando ele ou ela pode estabelecer uma condição responsável para a 
destruição de todas as paredes bloqueadas acarretadas devido à queda dos antepassados 
humanos. Quando olhamos para nossa Igreja de Unificação, não somente o 
Cristianismo, mas também a Tenshu-kyo (religião Tenshu), o Budismo, o 
Confucionismo e o Islamismo estão incluídos. 
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O Budismo certamente encontrará seu fim aqui. Vocês sabem sobre isto? Todos vocês 
sabem isto ou não? (Sabemos) Vocês ficarão envergonhados se não sabem. Isto 
significa que se vocês vêm aqui, todas as religiões têm a possibilidade de se tornarem 
unidas. Depois disso viriam os problemas tribais e raciais. De fato, as cinco raças 
podem se tornar unidas. (118-270) 

 
 
A parede criada entre a realidade de domínio do Princípio e a realidade de domínio 
direto deve ser apagada através de indenização. As paredes nos níveis de indivíduo, 
família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos também devem ser liquidadas. A realidade 
de domínio do Princípio foi inteiramente ocupada por Satanás. Esse é o motivo pelo 
qual Satanás está na posição intermediária. Se Deus está localizado no topo e a 
humanidade está na base, Satanás está posicionado no meio. É assim como a parede 
satânica foi formada. 
 
Então, como penetramos esta parede e alcançamos a posição de Deus? Este é o 
propósito da religião. Satanás tem tentado utilizar a realidade de domínio indireto desde 
o período da criação de céu e terra até agora. A providência de Deus é conectar as duas 
realidades, e este é o motivo pelo qual Deus deixa as religiões se desenvolverem por 
toda a história. Isso é o Judaísmo. A Vontade de Deus tem sido conduzida pela religião. 
Ela veio até nós através do Cristianismo: essa é nossa atual situação. 
 
Os Verdadeiros Pais conduzem a responsabilidade para conectar as duas realidades: 
domínio indireto e domínio direto. Então, como deveríamos destruir as paredes nos 
níveis de indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo, as quais estão todas 
enganchadas por Satanás? Satanás à sua maneira, tem tentado seu melhor para impedir 
os contínuos esforços de Deus na história. Desta forma, os dois têm continuado a 
batalha, e Satanás tem sido tenaz na luta contra Deus. 
 
Por isso o Pai sempre esteve entre Satanás e Deus, sempre tentando eliminar Satanás. 
Como eu poderia fazer o trabalho sem receber acusação de Satanás? Isto deu 
surgimento ao curso de indenização, o qual é porção de responsabilidade do homem 
decaído. Até agora os seres humanos não têm cumprido suas porções de 
responsabilidade. Então, como cumprimos essa responsabilidade? 
 
Satanás sabe que esta é a responsabilidade do Messias. Esse é o motivo pelo qual ele 
reuniu todo seu poder e tropas satânicas para atacar os Verdadeiros Pais. A despeito 
disso, o Pai seguiu através do trabalho de destruir a parede de Satanás nos níveis de 
indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo e o mundo espiritual. O Messias deve 
seguir através de todo este curso. 
 
Esta é a história de nossa Igreja. Sempre ostentamos o Princípio firmemente contra 
Satanás, com amor. Deus tem lutado arduamente para ver como os pais decaídos, que 
transmitiram a linhagem satânica, podiam ser substituídos pelos Verdadeiros Pais da 
humanidade. Essa tem sido a posição de Deus. 
 
É assim como o Matrimônio Sagrado dos Pais ocorreu em 1960 pela primeira vez na 
história humana. Restauração a partir de pais decaídos ocorreu. Jesus veio para restaurar 
tudo que veio a partir da queda de Adão e Eva; portanto, devíamos fazer tudo que Jesus 
não pôde fazer. (131-70) 
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5. Amor de Verdadeiros Pais 
 
Quando vocês descobrem seu verdadeiro “eu,” é quando Deus está em seu coração e 
vocês estão na realidade de liberação. Seu ser original nasce através da conexão com a 
história da linhagem de sangue original centrando no amor original de Deus e do amor 
original dos Verdadeiros Pais. Quando vocês descobrem esse ser, tudo está incluído 
nele. Os Verdadeiros Pais estão lá ou não? O amor dos Verdadeiros Pais está lá. Porque 
“eu” comecei com o amor de Deus, quando descobrimos nosso “ser,” lá já existe uma 
forma original de dois tipos de amor plantada dentro de mim. Essa é a raiz. Não 
podemos nos separar de Deus ou dos Verdadeiros Pais. Somos uma entidade, e não 
podemos negar que esse “ser” tem sido uma entidade originada a partir dessa raiz. 
Vocês sabem sobre o que estou falando? 
 
Todos pensam sobre as células. Se você toma uma célula de uma folha ou de uma raiz, 
elas são iguais. Atualmente, as pessoas pegam uma célula e multiplicam algumas 
plantas, não é? É a mesma coisa. A folha tem uma raiz, e ela tem tudo. 
 
Esse é o motivo pelo qual “meu eu” é grande. Dentro de mim, eu possuo o amor de 
Deus e o amor dos Verdadeiros Pais. Eu tenho tudo dentro de mim mesmo. O amor de 
Deus e o amor dos Verdadeiros Pais são o núcleo de todos os sujeitos no universo. Eles 
são o padrão eterno de subjetividade. Centrando no amor, eles estão tentando tomar 
tudo em seu seio. Portanto, “meu ser” é um representante de tudo. “Meu ser” pode 
representar Deus, os pais, o irmão mais velho se eu tenho um irmão mais velho, ou o 
irmão mais jovem, irmã mais velha ou irmã mais jovem. “Meu ser” pode ser esse 
representante. Quando me torno assim, todos em minha tribo me recebem e nunca 
haverá qualquer briga. Oposição não ocorrerá. Tudo será abraçado e aceito – está 
destinado a ser assim. Palavras são fáceis, não é? Este é o núcleo do Princípio. Vocês 
sabem disto? (Sim) 
 
Devemos nos aperfeiçoar. Buscar um caminho religioso de treinamento espiritual é nos 
aperfeiçoarmos, não é? A fim de obter a posição da minha perfeição, a forma definitiva 
para seguir é buscar por Deus, encontrar os Verdadeiros Pais, e ser enxertado a eles. 
Sendo que vocês, depois que cresceram, não podem nascer de novo a partir do ventre da 
mãe, o enxerto é necessário. Esta é a razão pela qual o Messias vem. 
 
O que o Messias vem trazer? Um homem aperfeiçoado vem para trazer amor original, o 
amor dos Verdadeiros Pais. Ele vem como um representante do ideal original. Pensem 
sobre isto toda vez que vocês utilizam a expressão “meu ser.” Portanto, vocês precisam 
ser liberados. Quando vocês são liberados de Satanás, da realidade da vida cotidiana, e 
da realidade da linhagem de sangue decaída, tudo será concluído. 
 
Então, o que você fará depois de ser liberado? Devemos servir a Deus ao invés de 
Satanás, e formar uma realidade cultural. Devemos formar uma realidade de vida de 
Verdadeiros Pais. Estaremos no colocando na posição de um Adão aperfeiçoado, 
portanto, concluiremos o propósito da vida. 
 
Assim, em mim mesmo reside o amor de Verdadeiros Pais e o amor de Deus. Este amor 
é a essência da harmonia, e me capacita a alcançar a perfeição. Em outras palavras, 
dentro de mim há amor, vida e linhagem. Esta é a trindade. (202-283) 
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Capítulo 5 - Verdadeiros Pais e o Reino de Deus 
 
1. Outro Significado dos Caracteres Céu e Pais 
 
O caracter chinês Cheun (céu) se refere a duas pessoas. O caracter In (amor) também se 
refere a duas pessoas. Que tipo de duas pessoas são elas? Elas são pessoas que se unem 
centrando no amor verdadeiro, e assim, se tornam o centro da harmonia entre céu 
vertical e terra horizontal. Isto significa que o ponto de início para trazer a harmonia de 
céu e terra é o amor de duas pessoas. (186-62) 

 
 
O que vem primeiro, céu ou terra? Céu e terra? Ou terra e céu? Qual é primeiro? Da 
mesma forma, é mãe e pai? Ou pai e mãe? Qual é primeiro? No caso de um casal, 
esposo e esposa? Ou esposa e esposo? Qual é primeiro? As pessoas querem chamar um 
casal de esposo e esposa. Não há ninguém que queira dizer, “Terra e céu.” Todos se 
referem a céu e terra. 
 
Portanto, qual deve vir primeiro? Céu deve ser o primeiro. Então deve vir a terra. 
Entretanto, no caracter PuMo (pais), podemos perguntar por que Pu (pai) deve vir 
primeiro? Isto não significa ignorar uma mulher. 
 
Por favor, permitam-me explicar isto. As mulheres podem gostar disto. (risadas) No 
caracter para pais, o caracter Pu (pai) vem primeiro. Se olhamos cuidadosamente para o 
caracter Mo (mãe), ele é muito interessante. (O Verdadeiro Pai está escrevendo no 
quadro negro.) O caracter Mo (mãe) consiste de dois caracteres de Ye (mulher) 
combinados e virados de cabeça para baixo. 
 
O caracter chinês Yeja (mulher) também é interessante. Se o caracter é dobrado e 
colocado de cabeça para baixo, ele se torna mãe. Portanto, mãe tem as características de 
duas mulheres, representando céu e terra respectivamente. Em outras palavras, quando 
uma mulher tem a mente representando céu combinada com a mente representando as 
mulheres da terra, uma verdadeira mãe é produzida. Isto é interessante? O caracter Pu 
(pai), combina dois caracteres In (ser humano). Isso significa que quando o homem 
representando céu e o homem representando terra estão combinados em unidade, ele 
pode ser pai. Isto é interessante? (Sim!) O caracter Cheun (céu) é feito de dois 
caracteres representando o ser humano. Portanto, céu pode ser feito quando duas 
pessoas são combinadas. Isto é interessante. 
 
E quanto ao caracter Pu (pai)? Este é um caracter interessante. Ele usa um boné (por 
causa de seu formato) e sobe mais alto que o céu. O que ele significa? Quando duas 
pessoas amam uma a outra, elas penetram no topo do céu. Portanto, a palavra Pu Pu 
(casal) pode ser formada. Isto é interessante? “Sim!” (risadas) 
 
Então, há alguém que pode dizer, “Porque eu sou muito simpático e um grande homem, 
eu não preciso de um pai e uma mãe”? “Porque eu sou um homem, eu não preciso de 
um pai. Se meu pai morrer, eu me tornarei um pai e o senhor; por isso, por favor, deixe 
meu pai ir e minha mãe ficar”? Qualquer homem fala assim? Não! 
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Então, se você é uma mulher, você diria, “Porque eu seria uma mulher chefe em minha 
casa, por favor, deixe minha mãe morrer e meu pai viver sozinho”? Qualquer filha 
falaria isso? Não! Então, como deveria ser? Deve haver os dois. Deve haver pai e mãe. 
(59-182) 
 
2. A Razão para Atender Verdadeiros Pais na Terra 
 
O mundo espiritual é o mundo que nossos antepassados governam centrando em Adão. 
O Reino de Deus na terra é o mundo que é governado centrando em seus descendentes. 
Vocês entendem? (Sim!) Vocês devem saber isso. Quando você morre e vai para o 
mundo espiritual, você pode encontrar a realidade de seus antepassados. Então, vocês já 
descobriram quantos de seus antepassados estão no mundo espiritual? Vocês devem 
passar através de todos os seus antepassados. Pelos erros que têm cometido, vocês serão 
julgados por seus antepassados. Qual é o princípio para passar pelo julgamento deles? 
Essa é a questão. 
 
O que vocês devem fazer a fim de passar através da família de antepassados? Vocês 
devem seguir este princípio. Mesmo no mundo espiritual, todos os antepassados, 
famílias, nações, e o mundo estão conectados. A partir deste ponto de vista, vocês 
devem seguir este princípio para que possam passar através de todos os portões de seus 
antepassados. Vocês entendem? 
 
Brevemente, esta é a tradição ideal dos Verdadeiros Pais. A Verdadeira Família é a 
família dos Verdadeiros Pais. A posição de Verdadeiros Pais é aquela de presidente da 
família. Então, qual é a posição do presidente de uma nação? Ele deve se colocar na 
posição dos verdadeiros pais do país. Os Estados Unidos devem ser o país de 
verdadeiros pais. Por exemplo, se Nixon é o presidente da América, Nixon deve se 
colocar na posição dos verdadeiros pais do país. Este é o coração de Deus. 
 
Se é assim, o povo da nação deve se unir com ele como se atendesse seus pais. De 
acordo com o Princípio, o povo de uma nação deve se unir além da família, da esposa, 
dos pais. O ideal de Deus é transcender o menor. Você deve valorizar os verdadeiros 
pais do mundo mais do que os verdadeiros pais de sua família. 
 
Por que precisamos viver assim? Se não vivemos assim, nosso caminho estará 
bloqueado no mundo espiritual. Eles não nos receberão. Embora vocês tenham a 
graduação de doutor, como o Dr. Durst, isto não terá efeito lá. Vocês entendem? O 
princípio do mundo ideal é viver para o benefício dos verdadeiros pais do mundo mais 
do que para os verdadeiros pais da família. Os verdadeiros pais de uma nação devem ser 
governados pelo atendimento dos verdadeiros pais do mundo. Os verdadeiros pais do 
país devem viver para o benefício dos verdadeiros pais do mundo. 
 
O que a Igreja de Unificação faz? Ela é o lugar onde avançamos a realidade dos 
Verdadeiros Pais do mundo. A Igreja de Unificação trilha o caminho de sacrificar os 
verdadeiros pais da família a da nação a fim de preparar para o padrão mais elevado do 
mundo humano. Este é o movimento da Igreja de Unificação. O movimento da Igreja de 
Unificação deve superar toda dificuldade para realizar o ideal da família para a 
realidade dos verdadeiros pais globais. A fim de fazer isso, devemos sacrificar os pais 
da família e do país. 
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Para nos tornarmos o centro do mundo, o padrão será quanto temos sacrificado além do 
indivíduo, da família, do povo e da nação. Isto estará escrito como o elemento da 
tradição em âmbito mundial. Vocês sabem o que estou falando? 
 
3. O Reino de Deus é Possível Somente Através de Verdadeiros Pais 
 
Vocês não podem entrar no Reino de Deus por si mesmos. Isto é possível somente 
quando os Verdadeiros Pais descem em vocês. Através de se tornarem unidos com o 
Espírito Santo, vocês devem estar harmonizados com o amor de Jesus. 
 
Nesse caso, parece que vocês poderiam ter a possibilidade de enxertar na oliveira do 
lado de Deus. Entretanto, vocês não podem se enxertar nela, porque ela é espiritual. No 
tempo da Segunda Vinda, os Verdadeiros Pais iniciarão o enxerto. 
 
Essa é a base do estabelecimento do Reino de Deus. A fórmula é a mesma. É o mesmo 
como o relacionamento entre Caim e Abel centrando na mulher. A relação entre Deus e 
o filho de Deus é absoluta. Quem pode separar isto? Quem pode abolir o 
relacionamento entre pai e filho? Quando um casal se une completamente, ninguém 
pode separá-los. Nem mesmo Deus pode separá-los. Sua união é eterna. 
 
Vocês se tornaram verdadeiros casais que são capazes de atender os Verdadeiros Pais 
através de completa unidade entre esposo e esposa? O amor de Deus e o amor dos 
Verdadeiros Pais podem habitar dentro de sua família? Vocês amam um ao outro de tal 
forma que seus filhos podem nascer nessa realidade de amor? Este é um problema sério. 
Sem fazer isso, a porta para o Reino da Família não pode ser aberta. (137-186) 

 
 
Vocês devem passar através dos Verdadeiros Pais a fim de entrar no Reino de Deus. 
Sem passar através dos Verdadeiros Pais, vocês não podem entrar no Reino de Deus. 
Isto não é assim? Portanto, os Verdadeiros Pais aparecem. Quando os Verdadeiros Pais 
se colocam adiante, a verdadeira família deve emergir centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
A fim de que uma família no mundo de Satanás se eleve para se tornar uma verdadeira 
família, ela deve começar a partir dos Verdadeiros Pais. Através de esforços, vocês 
devem negar tudo no mundo de Satanás. (44-140) 

 
 
Vocês têm uma nação? Vocês são o povo que tem uma nação ou não? (Somos um povo 
que não tem nenhuma nação.) Há a Coreia, não é? Entretanto, a nação para a qual 
iremos é completamente diferente. Ela é a nação de Deus. 
 
Vocês não podem ir para o Reino de Deus se não recebem a cidadania autorizada neste 
país. Satanás não pode fazer qualquer acusação falsa para pessoas que tenham uma 
cidadania autorizada desse país para todas as direções, leste e oeste, sul e norte, como 
também através de passado, presente e futuro. Sem essa cidadania, vocês não podem 
entrar no Reino do Céu. (148-288) 
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Atualmente, a partir da perspectiva global, o comunismo já pereceu. Embora Kim II 
Sung esteja se saindo bem em glória por cerca de 40 anos na Coreia do Norte, agora ele 
está sozinho. Ao contrário, o Rev. Moon teve que vir sob muita perseguição e 
difamação, mas a posição do Rev. Moon no mundo tem subido gradualmente. Enquanto 
Kim Il Sung, que veio a partir de maus antepassados, cai no inferno como o 
representante dos maus antepassados, o Rev. Moon, a despeito da perseguição pelo 
mundo mal, retorna para a posição celeste com o nome original de pais, ao invés da 
posição de maus pais, centrando no nível global. 
 
Todo ser humano deve voltar através do amor dos Verdadeiros Pais. Sem passar através 
dessa porta, vocês não podem voltar para a terra natal original do mundo celeste. Não há 
nenhuma forma de ir, exceto na direção do inferno. Vocês devem seguir o caminho 
inverso. Vocês devem vencer lutando contra a nação oponente. 
 
Atualmente, a Igreja de Unificação, herdando a vitória da realidade do Messias em 
âmbito mundial, desceu mais do que a realidade do Messias nacional para a realidade do 
Messias tribal, entrando nas famílias de Satanás centrando na realidade da tribo de 
Satanás. A Igreja de Unificação deve transformar todas as famílias de Satanás. 
 
“Tong Ban Gyuk Pha” (instrução de bairro e cidade), que o Rev. Moon sugere, é para 
criar filhos e filhas dos Verdadeiros Pais no nível da família. Na família, devemos 
estabelecer cada relacionamento que foi perdido devido à queda. Na família, o casal que 
pode amar em nome do amor dos Verdadeiros Pais tem que ser produzido.  
 
A família, tribo, nação, e mundo, que foram perdidos, devem ser estabelecidos 
centrando nos níveis de avô e avó, pai e mãe, esposo e esposa, e filhos no amor de 
Deus. Através disso, a realidade de liberação na terra começa com a declaração que o 
amor das pessoas pode agora chegar tão longe que elas podem abraçar todas as pessoas 
do mundo como seus próprios filhos. (210-43) 

 
 
De acordo com a Bíblia, se você não se torna como uma criança, você não pode entrar 
no Reino do Céu. O que isso significa? Para as crianças, há somente pai e mãe. Quando 
elas estão comendo ou dormindo, elas podem chamar o pai ou a mãe. Não importa o 
que elas estejam fazendo, toda a sua preocupação é o pai e a mãe. Elas apenas chamam, 
“Pai, mãe, pai, mãe ... !” (risadas) Elas crescem assim, e então, embora estejam casadas, 
elas nunca esquecerão seu pai e sua mãe. 
 
Deus também é nosso pai. Ele é pai. Deus é nosso pai vertical, e o Verdadeiro Pai é 
nosso pai horizontal. Portanto, vocês devem tentar fazer tudo como os Verdadeiros Pais 
têm feito. Vocês precisam aprender o idioma e costumes dos Verdadeiros Pais, e visitar 
a terra natal deles, como também seguir onde quer que eles forem. Através disso, vocês 
podem estar unidos com os Verdadeiros Pais. 
 
O que os Verdadeiros Pais querem fazer através desta indenização histórica? 
Verdadeiros Pais irão liberar toda a humanidade. Por quê? Somente quando a 
humanidade é liberada, Deus pode ser liberado. (225-21) 
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4. Reino de Deus e Amor Verdadeiro 
 
A partir do ponto centrado nos Verdadeiros Pais, é possível começar a história ideal, a 
nova cultura, novo amor, nova vida, nova família, novo país, e o novo mundo. A nação 
de Deus e o Reino do Céu são iniciados a partir desse ponto. 
 
Vocês devem saber que nossa expressão “Verdadeiros Pais” não é a mesma como 
aquela que vocês conheciam de forma geral. A posição de Verdadeiros Pais emergiu 
através de milhares de bilhões de sacrifícios. Por isso, a posição de Verdadeiros Pais é 
aquela que o sangue de inúmeras vítimas sacrificadas clama perguntando, “Por quê?” 
 
Na Bíblia, o sangue de Abel estava clamando a Deus depois que ele foi morto por Caim. 
São os Verdadeiros Pais que têm a posição na qual eles podem redimir a história de 
sacrifícios e liberar os corações de vítimas sacrificais. Vocês são as pessoas que herdam 
essa missão e trilham o caminho de indenização de forma correta. Se vocês passam a 
conhecer realmente sua missão, não serão capazes de reclamar de nada. (67-227) 

 
 
O ideal original de criação de Deus é o estabelecimento do Reino de Deus na Terra e no 
Céu através do nome dos Verdadeiros Pais. Sem o nome dos Verdadeiros Pais, o Reino 
de Deus na Terra e no Céu não pode emergir. Se você pergunta para o cristão de hoje, 
“Por que Jesus não pôde entrar no Reino de Deus, embora ele seja o filho primogênito 
de Deus,” ele não saberá essa resposta. 
 
O Reino de Deus na Terra e no Céu é cumprido somente através da substancialização de 
Verdadeiros Pais e o fundamento de amor. Unificar o mundo espiritual é a 
responsabilidade dos Verdadeiros Pais, não de outros. Porque Jesus não pôde se tornar 
um Verdadeiro Pai, Jesus foi para o Paraíso. 
 
No mundo decaído, nenhuma coisa ou pessoa jamais recebeu amor de Verdadeiros Pais. 
Vocês devem saber que há uma fórmula vertical e horizontal do princípio. Vocês não 
devem fazer como desejam. (131-184) 

 
 
O Reino de Deus começa com amor entre homem e mulher. Vocês entendem? Qual é o 
centro do Reino de Deus? O Reino original de Deus é o lugar onde tudo que está na 
linha horizontal está unificado centrando na linha vertical. Deus vem no ponto central, e 
homem e mulher se tornam o núcleo desse ponto, e mente e corpo giram ao redor um do 
outro. 
 
Minha mente é meu ser vertical e meu corpo é meu ser horizontal. A mente vertical é 
Deus e o corpo vertical é os Verdadeiros Pais. O corpo horizontal são os pais. Todos 
estes se tornam unidos. 
 
Vocês viram a mente? Não! Vocês viram Deus? Não! A mente é vertical. Embora ela 
não possa ser vista, ela existe como vertical. O corpo é horizontal. Vocês entendem? 
Sim! 90 graus! Homens gostam disto. (risadas) 
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A família é o microcosmo. Há a realidade espiritual dentro do ser humano ou não? (Há) 
O que é isso? Isso é a mente. O corpo visível é o representante do mundo. Quando 
mente e corpo giram ao redor do centro, se eles não deixam o centro, um homem ideal é 
formado. Isto é simples. 
 
Quando a mente invisível e o corpo visível se tornam unidos centrando no núcleo de 
amor, isto é o homem ou mulher ideal, a realização da natureza individual. Vocês 
entendem? 
 
Quando sua mente e corpo se tornam unidos? Através do quê sua mente e corpo se 
tornam unidos? Através do quê? (Amor verdadeiro!) Que tipo de amor verdadeiro? Este 
é amor verdadeiro vertical e amor verdadeiro horizontal. É através dos dois tipos de 
amor verdadeiro. Isto é 90 graus. Vocês são o fruto composto pela herança de amor, 
vida e linhagem a partir de Deus. Amor, vida e linhagem devem se tornar unidos através 
do núcleo de amor verdadeiro vertical e horizontal. (217-150) 
 
5. Verdadeiros Pais e Vida Eterna 
 
Vocês devem seguir seus pais a fim de encontrar seu parceiro e ter filhos amados. 
Quando vocês têm filhos, vocês devem dizer, “Ah! Eu sigo pelo caminho que seja capaz 
de governar todo o mundo espiritual.” Quão maravilho é isso! E também o mundo 
terreno. Através de sua família, vocês vão receber a Igreja de Unificação, a Tribo de 
Unificação, o Mundo de Unificação, e o Céu de Unificação. Por que precisamos seguir 
Verdadeiros Pais? Vocês precisam seguir para herdar todo o cosmos. Quão simpático é 
isso! Deus e os Verdadeiros Pais sabem tudo. (Aplausos) Isto é Verdadeiro 
Paternalismo. Verdadeiro Paternalismo tem essa grandeza. 
 
Membros que são leais à vontade de Deus podem dizer que onde quer que eles possam 
ir, seja para a Coreia, África, ou América do Sul, “Esta é nossa Igreja de Unificação!” A 
grandeza dos Verdadeiros Pais é que se vocês se determinam a se unirem com os 
Verdadeiros Pais para sempre, de forma absoluta, vocês herdarão todo o cosmos a partir 
de Deus. Assim, vocês querem seguir os Verdadeiros Pais? (Sim!) 
 
O que vocês vão fazer? Se o Verdadeiro Pai vai para o mundo estelar, como vocês 
podem encontrar o Verdadeiro Pai? Vocês podem encontrar a direção através da mente 
de amor. “Mestre, Pai! . . .” Então, sua direção será mudada para o Verdadeiro Pai. Se 
fazem isso, vocês virão automaticamente para a posição de Verdadeiro Pai. Esse é o 
ideal de amor dos Verdadeiros Pais. Sua direção é virada exatamente para os 
Verdadeiros Pais. Então, os Verdadeiros Pais conhecem isto imediatamente. (Aplausos) 
 
Vocês devem viver sentindo falta de seus pais até sua morte. Vocês devem morrer tendo 
a mais profunda afeição pelos pais. Então, vocês podem entrar no Reino do Céu. Esse é 
o Princípio. Porque vocês não têm feito isso, os Verdadeiros Pais têm que se colocar na 
frente hoje e reviver novamente o movimento. Através dessa condição, vocês podem 
entrar no Reino de Deus. (14-40) 
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Quem é o dono da Igreja de Unificação? É o Rev. Moon. Não há nenhuma oposição. 
Por que é assim? É porque o Rev. Moon investiu mais do que qualquer outra pessoa, e 
viveu mais para o benefício dos outros. O Rev. Moon também é o Mestre. Ninguém 
pode substituir o Verdadeiro Pai. Não importa quão grande seu esforço, essa pessoa não 
pode alcançar o Verdadeiro Pai. Não demorará antes que essa pessoa fique cansada. 
Portanto, se o Verdadeiro Pai vai para as montanhas escavar poços e se esconder, as 
pessoas tentarão encontrar o Verdadeiro Pai, utilizando todos os tipos de métodos. Por 
quê? Porque não há ninguém como o Rev. Moon. 
 
O nome dos Verdadeiros Pais tem o valor de certificação para trazer todas as fortunas 
de céu e terra, e pode assegurar uma vida eterna. O nome dos Verdadeiros Pais concede 
certificação diante de Satanás e de Deus. Vocês devem saber disso. Se vocês têm o 
nome, seus antepassados vêm e oferecem uma inclinação completa. No dia que vocês 
recebem o certificado, três gerações de seus antepassados virão e farão inclinações 
completas. Isto é uma coisa surpreendente, não é? (200-73) 
 
6. Verdadeiros Pais e Nação 
 
Por que temos nos sacrificado até agora? É para nos tornarmos os pais centrais em uma 
tribo. Quão maravilhoso é isso! Algumas pessoas podem questionar que tipo de 
benefício retornará para nós depois de termos sacrificado tanto. Elas podem pensar que 
isto parece ser sem sentido. Entretanto, depois que todas as tribos estejam unificadas, 
vocês se colocarão na posição de pai e mãe entre suas tribos. 
 
Quando vocês se colocam na posição de pais, quão sagrado é isso! Vocês podem 
demonstrar a verdadeira maneira de pais. Pais sempre se sacrificam com amor e serviço, 
não é? Quando pensam sobre isso, vocês pensarão que ser verdadeiros pais é uma coisa 
boa. É o mesmo na América.  
 
Até agora, o Rev. Moon tem se sacrificado na posição de Verdadeiros Pais para o 
benefício da América. O Rev. Moon tem tentado unificar as pessoas com amor, e as 
pessoas virão a reconhecer que o Rev. Moon fez estes esforços com a mente e coração 
de Verdadeiros Pais. Quando as pessoas passam a reconhecer isso, a nação e o mundo 
indivisíveis estarão determinados. 
 
A partir desse ponto, os Verdadeiros Pais serão bem recebidos em qualquer lugar. 
Vocês não pensam assim? Aqueles na posição bem-vinda são pessoas que se conectam 
com a realidade de coração vertical como pais centrados em Deus. Vocês devem saber 
disso. A unificação não pode ser realizada sem estar conectada com o centro da 
realidade do coração vertical. 
 
Há várias linhas verticais. Há as linhas verticais do casal, dos pais da família, dos pais 
da tribo, dos pais da nação, e dos pais do mundo. Assim, as linhas verticais 
gradualmente aumentam. Isto significa que a partir da tradição de Verdadeiros Pais, há 
vários centros na realidade de pais. Mais tarde, quando uma nação é estabelecida 
centrada na realidade de pais, o mundo será estabelecido centrado na nação da realidade 
de pais. (118-267) 
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Vocês herdaram a realidade de paternidade e primogenitura. Isto é porque vocês se 
tornaram um Messias tribal. Temos trabalhado para estabelecer a nação capaz de herdar 
a realeza pela herança da primogenitura e paternidade. Se vocês restauram a Coreia, isto 
será o mesmo como encontrar o mundo inteiro. Isto é definitivo. Este é o resultado do 
Princípio. Não há nada mais. 
 
Determinadas posições precisam ser estabelecidas como o centro de uma nação 
restaurada. Elas são Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre e Verdadeiro Dono. O pai e a 
mãe centrados no amor verdadeiro são um verdadeiro mestre. Por causa dos 
Verdadeiros Pais, eles podem ensinar tudo. Quem pode ensinar mais do que os 
Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais ensinaram todos os tipos de segredos de céu e 
terra. Verdadeiros Pais são verdadeiros mestres dos mestres. Deus diz isto. Deus é o 
dono dos donos. O Verdadeiro Pai também deve ser o dono dos donos. Quando realeza 
é restaurada, o Verdadeiro Pai também se tornará o dono dos donos. O pensamento dos 
Verdadeiros Pais é o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos – Verdadeiros Pais, 
verdadeiro mestre e verdadeiro dono. A Igreja de Unificação, é um grupo de 
verdadeiros pais. 
 
É o mesmo em uma nação. A nação tem algum sistema de classificação centrando no 
presidente. Na organização do país, a organização para a educação é ao Departamento 
de Educação, o qual é um grupo de verdadeiros mestres. A Administração da nação 
pode ser comparada com o dono dos nervos. Porque todos os nervos convergem na 
Administração, ela deve estar na posição de dono. Porque o chefe da Administração é o 
presidente, ele deve ser como o dono assumindo responsabilidade pela nação. Este 
pensamento está no Pensamento dos Três Grandes Sujeitos. Vocês entendem? 
 
Portanto, os Verdadeiros Pais sempre se colocam na posição vertical, e as organizações 
departamentais e a organização administrativa estão em posições relativas. Estas são 
semelhantes a Caim e Abel. Quando Caim e Abel se unem completamente, a realeza 
será eterna! (Amém!) Vocês entendem? 
 
Qual é o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos de Kim Il Sung? Ele proclama 
Independência, Criatividade e Consciência. Contudo, isto não pode ser um verdadeiro 
pensamento porque ele está centrando no humano. Porque não conhece Deus, ele não 
pode ser uma verdadeira teoria. Ela não tem uma ontologia. 
 
O tempo virá quando podemos visualizar a nação. Quando trabalham para salvar a 
nação, vocês são os representantes de sua história e da história universal. Quando Deus 
vê isto, que grande orgulho ele experimenta. Vocês devem saber isso. 
 
O fato que os Verdadeiros Pais emergiram na terra é uma coisa surpreendente. Tudo que 
se tornou distorcido a partir dos pais falsos deve ser restaurado através do curso inverso 
pelos Verdadeiros Pais. Através disso, o caminho na direção do inferno tem que ser 
virado para o caminho do Reino do Céu. 
 
Exceto através da porta dos Verdadeiros Pais, ninguém pode entrar no Reino do Céu. 
Vocês entendem? (Sim!) O Cristianismo tem a porta? (Não!) E quanto à Igreja de 
Unificação? (Ela tem!) Portanto, podemos entrar diretamente no Reino do Céu? Vocês 
devem primeiramente remover todos os erros do seu passado. Vocês não devem lembrar 
nem mesmo os nomes de seus velhos amigos.  
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As mulheres que se casaram não devem lembrar seu primeiro amor. Vocês devem 
retornar ao ponto zero. Aqueles que pensam sobre suas vidas antigas não podem entrar 
no Reino do Céu. Vocês devem ir para o ponto zero. 
 
Portanto, vocês devem se dedicar com todo seu coração e mente, como esta avó. Não há 
nenhum outro método. Há somente o pensamento de Deus e dos Verdadeiros Pais. Se 
qualquer outro pensamento devesse entrar aí, o caminho para o Reino do Céu não seria 
um caminho reto. Vocês não são capazes de seguir o caminho de amor. Portanto, vocês 
devem limpar a si mesmos. 
 
Embora vocês foram abençoados, isso não resolveu todo o problema. A bênção deve ser 
desenvolvida através da bênção da igreja, a bênção da nação, e a bênção do mundo. Ela 
deve seguir através dos três estágios. Por que é assim? Isto é porque vocês devem seguir 
para o ponto zero. Embora vocês tenham seus filhos, seus filhos não são seus. Vocês 
devem se colocar no ponto zero. Seus filhos e filhas pertencem a Deus e aos 
Verdadeiros Pais. (208-342) 
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Capítulo 6 - Verdadeiros Pais e Nós 
 
1. O Núcleo do Ensinamento da Igreja de Unificação 
 
1) Filosofia de Pais 
 
Hoje é Dia dos Verdadeiros Pais. Vocês devem saber que tipo de pessoas são seus pais a 
fim de se tornarem filhos filiais. Vocês sabem que tipo de pessoas são seus pais? Vocês 
já pensaram se sabem isto apenas porque foram ensinados, ou se realmente sabem? 
 
Vocês vieram para a Igreja de Unificação, e estão seguindo o caminho de filhos e filhas 
filiais. Contudo, vocês eram pequenos bebês que não podiam cuidar de seu próprio 
excremento. Vocês eram bebês em amamentação. Assim, vocês têm sido criados com 
esse amor paternal. Se há uma filosofia mais elevada, ela deve ser a filosofia de pais. A 
filosofia de pais é a melhor. Vocês não são mais bebês, e devem aprender tudo. Este é o 
desejo dos pais. 
 
Embora vocês nasceram a partir do ventre de sua mãe, vocês são filhos e filhas 
adotados. Portanto, vocês devem ser leais a seus pais. Então, quando vocês se tornam 
pais, a base de quatro posições será formada. Contudo, vocês não podem ter filhos de 
Deus por si mesmos sozinhos. A fim de ter filhos de Deus, é evidente que pais celestes 
devem aparecer primeiro. 
 
A propósito, a fim de que esses pais celestiais apareçam, o filho mais velho deve vir 
primeiro. Isto é porque o filho mais velho deve alcançar a posição de se colocar como 
Deus, seguindo de forma inversa o curso de Caim que traiu Deus, a fim de indenizar o 
erro do filho mais velho, Caim, que se desviou do caminho celeste. Assim, a base de 
quatro posições deve ser formada. Até então, vocês todos são bebês. Bebês! Portanto, 
embora vocês possam ser superiores aos outros neste mundo secular, vocês devem ter 
um coração como de um bebê. Então, vocês devem passar através do ventre da mãe e do 
estômago do pai. (10-191) 

 
 
A despeito das diferenças entre as religiões, as pessoas estão destinadas a seguir um 
caminho bom. As religiões que insistem em suas próprias doutrinas estão destinadas a 
recuar. Em três anos, essa época virá. Através do curso de sete anos, os Verdadeiros 
Pais têm indenizado, no nível mundial, desde o topo do estágio de formação através do 
estágio de crescimento e subindo até o topo do estágio de aperfeiçoamento, tudo que 
não foi ligado com a realidade de coração na realidade de domínio indireto. Portanto, 
atualmente, estamos nos colocando na fronteira da realidade de domínio indireto e 
chegamos ao estágio onde os Verdadeiros Pais podem trazer para a realidade de 
domínio direto tudo que tinha caído na realidade de domínio indireto. Isto não pode ser 
cumprido sem os Verdadeiros Pais. Vocês entendem? O pensamento que é necessário 
para vocês atualmente não é nenhum outro além daquele dos Verdadeiros Pais. 
Qualquer tipo de pensamento falso é absolutamente desnecessário. Não podemos aceitar 
o pensamento de Kim Il Sung. Não podemos aceitar o pensamento de outra pessoa. O 
que vocês precisam é somente o pensamento dos Verdadeiros Pais. Este é o único! O 
único! (136-52) 
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Qual é o pensamento dos Verdadeiros Pais? Sendo que todos os pensamentos por toda a 
história declinaram completamente, as milhares de gerações desde Adão e Eva se 
tornaram perdidas. Portanto, os Verdadeiros Pais são o único centro, a palavra, que 
substituiu as milhares de gerações. 
 
2) Família Verdadeira – Determinando o Centro do Cosmos 
 
Quando os Verdadeiros Pais surgem, a verdadeira família pode ser formada, e o 
propósito da verdadeira pessoa também pode ser cumprido. O que vocês devem saber 
hoje é que “Verdadeiros Pais” é o nome que será admirado por todo o passado, o 
presente e o futuro. O fato que os Verdadeiros Pais apareceram nesta terra e que os 
Verdadeiros Pais estão nesta terra exatamente agora é o evangelho mais feliz de todos 
os evangelhos. Isso não é verdade? 
 
Que a conexão com os Verdadeiros Pais foi estabelecida atualmente neste mundo que 
era a realidade de morte e não tinha nenhuma direção por causa da domínio da força do 
mal, não é o fruto da história de 17 anos da Igreja de Unificação centrando na Coreia, 
mas é o fruto do sofrimento de Deus e as distintas realizações dos 6.000 anos de história 
providencial. Além disso, o nome de “Verdadeiros Pais” é aquele que apareceu como o 
único modelo central que pode descobrir e dizer para as pessoas onde ir e a direção na 
qual seguir, em uma época quando muitas pessoas não sabem onde ir e não podem 
escolher a direção certa. 
 
O ideal de criação de Deus, o futuro reino eterno de Deus que estava destinado a 
começar a partir do Jardim do Éden, começará a partir do surgimento do nome 
“Verdadeiros Pais.” Esse fato é histórico, além das eras, e direcionado para o futuro. 
Quando vocês visualizam toda a história incluindo o passado, o presente e o futuro, 
vocês devem compreender que o nome “Verdadeiros Pais” é o ponto central para 
determinar o centro do cosmos. Vocês entendem?  
 
A história dará frutos a partir daqui, e será consumada a partir daqui, e começará a partir 
daqui. A fim de que a história dê frutos, o passado será ressuscitado aqui, e o mundo 
será consumado como um único mundo, e o único mundo se tornará a origem; então o 
novo Reino de Deus dará fruto. Vocês devem saber isto claramente. 
 
Em toda a história humana, onde tem estado a esperança da humanidade? A esperança 
tem estado no futuro. Pensem sobre isto! Os seres humanos têm pensado sobre sua 
esperança somente como algo que pertence ao futuro. Vocês entendem? Quando a 
questão foi feita para onde os seres humanos estavam indo, a resposta foi que os seres 
humanos estão indo para um mundo que seria edificado no futuro. Os seres humanos 
têm procurado por um mundo no futuro. 
 
Entretanto, se existe uma forma que podemos receber os Verdadeiros Pais no meio da 
humanidade falsa, a humanidade deve ficar muito feliz. Portanto, qual é a esperança 
para a humanidade? É receber Verdadeiros Pais. 
 
Porque os Verdadeiros Pais são a mais elevada esperança para os seres humanos, 
quando os Verdadeiros Pais aparecem, a tradição histórica não será realizada no futuro, 
mas nesta realidade atual onde os Verdadeiros Pais passam a existir. Vocês entendem? 
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Uma vez que os Verdadeiros Pais passam a existir, o ponto onde os Verdadeiros Pais 
surgem passa a ser o ponto de início para a realização real da história humana. Este não 
é o ponto de início do desejo de realização. Em outras palavras, este não é o lugar onde 
o desejo começa, mas é o lugar onde começa a realização do desejo. (44-132) 

 
 
Que tipo de família é a família dos Verdadeiros Pais? A família dos Verdadeiros Pais é 
o fruto histórico, o centro histórico, e a origem para o futuro. Portanto, quando o 
esperado Reino de Deus é estabelecido diante deste mundo onde nós seres humanos 
estamos vivendo, neste lugar original da tradição, haverá a vida dos próprios 
Verdadeiros Pais. Vocês entendem? Esta é a matriz da ideologia nacional. Esta é a 
origem a partir da qual o mundo pode ser edificado. Vocês entendem? 
 
Vocês devem formar a realidade de três gerações com os Verdadeiros Pais, centrando 
em sua conexão com os Verdadeiros Pais como filhos. Deus, os Pais, e vocês são três 
gerações. Se olhamos para isto horizontalmente, os Verdadeiros Pais, os Verdadeiros 
Filhos, e vocês são três gerações. Vocês devem entender que a unificação de céu e terra 
não pode ser cumprida sem a realização desta realidade de três gerações. (441-69) 

 
 
A base tem que ser estabelecida na família. Na família, a direção tem que ser 
determinada. Toda família deve colocar a foto dos Verdadeiros Pais centrada no nome 
dos Verdadeiros Pais e de Deus, e a base de quatro posições deve inclinar diante dela. A 
base de quatro posições consiste de três gerações. Avô e avó, pai e mãe, e filhos – estas 
três gerações devem inclinar diante dela. O lugar onde as pessoas que formam a base de 
quatro posições inclinam com o nome dos Verdadeiros Pais não pertence à realidade da 
queda. A realidade de liberação emerge ali, porque Deus domina este lugar diretamente. 
Baseado nisso, todas as pessoas espirituais no mundo espiritual descem para a terra e 
protegem a família, tal como os arcanjos protegeriam a família de Adão. Estamos 
entrando nessa época. 
 
Até agora, a realidade de Caim era o mundo espiritual, e a realidade de Abel era o 
mundo físico. Abel estava sendo manipulado, porque esta era a época quando Abel 
tinha que se tornar um sacrifício a fim de salvar Caim. Entretanto, atualmente, a 
primogenitura foi restaurada, e o mundo espiritual, o mundo de anjos, e as famílias 
centradas na Igreja de Unificação estão na posição da realidade de Adão. O mundo 
espiritual não está destinado a manipular a realidade de Adão; ao invés, ele está 
destinado a apoiá-la. Através disto, a base sobre a qual Satanás pode permanecer e agir 
desaparecerá. As mulheres com quem Satanás pode agir não existirão mais. Satanás será 
expulso. Vocês devem se mover em frente com a atitude agressiva positiva que 
manterão forte e corajosamente o padrão de ser o primeiro. Se vocês fazem isso, a força 
de Satanás será empurrada penhasco abaixo. Coloquem fogo em cada família. 
 
3) Amor de Deus e Amor de Verdadeiros Pais 
 
Amor de Deus é um amor paternal vertical e amor dos Verdadeiros Pais é um amor 
paternal horizontal Em uma pessoa que herdou estes amores, a mente é um fruto 
tradicional que recebeu o amor vertical e amor paternal de Deus, e o corpo é um fruto 
tradicional que recebeu o amor horizontal dos Verdadeiros Pais. 
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Estes frutos se tornam um fundamento horizontal para a família, e quando eles formam 
um movimento esférico centrado no centro vertical, eles resultam no relacionamento 
esposo e esposa, e filhos e filhas. Portanto, se vocês não dão nascimento a filhos e 
filhas, isto é pecado. Vocês não devem se tornar pais que não têm filhos. Há alguma 
carne sem osso? Nesse caso, a posição não pode ser determinada. (184-309) 

 
 
Eva, centrando na natureza da mulher, e Adão, centrando na natureza do homem, estão 
divididos. Então, por que eles se tornam unidos novamente? Através de se tornar unidos 
após estarem separados, vocês compreendem quão forte é o amor que o próprio Deus 
está ostentando dentro de si. Do contrário, vocês não entendem. Vocês têm amor, mas 
vocês não o entendem. Vocês o entendem somente através de encontrar seu parceiro. 
Vocês experimentam o amor dentro de si através de outras pessoas. 
 
Deus é um pai vertical, e Adão e Eva são pais centrados em um amor verdadeiro 
horizontal. (185-187) 

 
 
Deus é o osso do amor. Vocês devem saber isto. Referente ao amor, o amor de Deus é o 
osso do amor, e o amor humano é a carne do amor. Vocês entendem? Através de se 
tornarem unidos, o osso e a carne podem adquirir determinada forma. Este é o Princípio. 
 
Que amor é o amor de Deus? (Ele é o osso do amor.) Tal como vocês têm ossos em si 
mesmos, o amor de Deus é o osso do amor. Que amor é o amor dos Verdadeiros Pais? 
(Ele é a carne do amor.) Carne do amor! (181-187) 
 
4) Pais e Membros 
 
Atualmente, na Igreja de Unificação, chamamos os membros de “Shik ku (membros da 
família).” Ninguém na história humana compreendeu o significado do substantivo “Shik 
ku.” A expressão “Shik ku” não pode existir apartada de uma família. A fim de que 
“Shik ku” venha a existir, uma família é absolutamente necessária. A fim de que essa 
família possa existir, deve haver irmãos e irmãs, e a fim de que irmãos e irmãs existam, 
pais devem existir primeiro. Certo? 
 
No Cristianismo, eles utilizam substantivos tais como crentes ou seguidores, mas eles 
não têm sido capazes de utilizar o substantivo “Shik ku.” Atualmente, as pessoas neste 
mundo estão propondo uma família global no sentido externo. Entretanto, a fim de 
formar uma família global, pais como o pai e a mãe da família global são necessários. A 
pessoa que vem como pais é o Messias. Vocês entendem? 
 
Desta forma, entre os “Shik ku” da Igreja de Unificação, há verdadeiros “Shik ku,” e há 
o tipo oposto de “Shik ku.” Ou, alguns se colocam no meio. Então, que tipo de “Shik ku” 
é o verdadeiro “Shik ku” que tem o substantivo “Shik ku” centrado na família celeste 
estabelecida por Deus? Esta é a questão. A fim de ser um “Shik ku,” você deve ter seus 
pais primeiro. A fim de ser irmãos e irmãs, você também precisa de seus pais. Você 
pode ter vários irmãos e irmãs, mas seus pais são somente um. Portanto, pode haver 
muitos “Shik ku,” mas há somente um mestre. Certo? 
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Para quem estes pais e o mestre existem? Eles não são o mestre centrados em si 
mesmos, não os pais centrados em si mesmos. Eles são os pais centrados em irmãos e 
irmãs, o mestre centrado no “Shik ku.” Os pais estão relacionados com o mal neste 
mundo mal? O mestre está relacionado com o mal? Eles devem ser os pais, o mestre, 
que não têm nada a ver com o mal. 
 
Eles são os pais ou mestre que são realmente bons. Então, eles são os pais da família ou 
os pais da nação da Coreia? Não! Eles são os pais dos 3 bilhões de pessoas na terra, e 
devem ser o centro da família global.  
 
Quem deveria se colocar na posição do mestre, pais e centro? A resposta é Deus, que 
criou todo o cosmos. E o próximo? A resposta é o Messias, no lugar de Deus, que pode 
salvar este mundo mal. Somente quando vocês puderem receber o Salvador na terra 
como pais, aquele que está unido com Deus, vocês podem formar uma verdadeira 
família, e somente pessoas que atendem o Salvador podem ser verdadeiros filhos, e 
verdadeiros irmãos e irmãs. (15-295) 

 
 
Vocês devem seguir somente o caminho da Vontade de Deus. Vocês devem se tornar 
irmãos, embora não sejam irmãos, e devem se tornar pais, embora não sejam pais. 
Vocês podem atender pais que não são seus pais, irmãos que não são fisicamente 
irmãos, e podem amar além do amor da irmandade física. Na Igreja de Unificação, esse 
movimento emergirá. Aqui na Igreja de Unificação, seguimos além da raça, além do 
mundo, e ocorrerá a criação da nova cultura. Centrada em quê? Centrada na sabedoria 
de Deus? Centrada no conhecimento? Não. É possível somente centrada no amor de 
Deus. (83-177) 
 
2. O Valor de Atender Verdadeiros Pais Enquanto Eles estão Vivos 
 
Dois conjuntos de Verdadeiros Pais podem existir neste mundo? Atualmente, na Coreia 
do Norte, as pessoas chamam Kim Il Sung de “pai,” e na Igreja de Unificação, vocês 
chamam o Rev. Moon de “pai.” Contudo, o “pai” na Igreja de Unificação e o “pai” na 
Coreia do Norte são diferentes em qualidade. Esses dois se opõem um ao outro. Porque 
algo valioso emergiu a partir da Coreia do Sul, a Coreia do Sul é valiosa. Cada um 
destes dois insiste que é os pais, e Deus reivindica um conjunto de pais como Seu, e 
Satanás também reivindica um conjunto de pais como seu; assim, eles se opõem um ao 
outro. 
 
Quem deve julgar isto em público? Seres humanos devem fazer isso. As pessoas devem 
decidir sobre seus pais, dizendo, “Nossos pais devem ser assim.” As pessoas devem se 
levantar e decidir, dizendo, “Pais decaídos são pais maus. Deus é o pai de bons pais, 
porque Deus é aquele que esteve buscando bons pais.” As pessoas devem fazer isso? 
Portanto, onde é o ponto de consumação? Este é o lugar onde vocês encontram os 
Verdadeiros Pais. Então, dois conjuntos de pais podem coexistir? Como os pais que 
uma vez morreram de repente podem aparecer novamente 2.000 anos mais tarde? O 
desejo da história humana, de nações, de pensamentos, e da providência é somente pelo 
aparecimento dos pais da humanidade. Portanto, o tempo quando os pais aparecem é um 
tempo que nunca tínhamos experimentado, e que nunca experimentaremos novamente, e 
é somente um único momento na história, e é o ápice da história.  
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Este é um ponto muito estreito. Quão estreito? Comparada com o mundo eterno, a vida 
de uma pessoa é como um suspiro. Certo? Eu não sei se é porque vocês têm sorte ou 
fortuna, que vieram a viver nesta época específica, encontraram com a Igreja de 
Unificação neste momento específico, e se juntaram. Como vocês se juntaram à Igreja 
de Unificação? A fim de trazer vocês aqui, muitos de seus antepassados têm oferecido 
sua sinceridade. Assim, muitas pessoas pereceram, morreram no lugar de suas boas 
ações. Seguindo através desses milhares de milhares de conexões de pessoas, a conexão 
foi certamente ligada com o céu, e está colocada em uma posição como de uma elevada 
montanha a partir da qual o sol surge. Aqueles que viram a luz do sol e se reuniram aqui 
baseados nesse fundamento são vocês mesmos. 
 
Esta é a primeira vez quando o elo de amor emerge na história humana. Portanto, o 
momento quando o valor da vida é concedido começa com este momento. Este também 
é o único momento quando o valor da soberania de nações e do mundo pode ser 
aumentada. Este momento é a origem da história, o ponto focal da esperança, o ponto de 
início da fortuna abundante, e a fonte de vida eterna. 
 
Embora o mundo decaído tenha estado buscando sua esperança no futuro, neste tempo é 
estabelecido o conjunto de padrões para as esperanças eternas. Centrados neste tempo, 
vocês devem considerar este desenvolvimento e obter o coração deste momento, e então 
dar vida para o mundo. Este é o momento. Pensem sobre isto! Os Verdadeiros Pais, que 
vieram como a substância deste ápice da história, devem viver de acordo com a lei ética 
apropriada com a posição do coração dos Verdadeiros Pais. Vocês podem não serem 
capazes de entender isso. 
 
Como esses pais deveriam ser? Porque ele é o Verdadeiro Pai, ele deve se encontrar 
com um falso pai. Como ele deveria ser com maus filhos? Ele deve tratá-los com 
virtude mais elevada do que quaisquer outros pais na história humana. 
 
Quando vocês se colocam na posição de pais encarando um filho que tem um destino 
muito miserável, vocês devem correr atrás dele com lágrimas, ao invés de se conterem. 
Embora vocês dois possam ter cometido erros, vocês devem ser os pais que choram, 
porque não querem estar separados. Os Verdadeiros Pais devem se colocar nessa 
posição. Isto é diferente! Qual é a atitude de coração que vocês deveriam ter como pais? 
 
Qual é o coração e o padrão ético que vocês deveriam possuir como filhos que podem 
receber esses pais? Estes são absolutamente necessários. Vocês devem ser como um 
representante de todos os filhos filiais no mundo. Tal como os campeões de cada nação 
que participaram na corrida da maratona, vocês devem se tornar um campeão eleito a 
partir de sua própria tribo. O que um campeão deveria fazer? Ele deveria ser um 
campeão de piedade filial, e um campeão de lealdade. Vocês deveriam formar um grupo 
desses campeões. Vocês já tinham pensado sobre isto? 
 
Considerando as questões de como filho deveriam ser e como pais deveriam ser, vocês 
devem saber que os Verdadeiros Pais têm uma raiz diferente. Se perderem este 
momento, vocês se arrependerão por bilhões de anos. Vocês podem comprá-lo com 
dinheiro? Vocês podem obtê-lo oferecendo seu conhecimento? Vocês podem atender as 
exigências com algo que possuam? Absolutamente não! Vocês podem herdá-lo apenas 
dizendo que carregarão todos os fardos do mundo, da tribo e da família na qual estão? 
Isto também é impossível. 
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Mesmo se existe um ressentimento que pode destruir o mundo comunista e o mundo 
democrático, ele não pode destruir isto. Deus pensará que mesmo se todos os três 
bilhões de pessoas tivessem que ser sacrificados, isto não deveria ser infringido. 
 
Vocês que se colocam nesse ponto focal, podem dizer tudo que querem dizer? Há 
alguma forma de acordo com o Princípio que possa torná-los filhos filiais, apesar que 
vocês estejam dizendo qualquer coisa que queiram dizer? Há alguma forma que pode 
torná-los leais, apesar que vocês possam dizer qualquer coisa que queiram e fazer 
qualquer coisa que queiram? Não há essa forma. (51-355) 

 
 
Que tipo de posição é essa de hoje? Este é o tempo que vocês vivem centrados nos 
Verdadeiros Pais na mesma época. Este é somente um momento em toda a sua vida. Se 
utilizamos um exemplo da carne de peixe, este período é como a melhor carne da parte 
central de um peixe. No fluxo da história humana, este período é um momento precioso. 
(46-168) 

 
 
A partir do ponto de vista da Vontade de Deus, Deus quer ver pessoas representando 
Deus e fazendo suas orações na capela da maior igreja na Coreia. Contudo, Deus tem 
visto Seu povo ajoelhando na neve, clamando ao invés de ter uma liturgia formal, e 
orando pela ajuda de Deus para salvar esta igreja e este templo miseráveis. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? Vocês devem entender que havia um conteúdo 
providencial da história dolorosa no processo de edificar a Igreja de Unificação. 
 
Entretanto, a partir de agora, toda a nação nos receberá. O Movimento de Unificação 
tem causado uma grande reação no Congresso americano. No Japão é a mesma coisa. 
Na Europa também. O mundo inteiro, pela primeira vez, deve vir a reconhecer que a 
família abençoada da Igreja de Unificação é a única forma capaz de evitar a destruição 
da família e a corrupção da juventude. A família abençoada da Igreja de Unificação 
deve se tornar a esperança e farol da humanidade. Vocês devem saber quão grande tem 
sido o sofrimento e dor do Verdadeiro Pai a fim de que esse fundamento fosse 
estabelecido. 
 
Ninguém pode separar um casal abençoado. Deus tem esperado por essa família 
abençoada. Vocês devem com certeza saber sobre isso. A fim de que um casal receba a 
bênção, Deus tem que fazê-los encontrar o Verdadeiro Pai no momento providencial 
único através da ajuda de muitos de seus clãs. A bênção não é apenas um evento 
acidental. Ele é um evento histórico. 
 
É um fato tremendamente surpreendente que vocês estão vivendo no mesmo tempo com 
os Verdadeiros Pais e respiram o mesmo ar no mesmo espaço da terra. É também um 
fato grandemente surpreendente que vocês recebam a bênção diante dos Verdadeiros 
Pais. Nem mesmo um milionário pode ser comparado com vocês. Pessoas que 
trabalham em uma empresa como Dae Woo ou Hyundai, não podem ser comparadas a 
vocês. Se o Verdadeiro Pai fosse como vocês, a Igreja de Unificação, que alcançou o 
fundamento mundial de hoje, poderia ter emergido? Em qualquer lugar que o 
Verdadeiro Pai possa ir, ele segue na direção da prisão. Ele entra na porta da frente da 
prisão e sai através da porta dos fundos. Vocês devem saber isso. 
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O Verdadeiro Pai já estabeleceu o fundamento em âmbito mundial como um 
fundamento interno. Por causa disso, o Verdadeiro Pai agora veio a ter a família com a 
qual ele pode viver, a igreja com a qual ele pode ficar, e a tribo com a qual ele pode 
ficar. Além disso, como um fundamento externo, o Verdadeiro Pai fundou muitas 
organizações, tais como a Academia de Professores para a Paz Mundial, a Associação 
Mundial de Mídia e o Clube de Cúpula. Estas podem ter influência no mundo. O 
Verdadeiro Pai também fundou a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial 
representando a mente, e a Federação Internacional para a Paz Mundial, representando o 
corpo. A humanidade não pode encontrar o caminho de esperança se a história de luta, a 
qual é derivada da luta entre mente e corpo, não acabar nestes Últimos Dias. Porque o 
próprio homem não pode seguir em frente para o mundo de paz, o Verdadeiro Pai 
sozinho, a despeito da oposição, não pode evitar trabalhar desesperadamente para 
estabelecer o mundo de paz. (211-337) 
 
3. Sofrimento dos Verdadeiros Pais e Nós 
 
1) Verdadeiros Pais são Absolutamente Necessários para Nós 
 
Os Verdadeiros Pais são necessários para estabelecermos a condição de indenização e 
estar instruídos em unidade com o amor. (137-116) 

 
 
Nesta sociedade, as pessoas buscam vingança. Eu devo amar meu inimigo. Vocês 
entendem o que estou dizendo? Isto deve ser assim. Para a indenização, os Verdadeiros 
Pais devem existir, e para nos unirmos centrando no amor verdadeiro, precisamos de 
Verdadeiros Pais, e para o renascimento e a nova linhagem precisamos de Verdadeiros 
Pais. Há estas três razões. (137-114) 
 
2) Somos os Galhos Enxertados aos Verdadeiros Pais  
 
Originalmente, os seres humanos devem ser pais horizontais e Deus, um pai vertical. 
Esse é o ponto original onde as pessoas devem viver com alegria, centrando no amor de 
pais verticais e horizontais. Satanás invadiu esse ponto. Esse é o motivo pelo qual 
devemos recuperar isto e nos tornarmos filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. Para fazer 
isso, porque nos tornamos oliveiras selvagens, devemos receber o galho da verdadeira 
oliveira e sermos enxertados a ele. Esse é o motivo pelo qual a religião é a obra de 
enxerto. Este é o pensamento cristão. É dito que o banquete do casamento do noivo e da 
noiva ocorrerá na terra. (58-219) 

 
 
A esperança dos seres humanos é encontrar Verdadeiros Pais. Não é assim? O fruto da 
história é encontrar Verdadeiros Pais, o centro da época é encontrar Verdadeiros Pais, e 
a base do início do futuro é encontrar Verdadeiros Pais. Vocês, que estão enxertados 
com os Verdadeiros Pais, se tornam os galhos. Isso não é assim? Até agora, as 
esperanças têm sido todas para o futuro. Contudo, a conexão com os Verdadeiros Pais 
durante o tempo de vida de uma pessoa atualmente somente é possível uma vez na 
eternidade. Isto é precioso e ocorre somente uma vez. Vocês entendem? Seus 
antepassados não puderam ser capazes e nem mesmo seus descendentes serão. (46-168) 
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Devido à queda, Satanás tomou todos os seres humanos. Ele levou todos para o inferno. 
Então, Deus deve separá-los um por um da realidade de Satanás. Neste mundo, as 
oliveiras selvagens são do mundo satânico, contudo, oliveiras celestes foram 
produzidas. Centrando em parte do mundo, no Cristianismo do mundo democrático, eu 
produzi oliveiras no lado celeste e as permiti conduzir o mundo. Se o mundo satânico se 
torna enfraquecido, a realidade da cultura Cristã e torna forte. O Senhor da Segunda 
Vinda pode cortar todas as oliveiras selvagens de uma vez e enxertá-las à oliveira 
celeste para estarem em unidade com ela e deixá-las no lado celeste.  
 
Atualmente, ambas as alas da esquerda e da direita pereceram. Direita e esquerda 
pereceram. Quem causou isso? Deus e os Verdadeiros Pais. Vocês entendem? Então, 
podemos proclamar essa liberação. Ao mesmo tempo, a família que pode se unir com os 
Verdadeiros Pais deve ser forte e ousada em qualquer lugar do mundo porque eles 
herdaram a forma que os Verdadeiros Pais seguiram. Se é dessa forma, como Deus e o 
cosmos me protegem, eles protegerão essa família. Então não será um grande problema 
restaurar uma nação. Eu proclamarei isso. (Aplausos) Todos, se vocês são perguntados a 
qual igreja pertencem, vocês devem se identificar orgulhosamente, dizendo, “Eu sou um 
seguidor da Igreja de Unificação.” (Aplausos) Membros da Igreja de Unificação 
significa aqueles que pertencem aos Verdadeiros Pais, ou filhos dos Verdadeiros Pais. 
Por favor, não briguem. Brigar significa aceitar Satanás. Vocês entendem? (Sim) Vocês 
devem sair e proclamar, “Eu sou o Unificacionista número um, o filho de Deus número 
um!” Se vocês fazem isso, Satanás nunca pode acusar vocês. Vocês devem sair com 
essa ideia firme. Vocês entendem? (Sim!) (201129) 

 
 
O lugar onde a Vontade de Deus é estabelecida é nossa família. Sem famílias, não há 
nenhum lugar que Deus possa se estabelecer. Famílias abençoadas prosperam centrando 
nos Verdadeiros Pais. Sem essas famílias, nada pode ser estabelecido. Se há um galho 
crescendo centrando em um tronco, e se cortamos o galho e plantamos no tronco, essa 
árvore crescerá. 
 
Aqueles que devem cumprir uma missão como um galho são os Messias tribais. Vocês 
entendem? Quanto maior o número de galhos que crescem a partir do tronco, para o 
norte, sul, leste e oeste, mais a raiz central crescerá. A raiz central cresce em proporção 
com o crescimento dos galhos, não é? Assim, se uma árvore cresce horizontalmente, ela 
cresce verticalmente também. Quando uma raiz se sacrifica para que os galhos cresçam 
bastante, a raiz também crescerá. 
 
Se vocês trabalham sinceramente centrando na Vontade de Deus, o poder horizontal 
expandido é comprimido, e vivendo para os outros, vocês podem se conectar com todo 
o cosmos. Então, mesmo se vivem como esposo e esposa, ostentando o padrão vertical 
centrando em Deus, vocês devem conduzir uma vida de serviço. Então a realidade 
unificada do cosmos é automaticamente alcançada. Em uma união, ocorre o movimento 
circular. Embora eles girem, eles nunca caem. Porque eles têm um padrão horizontal, 
eles não caem. Eles giram centrando em um eixo. Eles seguramente devem girar. É a 
mesma coisa quando as coisas se movem em um círculo, unindo força centrífuga e força 
centrípeta. Se alcançam o ponto zero, vocês automaticamente vão girar. Se vocês 
começam a girar, e sobem, uma reação natural trará vocês para baixo. 
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Se uma pessoa aperfeiçoada forma uma família no mundo celeste, ela se torna o 
fundamento para famílias celestes. Além disso, se essa família é formada, ela nunca 
deixará os Verdadeiros Pais. Onde quer que os Verdadeiros Pais forem, essa família 
pode atender os Verdadeiros Pais eternamente. Esse é o motivo pelo qual essa família se 
torna um ressonador do coração dos Verdadeiros Pais e um fundamento de coração no 
mundo eterno como uma encarnação do padrão de vida dos Verdadeiros Pais. 
Unificacionistas dizem que viverão com os Verdadeiros Pais e Deus, não é? Eles 
nascerão juntamente com o amor dos Verdadeiros Pais. Sendo que amor cria uma 
conexão eterna, não podemos cortar a conexão de amor. Não podemos esquecer o amor, 
nem mesmo na morte. Não é assim? Pais morrerão com o coração de amor e amarão os 
filhos e filhas mesmo quando estes morrem. É a mesma coisa com esposo e esposa. Não 
há ninguém que esqueça o amor. Amor pode transcender a morte e pode conectar com a 
eternidade. Sendo que eu mesmo, um homem ou uma mulher, herdo a realidade de vida 
através do amor, não posso esquecer meus pais que são a raiz de amor. Se os pais são a 
raiz e eu mesmo o tronco, meus filhos e filhas são os brotos. Se isto se desenvolve, a 
família se expande para a realidade de tribo, povo e nação. Isso não é assim? 
 
3) Sofrimentos dos Verdadeiros Pais por Nós 
 
É fácil ou difícil para os Verdadeiros Pais terem filhos verdadeiros? Quão difícil é 
encontrar o que perdemos um dia. Na situação na qual indivíduo, família, tribo, povo, 
nação mundo, céu e terra, e mundo espiritual se opuseram a mim, eu tenho seguido em 
frente. Vocês acham que eu fiz isso por causa de uma mente empresarial? (Não) Para 
que eu fiz isso? É porque eu procurava por amor, centrando no amor. Vocês devem 
saber isso. Agora vocês devem saber que não podem se colocar diante de mim na atual 
situação. Mesmo se vocês me visitam centenas de vezes, posso afastá-los do portão; 
mesmo se vocês me visitam centenas de vezes, posso afastá-los. Não obstante, adoro 
cuidar de vocês. Vocês devem compreender isto. Eu me submeto sozinho a problemas 
difíceis. Vocês colocam a culpa em mim quando cometem erros. Eu não tenho nada a 
ver com o mal que falaram de mim desde que vim para a América ou com aquilo que 
recebi oposição. Entretanto, vocês cometeram erros, e eu fui criticado por isso. Se 
estivéssemos vivendo em uma sociedade do nosso lado, eu poderia deixar vocês 
seguirem em frente; contudo, não posso deixar vocês. Eu não sou obrigado a aparecer 
no tribunal dos EUA e poderia ignorá-lo. Contudo, por vocês, não posso ignorá-lo. Sem 
mim, quanto vocês sofrerão. Assim, eu sou golpeado, e protejo e defendo vocês. 
 
4) Expectativas dos Verdadeiros Pais de Nós 
 
De fato, muitos ocidentais e orientais se reuniram aqui. Assim, o que fez vocês se 
reunirem? Para que vocês visitaram aqui? Tudo que eu posso fazer é falar mal de vocês. 
(Risadas). Mesmo se tudo que eu posso dar é golpes com meu punho, vocês vieram aqui 
dizendo que está tudo bem. (Risadas). O que é isto? Este é um grupo cigano reunido 
para buscar amor. Vocês vieram para procurar amor verdadeiro. Vocês conhecerem esse 
sabor. É como quando um zangão conhece o sabor do mel e voará milhares de milhas 
para cheirar o perfume das flores, sem considerar essa distância. 
 
Não é fácil tornar-se Verdadeiros Pais. Se há alguém que pretende herdar a autoridade 
de Verdadeiros Pais, por favor, vá embora.  
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Eu nunca pensei que me tornaria um Verdadeiro Pai, mas quando reconheci, já tive que 
assumir responsabilidade pela Igreja de Unificação. Seguindo desta forma, eu me tornei 
um Verdadeiro Pai. Se eu soubesse desde o início que seria um Verdadeiro Pai, talvez 
todos teriam notado isto. Sem saber disso, tentei me aprofundar no problema da vida, e 
cheguei até aqui. Houve tantos problemas complicados a fim de chegar até este ponto. 
Entretanto, quando eu resolvi todos estes problemas, isto dissolveu todo o ressentimento 
dos Verdadeiros Pais, e eu compreendi que Deus também precisava de liberação. Então 
Deus foi liberto por mim, e eu diria que Deus tem que me amar. (Amém!) 

 
 
O que vocês têm feito desde que encontraram os Verdadeiros Pais? Quais são suas 
realizações? Olhem! Embora eu tenha sido golpeado no mundo satânico, eu tenho 
protegido famílias, tribos e povos e tenho organizado indivíduos, famílias e tribos. As 
famílias abençoadas devem organizar tribos em nível mundial. Satanás não pode reter 
essas famílias no mundo satânico e não pode fazer o que deseja com elas. Por que? 
Viver na Igreja de Unificação é novo e maravilhoso. Casais orientais e ocidentais têm 
vivido de forma feliz por 10 anos ou por 20 anos, embora eles briguem e se divorciem 
na sociedade decaída, porque eles só se encontram de tempo em tempo. (211-325) 
 
5) O Padrão que Devemos Alcançar 
 
Isto acontece em sua família? Avós devem servir seus netos como se os netos fossem os 
avós. Vocês sabem que tudo começou com a palavra no início do céu e terra, não é? O 
pai deve responder aos seus filhos como se eles fossem seus pais. Por que? Este mundo 
é o mundo decaído, e nosso mundo é o mundo restaurado. Atravessamos o pico ou o 
lago. Até o momento que alcançamos o pico, este mundo assumiu a liderança; mas 
agora este mundo tem que seguir. Então os reis das nações passam a estar nessa 
condição miserável. Em sua família, verdadeiros irmãos, verdadeiros esposo e esposa e 
verdadeiros pais devem aparecer. Se vocês se tornam verdadeiros irmãos, verdadeiros 
esposo e esposa aparecerão. Se verdadeiros esposo e esposa aparecem, verdadeiros pais 
aparecerão. Isso não é assim? Se vocês se colocam na posição de verdadeiros pais, 
vocês se tornam verdadeiros esposo e esposa naturalmente, e se tornam filhos de boa 
qualidade.  
 
Centrando na consciência dos pais e no pensamento de subjetividade, vocês assumem a 
posição objetiva e criam unidade com eles. Vocês criam unidade com o amor. Vocês 
entendem? Somente amor pode harmonizar tudo. Cada elemento e partícula segue o 
caminho do amor. Eles procuram as células que podem criar unidade com Deus e 
contatar diretamente com o amor. Isso é o ser humano. Esse é o motivo pelo qual 
devemos sacrificar para o benefício do amor. Vocês entendem? Porque há a tradição de 
Deus de investir sua vida e posses, as coisas de uma classe inferior tentam investir tudo 
que tem para obter um lugar em uma classe superior. 
 
Esse é o motivo pelo qual a teoria da evolução de Darwin está errada. Tudo quer ser 
absorvido centrando no amor. Quando algo funciona como um elemento para a 
produção de valor maior, o valor desse elemento será elevado a um valor tão alto. (204-
129) 
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Que tipo de religião é a religião final? Ela é a religião de pais. Esse é o motivo pelo qual 
eu proclamei que a religião de pais deve aparecer. Eu proclamei: “Embora algumas 
religiões tenham longas histórias, elas não podem se tornar a religião de pais. Elas são 
religiões de servos ou religiões de filhos adotados.” O conteúdo do discurso oficial é o 
seguinte: “Vocês devem saber que a pessoa responsável que deve assumir a missão da 
religião dos pais é o Rev. Moon, que fará o discurso de abertura desta reunião.” Quando 
eu anunciei isto, o mundo ficou em silêncio. Portanto, o Cristianismo está fazendo 
grande barulho, dizendo que há um boato que o Rev. Moon é um Messias. Na sociedade 
ocidental concluiu-se que se o Senhor está vindo como um ser humano, ele deve ser o 
Rev. Moon. 
 
Vocês já pensaram sobre isso? “O Rev. Moon é um Messias? Ele é o mesmo como eu. 
Ele está falando coreano como eu. Por que ele fala tão rápido?” Eu acho que talvez 
vocês estejam falando assim. Como tenho passado os anos muito ocupado, eu passei a 
falar rapidamente. Porque eu falo muito rapidamente, posso pegar as pessoas que tentam 
fugir. Eu posso falar rapidamente porque estudei a forma. Eu posso falar japonês 
rapidamente e posso falar inglês também. Ninguém pode me seguir. 
 
Vocês encontraram o Pai da forma correta ou da forma errada? (a caminho do voo) Não, 
vocês não encontraram. Se vocês encontraram o Pai da forma correta, essas pessoas 
deveriam se sair bem. Assim, eu vim integrar tudo, centrando nas religiões. (214-175) 
 
6) Graça e Autoconsciência 
 
A) A Expressão “Verdadeiros Pais” é Aquela que Emergiu pela Primeira Vez na 
História Humana 
 
Vocês já sabiam através de estudar a providência de restauração que, para o 
cumprimento da Vontade de Deus, não pais decaídos, mas Verdadeiros Pais devem 
existir e vir à terra. Vocês devem entender que a expressão “Verdadeiros Pais” foi 
descoberta em uma situação muito além de sua imaginação, e que originalmente vocês 
não poderiam ter encontrado essa expressão. O surgimento desta expressão pela 
primeira vez na história humana é mais do que revolucionária. Vocês devem 
compreender que este é um evento milagroso que nunca ocorreu na história humana. É 
porque os Verdadeiros Pais surgiram, tendo o amor absoluto que supera os amores de 
todos os inúmeros pais em nossa história, que é possível que vocês sejam capazes de 
aprender e falar a expressão “Verdadeiros Pais.” Pela primeira vez vocês podem receber 
o amor dos Verdadeiros Pais, o que é comparável a receber amor de Deus. Vocês 
podem se colocar em uma posição ideal que nem Jesus pôde imaginar. 
 
Indenização tem sido paga até que os Verdadeiros Pais foram recebidos. Sendo que 
Satanás entendeu que ele seria derrotado se o padrão de Verdadeiros Pais fosse 
estabelecido, ele, na posição de falsos pais, tem assassinado muitas pessoas utilizando 
todos os tipos de meios a fim de nos impedir de erigir este padrão para não deixar 
chegar este tempo. Devemos considerar que sacrifícios cruéis foram feitos para este dia 
chegar. Havia a história satânica, que forçou os sacrifícios, nos níveis de indivíduo, 
família, povo, nação e mundo, de fiéis seguindo o caminho de Deus. Devemos entender 
quão cruel e sangrenta foi a indenização que nossos antepassados e irmãos têm pago, 
que buscavam pelo caminho dos Verdadeiros Pai e se sacrificaram. 
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B) A Expressão “Verdadeiros Pais” é o Evangelho dos Evangelhos 
 
Onde vocês devem ir a fim de encontrar o mundo ideal? Vocês devem compreender que 
não podem chegar lá a menos que passem através da realidade do amor da família 
original. Sendo que eu, através do amor de Deus e dos Verdadeiros Pais, conectei a 
realidade de domínio indireto com a realidade de domínio direto, hoje existe o caminho 
para o mundo espiritual e o mundo físico irem e voltarem um ao outro através da ponte 
do amor. Vocês estudam o Princípio Divino, não é? Tal como Deus originalmente as 
criou, as realidades de domínio indireto e direto estão divididas. Como vocês podem 
uni-las em unidade? É possível somente através do amor verdadeiro. Tal com 
originalmente planejado, as duas podem estar unidas somente quando Adão e Eva 
amadurecem. Vocês entendem? (Sim!) Quando eles amadurecem, o amor verdadeiro 
horizontal automaticamente emerge. 
 
Quando eles abraçam um ao outro dizendo, “Você é meu cônjuge,” o amor verdadeiro 
surge no centro dos casais. Vocês entendem? (Sim!) Se o amor de positivo é 
aperfeiçoado e emerge, o amor de negativo logo aparece. Quando o amor positivo desce 
até o negativo, e eles interagem um com o outro, eles estabelecem o modelo de amor 
verdadeiro. Então o amor verdadeiro é consumado.  
 
A partir de onde começa o amor verdadeiro? Ele começa a partir dos Verdadeiros Pais. 
Este é o Evangelho dos Evangelhos. Não importa quantas palavras boas existam neste 
mundo, e não importa quão maravilhosa sejam as palavras “esposo e esposa,” nada é 
melhor do que a expressão “Verdadeiros Pais.” Além de tudo, se Verdadeiros Pais não 
emergem no mundo decaído, verdadeiros esposo e esposa não podem surgir. Vocês 
entendem? Vocês devem entender isto claramente. A Verdadeira Família foi fundada 
como resultado da maior tristeza, da maior dificuldade, e da maior indenização. Tristeza 
histórica e a indenização da morte são liberadas quando esta Verdadeira Família é 
fundada. Este é o motivo pelo qual por toda a história, essas condições miseráveis para 
indenização tiveram que ser estabelecidas. Deste modo, o surgimento desta Verdadeira 
Família que se tornou possível por todo esse sangue é a coisa mais valiosa e feliz. 
 
Deve haver verdadeiros pais a fim de estabelecer uma verdadeira família. Para isso, um 
verdadeiro casal deve ser realizado. Depois que um verdadeiro casal é estabelecido, 
verdadeiros filhos devem nascer. Os Verdadeiros Pais não podem deixar qualquer 
condição de acusação diante de Satanás. Verdadeiros casais não têm permissão para 
reclamar, capturados por qualquer condição de acusação diante de Satanás. Verdadeiros 
filhos em uma verdadeira família não podem ser os filhos e filhas desta família, se eles 
deixam qualquer condição de acusação no mundo satânico. Atualmente, vocês já falam 
a expressão “Verdadeiros Pais,” e conhecem a palavra “Verdadeiro.” 
 
Por toda a história, ninguém foi capaz de falar a expressão “Verdadeiros Pais” ou 
mesmo pensar sobre ela. Contudo, agora nos colocamos na gloriosa posição na qual 
podemos chamar, conhecer, e atender os Verdadeiros Pais. Deste modo, devemos 
entender que nos colocamos na posição mais feliz e nobre de toda a história humana. 
Quando compreendemos que por toda a história, muitos sacrifícios têm sido feitos a fim 
de preparar para o fundamento vitorioso para os Verdadeiros Pais, devemos saber que o 
evangelho mais precioso para toda a humanidade é o nome “Verdadeiros Pais.” 
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Quando vocês pensam sobre a expressão “Verdadeiros Pais,” que a história humana é 
dominada pelos Verdadeiros Pais, que o ponto de início a partir do qual podemos entrar 
em um novo mundo foi estabelecido pelos Verdadeiros Pais, que a condição interna 
através da qual podemos subjugar Satanás foi estabelecida pelos Verdadeiros Pais, que 
com os Verdadeiros Pais podemos subjugar Satanás que tem dominado o mundo 
externo, e finalmente, que o centro foi fundado sobre o qual pela primeira vez liberamos 
Deus, vocês devem apreciar esta graça surpreendente que podemos viver com os 
Verdadeiros Pais e devemos viver seguindo suas direções. 
 
Vocês devem saber que se seguem o caminho dos Verdadeiros Pais, mesmo se sentirem 
alguma amargura que terão que sacrificar suas próprias vidas, esta é a coisa mais feliz 
para a humanidade. Devemos entender bem que, se há um soldado que segue em frente 
para o território inimigo, seguindo a ordem dos Verdadeiros Pais, ele é o soldado divino 
para quem os céus e terra olham e em quem a história presta atenção. 
 
Vocês devem compreender que ao se colocarem na posição que podem lutar em nome 
dos Verdadeiros Pais e de sua nação, e se vocês pensam que através de seu coração, sua 
nação e seu povo podem abrir o portão de felicidade e podem participar em um lugar 
histórico e glorioso, são vocês, segurando a bandeira do coração dos Verdadeiros Pais, 
que podem reviver a história humana, e são vocês que são os portadores que podem 
realizar o mundo esperado. 
 
7) Seu Futuro está Garantido pelos Verdadeiros Pais 
 
A expressão “Verdadeiros Pais” da Igreja de Unificação é o maior substantivo. A Igreja 
de Unificação tem profunda verdade. Pelos Verdadeiros Pais está garantida a entrada 
em um grande futuro. Se, neste mundo secular existe o ponto original para a promessa 
de valor, ele vem a partir da expressão “Verdadeiros Pais.” 
 
Assim, o que devemos fazer? Devemos nos unir. Centrando em quem devemos nos 
unir? Vocês não devem se unir centrando em si mesmos. Vocês também não devem se 
unir centrando na liderança dos Verdadeiros Pais sobre as famílias. Vocês não devem 
guiar somente a si mesmos, mas também seus pais, seus esposos e suas esposas. Além 
disso, vocês também devem guiar seus filhos. Vocês também devem oferecer as posses 
de suas famílias. Ao fazer isso, vocês devem se unir.  
 
8) O Valor é Infinito 
 
O propósito da providência de Deus deve ter um foco. Esse é o foco através do qual o 
ideal de Deus pode ser estabelecido. Este é o mesmo ponto no qual podemos encontrar 
os Verdadeiros Pais que foram preditos. Portanto, esse fundamento é o centro de tudo. 
Esse ponto de vista é o que chamamos “Verdadeiros Pais.” Embora tenha havido muitos 
pontos de vistas, este ponto de vista é o mais valioso. 
 
Tentem pensar quão importante é isso. Todos os santos lutaram para obter este 
fundamento. Deus pensa que isto é significante; todas as pessoas espirituais no mundo 
espiritual pensam assim. Portanto, toda a humanidade nesta terra deve reconhecer que 
isto é importante. Vocês não podem entender o verdadeiro valor deste fundamento. Eu 
não poderia substituí-lo, mesmo se desse alguns milhares de países. 
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Eu não posso substituí-lo por diamantes que valem como uma nação. Vocês acham que 
poderia haver algum substituto? Nunca podemos substituí-lo. Embora ofertemos toda a 
América, não podemos obtê-lo. Vocês já pensaram sobre isso? Se vocês pudessem ver 
diretamente o ponto de vista, vocês ficariam tão felizes. Do contrário, se vocês não 
pudessem vê-lo, vocês ficariam tão infelizes. Vocês devem considerar isto novamente. 
Não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos de todos os espíritos, e de fato, 
todas as pessoas devem focar neste ponto. 
 
Se vocês tentam examinar a história a partir desse ponto de vista, vocês descobrirão que 
não há nenhuma história. A história não tem nenhuma relação com isso. Como este 
ponto de vista é para os antepassados humanos não decaídos, não há nenhuma história 
ou nenhuma história decaída depois disso. 
 
Se é assim, como a democracia vai durar? Vocês devem se perguntar se a democracia 
pode ser reconhecida ou não a partir desse ponto de vista. Tentem julgar isto por vocês 
mesmos. Mesmo as crianças em escolas públicas obterão cem pontos. Esta não é uma 
questão engraçada, mas é séria. Então, e quanto ao Partido Comunista? Eles não 
conhecem a história humana. Eles não têm a visão de vida ou qualquer subjetividade. 
 
A partir daqui, um novo conteúdo começará. Isso quer dizer que todos os centros, todos 
os conteúdos e todos os resultados começarão a partir daqui. Aqueles que podem 
participar aqui serão os primeiros vitoriosos na terra. A partir daqui, podemos 
estabelecer a família centrada no amor de Deus, expulsar a soberania de Satanás, e 
começar a estabelecer um novo Reino do Céu na terra. Além disso, a partir daqui, o 
fruto da história nascerá. Este ponto de vista é o ponto central de todo o mundo. 
 
Esta posição será o ponto de início para o futuro. A partir daqui, a história passada será 
concluída, a conclusão da história presente será preservada, e aquela do mundo futuro 
começará. Se vocês podem captar este ponto, esta posição, vocês podem se tornar 
aqueles que conquistaram todos como um indivíduo. Vocês são essas pessoas? (Sim). 
 
Então, quão grande é seu valor? Quão maravilhoso é isto? Quanto vocês amam, 
admiram, respeitam e serão assim? Esta posição deve ser a mais elevada e deve ser 
colocada na posição mais elevada através da história. Não importa que grandes pessoas 
possam ser, elas não têm nenhuma comparação com isso. Se vocês vierem ver isso, sem 
dúvida ficarão emocionados. Vocês já dançaram em seu sonho enquanto dormiam? Se 
vocês passam a desejar este lugar, esta posição, vocês passarão a ter esse sentimento 
sempre que pensarem sobre isso, e serão capazes de dançar enquanto dormem. Vocês 
devem ser atraídos mais por esta posição do que por quaisquer outras posições, por suas 
vidas, ou por qualquer outra coisa. Vocês devem ter esse sentimento que querem ver 
isto novamente, viver com isto, e que não podem viver sem isso. Como vocês ouviram 
esta explicação, vocês podem entender quão preciosos são os Verdadeiros Pais. (52-95) 

 
 
Para um homem se tornar um Verdadeiro Pai, céu e terra devem responder um ao outro. 
Ele deve ir para o mundo celeste e voltar com vitória sobre Deus. Vocês entendem o 
que estou dizendo? Porque Adão criou a falsidade através de dizer “Sim” a despeito da 
ordem de Deus para negação, não podemos alcançar o padrão original a menos que 
afirmemos que a falsidade é um fato. 
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O conteúdo que pode resolver substancialmente a exigência para se tornar Verdadeiros 
Pais no céu e na terra, limpa o céu e a terra, libera todos os emaranhados históricos e 
arranca o espinho que está encravado no coração de Deus. A liberação do amor que 
Deus deseja é para agradar, dançar e sorrir com o gesto de abraçar e amar esses filhos e 
filhas. Vocês não acham que todos devem estar cheios com alegria, e sua voz deve estar 
cheia desde o nível de todas as coisas até o nível de todo o cosmos por milhares e 
dezenas de milhares de anos? 
 
Verdadeiros Pais não podem aparecer na terra sem ter sugestões afirmativas contra o 
passado negativo. Quão sério é isso? Confúcio, Buda e Jesus se reuniram e me 
aplicaram uma prova. Eu venci o teste e tive minhas respostas aprovadas por Deus. 
Deus tem um coração indescritível em relação ao Seu ideal de criação. Adão deve 
realizar a vontade de Deus por si mesmo no estágio de aperfeiçoamento e fazer Satanás 
se render. Ele deve ser um soberano de liberação. A pessoa que é o regente de todas as 
nações, o mestre de salvação para todos e o primogênito de todos os irmãos é Adão. 
 
O mundo espiritual cai em confusão por quarenta dias, quando o mundo satânico se 
opõe a ele. Sendo que Deus é o juiz lá, Adão deve receber o julgamento de Deus que ele 
é justo. Então, o Rev. Moon recebe o julgamento de justiça e vem para a terra. (215-86) 
 
9) Nós que Devemos Apreciar 
 
Como vocês podem dedicar sua apreciação por Deus? Pelos Verdadeiros Pais? Por 
nossa igreja? Por sua recriação? Depois de mim, uma verdadeira família aparecerá. Se 
eu avanço outro passo, uma verdadeira nação aparecerá. E se eu avançar mais um 
passo? (O verdadeiro mundo!) Se eu avançar novamente mais um passo? (O verdadeiro 
cosmos!) Se eu ainda avançar mais um passo? (O Pai Celeste!) Deus, é de fato, o 
objetivo final. 
 
Então, como liberamos Deus? As igrejas existentes têm pensado sobre isso? Como elas 
podem salvar nossas vidas? Impossível. É impossível. Isto é diferente do padrão que 
almejamos. Avançamos para padrões mais elevados, tal como o seguinte: “Como 
podemos liberar Deus com nossas mãos?” Os seres humanos herdaram a linhagem de 
sangue satânica depois da Queda. Este é o problema. Vocês herdaram a linhagem de 
sangue satânica, o qual não é de Deus, através de alguns milhares de anos. Então, como 
vocês podem compensar isso? Como vocês podem limpar a linhagem suja que Adão e 
Eva transmitiram após a Queda? 
 
As pessoas que apareceram centradas no amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira para indenizar esse conteúdo são os Verdadeiros Pais. Vocês foram trazidos 
à vida com a linhagem satânica como o fertilizante. Contudo, vocês foram trazidos a 
uma nova vida centrado no amor, vida e linhagem de Deus através do amor verdadeiro 
como o fertilizante na época da nova ressurreição. Através disto, uma mão desaparecerá 
e a outra mão prosperará. Vocês entendem? A partir deste ponto, Deus está com vocês, 
e vocês podem se separar eternamente de Satanás. 
 
Ninguém pensou que Deus tinha dor em Seu coração. Porque Ele apareceu na história, e 
isto apareceu através de mim aqui neste momento e esclareceu a profunda missão, vocês 
podem entender. Isso não é verdade?  
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Quão surpreendente é esse fato! Jesus não sabia isso, ou pensava que entendia, e não 
pôde dizer o que estava em seu coração. Além disso, nenhum dos líderes religiosos 
entendeu o segredo do cosmos, que estava suprimido. Pela primeira vez na história, eu 
apareci diante do mundo e os segredos do cosmos foram esclarecidos. Vocês entendem? 
 
Aqueles que estão sentados aqui entenderão. Que grande resultado apareceu na terra! 
Não importa quão forte possa ser o mundo satânico, o Rev. Moon digere tudo. Não há 
nenhum problema. Vocês entendem? A partir de agora, devemos mudar a direção, não 
para o fundamento individual, mas para o nacional. Vocês entendem? Se o líder de uma 
nação também olha de volta para o passado com arrependimento, Deus o perdoa. Isto 
pertence à tradição de Deus e significa nova linhagem. Se isto não é assim, vocês não 
podem se separar de Satanás. Vocês entendem? Isto também significa a cerimônia da 
mudança de linhagem de sangue que vem antes da cerimônia de bênção da Igreja de 
Unificação. 
 
Vocês participaram desta cerimônia, não é? Tenham confiança. Vocês são as pessoas 
que receberam amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira de Deus, e seu 
centro é o Verdadeiro Pai. O Verdadeiro Pai não é coreano, mas é seu pai. Todos vocês 
estão conectados horizontalmente centrados em seu amor verdadeiro, vida verdadeira e 
linhagem verdadeira. Vocês entendem? Com a queda, amor, vida e linhagem foram 
conectados com as coisas sujas do mundo decaído. Contudo, estamos conectados 
horizontalmente centrados no amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira 
de Deus. Isto significa uma mudança de 180 graus. Não esperem nada da América e 
deste mundo que está conectado com o lado satânico. Vocês entendem? A humanidade 
por todo o mundo tem seguido os pais mais maliciosos do lado satânico desde o início. 
Contudo, a direção agora está mudada em 180 graus. Vocês entendem? Embora este 
seja o ponto de início, ele é o ponto zero. Ponto zero. Não há nenhum significado, 
nenhuma existência, nenhuma tradição e nenhuma cultura ali. Isto é recriação. 
 
Eu disse que Deus, ao criar os seres humanos, uniu solo, água e ar, depois de criar todas 
as coisas do ambiente, não é? Vocês entendem? Este é o ponto zero. Ponto zero. Vocês 
olham de volta a partir da tradição satânica aqui. 
 
Existe o lugar onde um motor muda sua direção. Onde ele muda a direção para 180 
graus é o ponto zero. Carregando passageiros e mercadorias, ele não pode iniciar nem 
frear sem permissão. Se vocês olham de volta, este é o ponto zero. Vocês olharão de 
volta em 180 graus e dirão, “Eu sou japonês! Eu sou americano! Eu sou um graduado da 
Universidade de Harvard!” Esse tipo de coisa não é útil. Este é o ponto zero. O ponto 
zero. Nesse ponto não há nenhuma ideia, tradição ou fundamento cultural para ter uma 
má influência. Deus não deseja essas coisas. 
 
Vocês renascerão girando 180 graus. Vocês entendem? Renascimento? (Sim.) 
Renascimento significa nascer de novo. Primeiro vem os pais, não as nações. A seguir, 
irmãos e irmãs. Então, qual é o terceiro? Um casal, esposo e esposa. Qual é o quarto? 
(Filho) Esse é o problema. 
 
Embora Deus quisesse estas três gerações, Ele não pôde tê-las. A primeira geração é 
Deus. A segunda é Adão e Eva. Qual é a terceira? Ele não pôde tê-la até agora. A 
humanidade não prosperou centrada em Deus; ela veio a pertencer somente a Satanás. 
Satanás é o inimigo do amor. Vocês entendem? 
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Como vocês podem se limpar desta linhagem? “Eu” não nasci japonês, nem uma pessoa 
de qualquer país, mas como uma pessoa de Deus. Centrado em quê? Estas três raízes – 
amor, vida e linhagem de Deus – são o padrão. 
 
Por isso, quando vocês dizem obrigado, pelo que vocês estão sendo gratos? Não sejam 
gratos por sua vida de riqueza; ao invés, sejam gratos por serem crucificados. Quando 
um soldado que se perdeu em uma batalha está ensanguentado, fedorento e decomposto, 
quem vai interagir com o corpo? Quem vai enterrá-lo? Quem treinará os soldados 
restantes para transformá-los em um exército normal novamente? Se não há nada para 
comer, o que vocês farão com eles? Simplesmente matá-los? (Não.) Vocês somente 
pensavam em vencer; contudo, vocês passaram a carregar uma cruz maior. Vocês 
devem saber que seu tempo vem somente depois que resolvem e reconstroem tudo. 
Vocês podem viver de forma feliz somente depois de estabelecer uma nova família, uma 
nova nação e um novo mundo. Vocês entendem isso? 

 
 
Se houvesse um trilho de trem no mundo eterno, isto é, a pátria original, esse trilho e o 
trilho da terra que vocês vivem devem ser o mesmo, não importa quão difícil possa ser. 
Ele deve ser o mesmo como o trilho para entrar no mundo espiritual. E quanto a vocês? 
Vocês acham que o trilho no qual vivem hoje é o mesmo como o trilho do mundo 
espiritual? Vocês estão confiantes sobre isso? Vocês podem correr nele diretamente até 
Deus? Os Verdadeiros Pais são necessários para tornar estes trilhos iguais. Vocês 
entendem? (215-171) 
 
10) Ligação com os Verdadeiros Pais é Preordenada 
 
Nós, seres humanos, nos colocamos em uma posição 100% estúpida. Contudo, Deus, 
que é mais do que 100% sábio, se coloca por vocês como um amigo, e incontáveis 
antepassados no mundo espiritual acompanham vocês e esperam o retorno. Quando 
pensam sobre isso, vocês podem ser gratos. Eu realmente entendo bem o sentimento de 
Davi quando se colocou diante de Golias, se colocando à beira de uma aventura. A 
proteção de Deus é o que permite uma pessoa vencer uma batalha. Quando ele viveu 
com um coração dizendo, “Deus, quando ele ataca, ele mesmo explodirá, não eu,” as 
coisas se transformaram assim. 
 
Sendo que Deus me educou dessa forma, eu tenho a responsabilidade de educá-los da 
mesma forma. Portanto, vocês devem herdar a inevitável tarefa de se tornarem pessoas 
sábias. Que tipo de tarefa eu disse? (Tarefa inevitável.) Sim, inevitável. Os Verdadeiros 
Pais e os filhos dos Verdadeiros Pais possuem um trabalho inevitável eterno e imutável. 
Ninguém pode dividir isto. Uma pessoa deve trilhar esse caminho por milhares e 
dezenas de milhares de anos. Não há dois caminhos, mas somente um. Não há nenhuma 
alternativa ou nenhuma receita secreta, mas apenas trilhar esse caminho. (203-192) 
 
11) Nós que Devemos Assumir Responsabilidade 
 
Como vocês podem seguir através dos doze portões do Céu depois de irem para o 
mundo espiritual? A questão é, quantas pessoas podemos encontrar e trazer de volta de 
Satanás? Para isto, deve haver lágrimas, sangue e suor.  
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Vocês não podem ter seus próprios cidadãos do Reino do Céu sem seguir através de um 
processo de interações de lágrimas, sangue e suor, investindo mais coração pelos pais 
no lado de Satanás, e por esposo, esposa e filhos no lado de Satanás, do que pelos seus 
próprios, e centrando no coração de amor verdadeiro de recriação. Vocês devem saber 
que o estabelecimento de condições para se aproximar de Deus, para essa posição 
gloriosa do Reino, estará baseado de acordo com este número de pessoas. O Rev. Moon 
investiu sua vida inteira não somente pela nação, mas pelo mundo. Por quê? 
 
Até mesmo todas as pessoas no mundo espiritual devem receber a graça dos 
Verdadeiros Pais. Eu fui para Danbury, e em fevereiro em realizei uma cerimônia para 
abrir os portões de céu e inferno. Devemos fazer todas as preparações para abrir esses 
portões. Esse é o motivo pelo qual eu também tive que ser encarcerado. 
 
Neste caso, eu tive que superar circunstâncias de imensurável e enorme sofrimento. 
Embora fosse um grande oceano, eu nadei esse oceano. Se fosse uma das montanhas 
mais altas, como no Himalaia com suas nevadas, mesmo se eu estivesse descalço, eu 
passaria sobre o topo da montanha. Portanto, estas foram ações maravilhosas, passando 
através da terrível história humana e estabelecendo fundamentos supremos e vitoriosos. 
Deve ser entendido que, sendo que eu tenho trilhado esse caminho de sofrimento, 
mesmo se o próprio Satanás quisesse me abordar, isto seria impossível. 
 
Em nosso lar, nosso filho e filha são celebridades; eles são nosso segundo Deus. Em 
outras palavras, avô e avó representam Deus e o passado. Além disso, pai e mãe 
representam o momento presente. E também, filho e filha representam o futuro. 
Devemos entender as formas de relacionamento entre pessoas representativas das três 
épocas, passado, presente e futuro. Deste modo, aqueles que seduzem filho e filha, 
esposa e esposa, e pais, devem ir para o inferno. Família, nação e cosmos devem estar 
conectados centrando no núcleo de amor verdadeiro que pode esquecer cada sacrifício, 
mesmo tendo que dar sua própria vida. 
 
O coração de relacionar-se com esse amor verdadeiro é a chave para unir meu país, para 
a restauração de pessoas celestes. Quando vão para algum país, vocês devem fazer um 
esforço com coração sincero para fazer esse país se tornar o melhor, e oferecê-lo diante 
de Deus como meu país. 
 
A era do Velho Testamento centrava nas coisas, a era do Novo Testamento centrava no 
filho e na filha, e a era do Completo Testamento se centra nos próprios pais, e a próxima 
era se centrará em Deus. Após a queda humana, Satanás foi recebido na terra, ao invés 
de Deus. Porque nos separamos de Deus, devemos receber Deus e reparar todos os 
relacionamentos. Portanto, suas posses não são suas. Na era do Velho Testamento as 
pessoas sacrificaram suas posses para erigir o caminho para o filho e a filha seguirem. O 
Senhor na Segunda Vinda, os verdadeiros pais, chegam aqui e sofrem a fim de preparar 
o caminho para Deus na terra. Não obstante, porque convidamos Satanás, este mundo é 
o inferno. Por esta razão, devemos receber Deus com amor verdadeiro. 
 
No processo de recriação, todas as coisas, os filhos e todo meu “eu” se combinam para 
atenderem Deus, através do amor verdadeiro que ama e esquece tudo que amou. Então é 
estabelecida a palavra com a qual todos estarão conectados com Deus. Depois disso, 
eles são distribuídos e conectados através do tempo com as posses dos filhos. 
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5. O Que Devemos Fazer 
 
1) Nossa Responsabilidade 
 
No caminho de restauração, vocês devem saber que o caminho não deve ser trilhado 
somente por vocês. Sempre que vocês trilham o caminho de restauração, é preciso 
entender claramente que vocês seguirão em nome dos Verdadeiros Pais. Do contrário, 
vocês não podem estabelecer o fundamento vitorioso dos Verdadeiros Pais nos níveis de 
clã, tribo e nação. A fim de trilhar corretamente o caminho como o representante dos 
Verdadeiros Pais, vocês devem saber que se os Verdadeiros Pais seguem o caminho 
difícil a fim de estabelecer o padrão de vitória espiritual em âmbito mundial, vocês 
devem seguir o mesmo caminho para concluir o padrão de vitória real no nível nacional. 
Porque no mundo espiritual, o fundamento vitorioso foi feito pelos Verdadeiros Pais, a 
vitória real dos Verdadeiros Pais deve ocorrer na terra. Agora, vocês estão cumprindo a 
responsabilidade para superar no nível nacional no lugar dos Verdadeiros Pais. 
 
Em outras palavras, se vocês pretendem seguir para o desafio em nível mundial, 
superando o nível tribal, os Verdadeiros Pais devem estabelecer um fundamento 
vitorioso espiritual universal. O Senhor vem como um homem que tem o destino de 
Verdadeiro Pai. Ele deve carregar a cruz espiritualmente e obter a vitória, e ele também 
tem que ter a responsabilidade por tudo. Vocês devem saber que esta é a dificuldade da 
restauração de verdadeiros pais. 
 
Quando olhamos para o céu, a terra e a humanidade, podemos dizer que o Céu tem 
servido os vitoriosos Verdadeiros Pais a qualquer momento? Ele ainda não os tem 
servido. A terra os tem servido? A terra também ainda não. Os seres humanos? Não, 
nem eles. Todos ainda estão no caminho para servir os Verdadeiros Pais. Então, 
devemos servir apenas os Verdadeiros Pais? Isto não significa só isso. Após servir os 
Verdadeiros Pais, devemos estabelecer uma verdadeira família, clã, povo, nação e 
mundo. Os Israelitas foram preparados para esse propósito. A fim de que as pessoas se 
coloquem como verdadeiros filhos diante dos Verdadeiros Pais, elas devem trilhar o 
curso de restauração para filhos no nível individual, e há cursos de restauração para 
filhos nos níveis de família, povo e nação. Os cursos dos pais para restauração nos 
níveis de indivíduo, família, tribo, povo e nação devem ser cumpridos. Além disso, os 
cursos dos filhos para restauração desde o nível individual até o nível nacional devem 
ser concluídos. A menos que pais e filhos se unam e edifiquem o padrão de vitória, não 
podemos concluir a restauração de nossa tribo, ou fazer um novo início para seguir na 
direção do estágio mundial. 
 
Então, qual é a missão da Igreja de Unificação? Em que tipo de situação vocês estão 
como membros da Igreja de Unificação? Vocês foram chamados por Deus centrando 
nos Verdadeiros Pais. Além disso, vocês estão na situação na qual devem indenizar no 
nível horizontal a trágica história vertical de seis mil anos, para a restauração 
substancial. Que tipo de determinação devemos fazer agora? Qual é o objetivo que 
devemos alcançar? Devemos estabelecer o reino dos Verdadeiros Pais baseado no 
fundamento mundial. Devemos encontrar a terra dos Verdadeiros Pais no nível mundial. 
Porque tristeza, dor e lágrimas ainda permanecem, devemos levar estas coisas embora 
logo que possível. Atualmente, a Igreja de Unificação tem a responsabilidade por isto, e 
vocês devem saber que esta é nossa missão. 
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Então, sendo que devem seguir esse caminho, vocês não devem olhar para o passado, 
como aconteceu com os Israelitas quando seguiam para Canaã. Suas mentes não devem 
olhar para trás, e seus corpos não devem também. Qual é a esperança que devemos ter? 
Devemos desejar servir realmente os Verdadeiros Pais que chegam à terra em nome do 
Pai Celeste. Vocês não devem desejar servir os Verdadeiros Pais na situação onde todos 
os olham e honram – depois de estabelecer o fundamento de vitória. Vocês devem 
desejar servir os Verdadeiros Pais enquanto eles passam através da triste história da 
humanidade. 
 
Seus antepassados acharão amargo se vocês não podem servir os Verdadeiros Pais que 
seguiram através da triste história. Toda a humanidade está realmente esperando servir 
os Verdadeiros Pais. Portanto, vocês devem ser verdadeiros filhos e filhas que podem 
servir na situação miserável, ao invés da situação gloriosa. 
 
Para se tornarem verdadeiros filhos e filhas, não importa quão difícil, desapontadora, ou 
miserável possam ser as situações que estejam, vocês devem ser aqueles que podem 
orar, “Pai Celeste, meu Senhor, porque os Verdadeiros Pais seguiram através do 
caminho da cruz mais doloroso do que aquele que Jesus seguiu, eu, que sirvo os 
Verdadeiros Pais, mereço carregar a cruz pesada. Eu estou até mesmo disposto a fazer 
isso, então, por favor, não se preocupe comigo.” Vocês não devem deixar o Pai Celeste 
carregar seus fardos, tais como problemas, dores e tristezas. Vocês devem saber como 
indenizar por vocês mesmos. Se vocês podem se tornar essas pessoas, então podem ser 
enxertados na realidade da vitória individual dos pais, no nível individual. 
 
Atualmente, na Igreja de Unificação, casais abençoados estão espalhados por muitos 
lugares na Coreia no Sul. Por que eu fiz isso? O Pai Celeste conduz a providência no 
povo e nação coreanos. Portanto, os Verdadeiros Pais vêm para a Coreia como 
coreanos. Então, todas as vilas, sejam nos vales ou nas montanhas, querem servir a 
vinda dos Verdadeiros Pais. Isto é porque servir os Verdadeiros Pais é o desejo histórico 
das pessoas. 
 
Portanto, aquele que pode representar os Verdadeiros Pais substancialmente e edificar a 
indenização padrão no nível individual, se colocando na posição de seus filhos, e 
erigindo a indenização padrão no nível familiar, é servido com disposição pela vila e a 
comunidade sem arrependimento. Naturalmente, os Verdadeiros Pais, que devem vir, 
estão posicionados no centro e se relacionam com tudo que é espiritual. Contudo, eles 
não podem se comunicar com tudo que é substancial enquanto cada um tem somente 
um corpo. Por isso, nossos casais abençoados devem se colocar em uma posição 
relacionando-se com milhões de pessoas no lugar dos Verdadeiros Pais. 
 
Os Verdadeiros Pais têm a responsabilidade de carregar a cruz do nível mundial, indo 
além da nação. Portanto, os casais abençoados em cada região, que estão na posição de 
Verdadeiros Pais, devem carregar a cruz no nível nacional. Se todos os casais 
abençoados formam um fundamento tribal ou um fundamento nacional, a revelação de 
Deus poderia ir além da montanha da vitória centrando nesta nação. (13-288) 

 
 
Devemos ir além de nossa responsabilidade e do padrão de perfeição do mundo, 
amando os Verdadeiros Pais e centrando no padrão do amor original. (137-117) 
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2) Nossa Missão 
 
O que devemos fazer a partir de agora é edificarmos o fundamento a fim de servir os 
Verdadeiros Pais e reunir os irmãos e irmãs do mundo diante dessas pessoas. Além 
disso, como antepassados que devem ostentar essa responsabilidade, devemos banir o 
caminho da cruz e perseguição, para que nossos descendentes não o sigam. Esta é nossa 
missão original. Deus pode aparecer como o mestre ou pais do cosmos somente depois 
do tempo quando Deus se coloca na posição de pais integrados no mundo humano no 
fundamento do mundo integrado de Abel e Caim. 
 
Pessoas que estão vivendo na terra hoje são como pessoas vivendo sem pais. Portanto, 
elas estão brigando. Deste modo, Deus tem que emergir como pais para elas, educá-las, 
e dizer a elas, “A pessoa que está brigando com vocês é seu irmão mais velho, seu 
irmão mais jovem.” Isto somente Deus pode saber. 
 
Verdadeiros Pais ideais não puderam ser realizados devido aos maus pais. Filhos foram 
invadidos por Satanás porque eles não tinham a conexão de filhos ideais com 
verdadeiros pais. Por isso, os pais ideais devem ser revelados, e o tempo quando o Céu 
pode dar para os filhos a educação de filhos ideais deve vir, e uma religião que possa 
herdar estas missões deve surgir. Devemos saber que a religião é a Igreja de Unificação. 
 
Então, sobre o que a Igreja de Unificação se orgulha? Temos orgulho da história dos 
Verdadeiros Pais. (Aplausos) Depois disso, os verdadeiros filhos devem se unir uns com 
os outros. Verdadeiros Pais devem amar não somente sua própria tribo, mas todas as 
pessoas, de forma global e cósmica. Quem são verdadeiros filhos? Se uma pessoa diz, 
“eu somente conheço americanos,” essa pessoa não é um verdadeiro filho. 
 
Então, quem são vocês? Vocês não devem ser assim. Vocês devem transcender seu 
nacionalismo. Vocês devem ir além de seu nacionalismo. Em nome de quem? (Em 
nome de Deus!) Em nome de Deus. E quanto à Queda? Em nome de quem? (Em nome 
de Satanás!) Em nome de Satanás. Devemos saltar sobre a linha fronteira da Queda em 
nome de Deus. Deus estava na cabeça de Adão. Ele está em nossas cabeças também, 
para nos dar controle direto. Portanto, centrando nos Verdadeiros Pais que não caíram, e 
em Deus, organizando o novo mundo pela reunião de carne e sangue em âmbito 
mundial, este é o caminho para a Igreja de Unificação seguir. Deste modo, uma família 
forma uma tribo, uma tribo forma um povo, um povo forma uma nação, e a nação tem 
domínio no mundo. 
 
Devemos criar um novo início porque o mundo decaído chegou ao fundo. Devemos ter 
a oportunidade para cruzar a fronteira e reverter o declínio do mundo e reparar o mundo. 
Deve haver um momento quando podemos virar o padrão de cabeça para baixo e 
transformar o mundo decaído em nível mundial. (86-230) 

 
 
No momento presente, temos os Verdadeiros Pais. Então, em que tipo de posição eles se 
colocam? Devemos saber que eles são chamados Verdadeiros Pais somente na Igreja de 
Unificação. Eles não puderam transcender isso até a nação e o mundo. Portanto, porque 
Satanás ainda permanece na nação e no mundo, ele ainda nos invade. Vocês entendem? 
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Portanto, a Igreja de Unificação convida os Verdadeiros Pais para a igreja e a expande 
até os níveis de povo, mundo, e mundo espiritual. Devemos saber que este é nosso 
movimento. Agora, o tempo está chegando. O tempo está chegando quando podemos ter 
as circunstâncias nas quais a Igreja de Unificação é recebida como a Igreja de 
Unificação do país e os Verdadeiros Pais como os pais do país. (124-309) 
 
6. As Coisas que Devemos Observar Seriamente 
 
1) Nenhuma Autoafirmação 
 
Quando vocês têm ouro, mas ele está na areia ou na lama, ele tem que ser refinado em 
um caldeirão. Então ele deve ser refinado novamente. Esse é seu curso. Este é o curso 
original, o curso normal. Então vocês dizem “Oh, bom!” embora seu corpo esteja 
derretendo e desaparecendo no forno, se tornando líquido, ou vocês gritam, “Oh! Eu 
vou morrer.” 
 
Vocês são puros ou impuros? O que vocês têm mais em seu corpo? (Impureza.) Então, 
qual é o sujeito em seu corpo? A pureza é o sujeito ou a impureza é o sujeito? (Pureza) 
Se todos vocês são puros, vocês não precisam se preocupar com nada. 
 
Vocês devem saber que a fim de se tornarem 100% puros, vocês devem negar a si 
mesmos ao menos 98%. Nossas próprias coisas são somente 2%. Qual vocês gostam? 
Qual vocês devem cuidar? Devemos cuidar disso, devemos cuidar disso? (O Verdadeiro 
Pai estava apontando para as coisas que estavam escritas no quadro negro.) Quão 
miserável é isso? A resposta de homens aqui é mais rápida do que das mulheres. 
 
Vamos considerar quão miserável é isso. A vida de um Moonie é infeliz ou feliz? (É 
feliz.) (risadas) Então, o Rev. Moon, que é o centro dos Moonies é feliz ou infeliz? 
Temos a esperança que enquanto somos infelizes no início, seremos felizes no final. 
(aplausos) Se alguém persegue vocês, pensem assim, “Eu vou para o forno porque não 
sou perfeito o suficiente.” Não devemos ter medo de ser perseguidos. Se vocês podem 
me perseguir, por favor, vão em frente. Esperamos que tenhamos passado pelo forno 
para nos tornarmos ouro puro. Esta é a forma mais rápida para se tornar ouro puro. 
 
Na América, devido à oposição ao Rev. Moon, eles atiraram o Rev. Moon no forno do 
mundo. O que vai acontecer? Eles ficarão surpresos dizendo “Oh!” – embora eles tem 
atirado 100 pessoas, todas as 100 pessoas voltarão. (aplausos) Suponham que toda a 
América pereça imediatamente. Todos perecem. E quanto a isso? Como os americanos 
se sentirão? Eles vão dizer, “Uuu.” (risadas) Eles devem perder. 
 
Então, e sobre o Rev. Moon? Ele vencerá. Embora ele vencerá, a América será 
derrotada. Nesse caso, quão miserável a América parecerá? Por outro lado, como ela 
será honrada? Não há nenhum espaço para discussão. Ninguém pode se opor a ele. Por 
que ele vencerá e a América perderá? Quando a esposa diz, “Oh! Eu senti o amor do 
meu esposo!” o que significa “embora eu esteja vivendo no espaço interno [que 
significa que ela era a esposa legal somente no nome, sob o controle de seu amante], eu 
posso viver junto com meu esposo a partir de agora.” O que vocês pensam sobre isso? E 
quanto a este conceito? Isso é ótimo! 
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Portanto, quão pacientes são aqueles que desejam marchar em frente no caminho para se 
tornarem ouro 100% puro, ao invés de se resignarem em ser ouro 98% puro? Quão 
grandemente eles sofrerão? Não obstante, eles devem ser fiéis a fim de seguir em frente. 
Mesmo se as pessoas podem nos avaliar como 100%, quando Deus nos pegar e avaliar, 
é altamente incerto que seremos ouro 100%. Eu tenho medo disso. Se ouro 100% puro 
de acordo com a avaliação de Deus é comparado com ouro que eu avaliei, eu desejo que 
o último seja maior do que o primeiro. O que vocês acham? Eu espero que o ouro que 
eu avaliei seja maior. Uma partícula impura que se avalia como correta não pode existir. 
Então Deus avalia a Si mesmo, não é? Ele originalmente está inclinado a se avaliar. 
 
A fim de sermos purificados, não devemos nos avaliar. Se fazemos isso, podemos 
pensar que somos ouro 100% puro, e pensar sobre nós mesmos acima da condição que 
Deus nos avaliará. É natural que pensemos dessa maneira. Vocês estão acompanhando? 
Quando não há nada em nossa mente, somos capazes de avaliar a nós mesmos como o 
centro, e pensamos que somos mais do que ouro 100% puro. De qualquer forma, o que é 
ouro puro? É apenas ouro que não tem nenhuma impureza. Portanto, a nação na qual 
pessoas que estão vivendo estando intoxicadas pelo amor e completamente altruístas, 
por centenas ou milhares de anos de amor, será capaz de ser o padrão de ouro puro no 
amor. O que vocês acham deste conceito? Aqueles que têm esse amor são honradas 
Rainha e Princesa. Isto soa bem? (Ótimo!) Atrevo-me a pedir para vocês serem essas 
esposas e esposos. Se vocês podem fazer isso, quão maravilhosos são vocês! 
 
Embora se tornem ouro puro, vocês não precisam mais de Deus? Deus já existe dentro 
dessa pessoa. É desnecessário ter Deus. Portanto, todos vocês devem ser assim. (128-
206) 

 
 
Vocês são ouro puro verdadeiro? Ou falso? Então o que eu sou? E eu? Se vocês são 
verdadeiros, o que eu sou? (risadas) Então se vocês são verdadeiros, eu sou falso, certo? 
Então nos tornaremos verdadeiros! Vocês podem dizer isso, mas é difícil dizer somente, 
“Eu sou verdadeiro.” Eu estou na posição mais elevada na Igreja de Unificação, certo? 
Isso está certo? (risadas) Eu deveria ser chamado de verdadeiro primeiro, não vocês. 
Suas palavras certas são, “Somos verdadeiros também!” Isso está certo. É indelicado de 
sua parte dizer somente, “Eu sou verdadeiro.” 
 
Quando olho para vocês inicialmente, vocês não são verdadeiros. Depois de refiná-los, 
espancá-los e combinar três ou quatro de vocês, vocês poderiam ser verdadeiros. Eu não 
posso vender vocês como estão na loja do mercado verdadeiro que eu gerencio com o 
rótulo, “Este item é verdadeiro.” Eu não posso vendê-los como vocês são. Vocês me 
entendem? Eu sempre olho para vocês desta forma. Portanto, eu considero que um 
longo processo de disciplina, tentativa e refino deve ser feito. 
 
Quando eu digo, “Vocês são ouro puro?” isso significa que eu não considero vocês 
como ouro puro. Porque vocês devem ter muitos processos de avaliação para concluir, 
eu tenho que colocá-los em uma refinaria, quer vocês gostem ou não. Vocês não devem 
se chamar Unificacionistas até que estejam purificados, sintetizados em um cristal e 
possuir a forma sem lados depois de serem refinados. (138-200) 
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Precisamos do ajustador que nos modula, o período, a chance e o tempo para fazer isso. 
Vocês conhecem o tempo padrão? Devemos nos ajustar a esse tempo. Isto também é 
verdadeiro para as escalas. Devemos ter uma escala padrão. Esta é única, a única no 
mundo. Se falamos sobre um metro, o metro padrão não são dois, mas apenas um. 
Existem dois, ou apenas um? Definitivamente um. Somente um. Além disso, 
originalmente o homem tem um padrão de ajustamento ou não? Sim, ele ou ela tem!  
 
Bem, vocês são aqueles a quem, no ponto zero, o padrão absoluto de homem 
naturalmente se combina com o padrão pessoal de homem, ou aqueles a quem isto não 
pode ser combinado nem à força? “À força” é uma expressão incomum para esta 
situação. Vocês devem entender, no entanto, que eu tentei expressar meu sentimento. Se 
nós, como pessoas decaídas, insistimos que queremos ser reconhecidos de acordo com a 
escala original, ou, se estamos falando sobre metro, esta poderia ser a escala do metro, 
então qualquer pessoa que concordar seria louca, não é? Deus diria a elas, “Ei! Vocês! 
Por que vocês os reconhecem, embora eles sejam assim? Eles deveriam ter sido 
negados, golpeados e presos.” 
 
Hoje, somos um grupo, uma família como a Família Abençoada, não é! Há muitas 
pessoas mais velhas que dizem que são uma “família,” respeitam o substantivo 
“família,” mas por outro lado, ignoram o conteúdo de uma família. (127-203) 
 
2) Você Deve se Tornar Um 
 
Todos, quanto vocês conhecem o conteúdo de coração dos Verdadeiros Pais? Quando 
vocês estão unidos com os Verdadeiros Pais em termos das questões da linhagem, 
personalidade, verdade e vida, e a visão deles sobre nação, mundo e cosmos? Isto se 
torna a matriz que determina se vocês se tornam verdadeiros filhos e filhas de Deus em 
um sentido real. Vocês entendem? (Sim.) 

 
 
É preocupante ter somente vocês, pois a questão é como conectá-los aos Verdadeiros 
Pais. Deve haver uma raiz original, significando que devemos ter esse núcleo. (28-249) 

 
 
Se vocês perguntam, O que é Verdadeiros Pais,” eles são os substitutos para seus pais. 
Os pais originais são os Verdadeiros Pais. Vocês e seus pais devem se tornar unidos. 
Então, quem é o avô? É Deus. Sim, Deus. Mesmo os Verdadeiros Pais não podem 
anular o mandamento de Deus. Pais devem cuidar de seus filhos da forma que o avô 
deseja. Esse é o caminho dos pais. 
 
Quando os Verdadeiros Pais seguem através do caminho de restauração, vocês devem 
seguir também. Vocês devem concluir a parcela mínima de 5% da porção de 
responsabilidade. Vocês entendem o que isto significa? (Sim.) Vocês devem saber isso. 
Vocês devem amar Deus mais do que vocês amam sua esposa ou seus pais. Eu estou 
dizendo que vocês devem amar Deus mais do que vocês amam seus filhos. O mundo 
ideal da Igreja de Unificação é a expansão disso até o nível mundial. Vocês devem saber 
isso. Vocês entendem isso claramente? (Sim.) (128-31) 
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O Rev. Moon já tem todas as raízes do primeiro Adão e do segundo Adão. Portanto, 
tudo que vocês devem fazer é serem enxertados no primeiro, no segundo, e no terceiro 
Adão, e então tudo estará concluído. Vocês entendem o que isto significa? A raiz é uma 
só. Então, amor, e o que mais? Quais são as três coisas? Amor, vida, e então o quê? 
Linhagem. O amor vertical e horizontal de Deus interagiu com vida, e então a linhagem 
emergiu. 
 
Portanto, vocês devem amar o Rev. Moon mais do que qualquer outra pessoa. Vocês 
devem se tornar unidos com os Verdadeiros Pais mais do que com qualquer outra 
pessoa. Sendo que esta é a linhagem centrada no amor verdadeiro, há o direito de 
herança, o direito de ter a mesma posição e o direito de coparticipação. Vocês 
entendem? Por isso Satanás não pode chegar perto. (189-223) 
 
3) Você Deve Amar os Verdadeiros Pais 
 
Quanto os Verdadeiros Pais têm recebido amor? Vocês já pensaram sobre isso? Alguém 
que protestou contra a ideia que Deus está morto amaria os Verdadeiros Pais mais do 
que Deus os ama. Se vocês oram a Deus para encontrar essa pessoa que vem para amar 
os Verdadeiros Pais, Deus ficará feliz. Se essa pessoa é a mais sábia e se vocês pensam 
assim, vocês absolutamente nunca serão derrotados por qualquer poder no mundo 
espiritual. Se vocês podem dizer aos espíritos, “Eu tenho amado os Verdadeiros Pais 
assim, mas o que vocês espíritos têm feito,” e acusá-los, vocês se tornarão os mais ricos. 
 
Se houvesse uma briga entre membros da família para amarem mais os Verdadeiros 
Pais, o que Deus diria? (risadas) E se alguém morresse nessa luta, como Deus faria um 
julgamento? Por favor, pensem sobre isso. Deus os prenderiam para enforcá-los? Sem 
dúvida, Deus chamaria os dois e os educaria como o modelo para amar os Verdadeiros 
Pais e dizer para os outros amarem no mesmo padrão. Este é o padrão. Precisamente, 
Deus, os espíritos e cada pessoa na terra deve prestar atenção aos Verdadeiros Pais. 
Devemos pensar sobre isto agora em nossas próprias vidas. 
 
Se o que eu disse é verdade, então esta questão é importante. Quão distantes vocês estão 
deste padrão? Devemos orar por isso a partir de agora. Ninguém pode seguir os 
Verdadeiros Pais sem lágrimas. Portanto, não podemos fazer expressões alegres. 
Devemos viver para o benefício dos outros, e devemos sempre ter um coração de 
desculpa em relação ao Céu, sem importar se oferecemos o melhor. Eu acho que vocês 
podem imaginar como deveria ser seu comportamento. (52-97) 
 
4) Você Deve Atender os Verdadeiros Pais 
 
Embora vocês possam seguir através do curso de deserto e cruzar o rio Jordão, se vocês 
caem no meio da batalha como as sete tribos de Canaã, esta não se tornará uma morte 
vitoriosa. Uma pessoa pode se tornar original diante de Deus somente quando ela tem as 
sete tribos de Canaã se rendendo e estabelecendo a nova nação de Israel. Não fazer isso 
é o mesmo que ficar no Paraíso, incapaz de entrar no Reino do Céu. (13-298) 
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O que são os Verdadeiros Pais que conhecemos? Eles são os antepassados da 
humanidade. Portanto, vocês devem atender os Verdadeiros Pais como os seus próprios 
pais. (118-147). 

 
 
De fato, vocês devem atender os Verdadeiros Pais por mais de três anos. A fim de ter 
servido os Verdadeiros Pais por mais de três anos, a família deve atendê-los, então uma 
nação e o mundo devem atendê-los. Essa deve ser a realidade. Somente quando isso 
acontece, a realidade de restauração em âmbito mundial virá. 
 
Considerando o número três, eu digo que vocês devem atender mais de três anos. 
Portanto, no princípio, vocês devem comer juntos, discutir juntos, e viver juntos 
centrando nos Verdadeiros Pais por três anos. Todos os seus lares devem ser assim. 
Deve haver um período de três anos de viver de forma pacífica e feliz, desfrutando uns 
com os outros, falando boas palavras quando conversam, e vivendo como uma família 
para atender os Verdadeiros Pais. (44-170) 
 
5) Você Deve Ser Obediente 
 
Originalmente, os filhos devem ser absolutamente obedientes diante dos pais, que 
vieram com o nome de Deus. Não pode haver nenhuma objeção. Isto não deve ser 
realizado pela força. Um ambiente deve ser criado no qual isto ocorra. A esposa ama 
seu esposo, e o esposo ama sua esposa. Quando eles se tornam pais centrados no amor, 
e conduzem um ambiente onde os amados filhos podem naturalmente seguir em 
absoluta obediência, o fundamento para o Reino do Céu se torna inquebrável. (101-283) 
 
6) Você Deve Herdar a Tradição 
 
Até hoje, as pessoas não sabiam como iriam sair. Elas não conheciam a história. Eles 
não sabiam onde estavam nesse momento ou o que se tornariam. Elas não sabiam o que 
aconteceria ou seu propósito. 
 
Por que era assim? Foi porque elas não podiam ter Verdadeiros Pais como ancestrais. 
Entretanto, através de atender Verdadeiros Pais, dizemos, “Sim, eu entendo a história. 
Eu entendo a história do relacionamento de Deus e eu mesmo.” Entendemos o presente 
e o futuro. Não entendemos apenas, mas até mesmo podemos herdar essa tradição. 
Agora podemos possuir a tradição que pode superar a história e o futuro. A partir de 
quem? Por que? Porque encontramos Verdadeiros Pais. Seguimos o que os Verdadeiros 
Pais nos ensinam e o que eles fazem, desejamos o que eles desejam, e os herdamos, os 
sucedemos. (71-21) 

 
 
Até agora, não houve nenhum pai real neste universo. Todos os pais foram pais 
decaídos que utilizavam seus filhos e os destruíram. O que foi destruído? A 
possibilidade de irmãos e irmãs perfeitos foi destruída. Então os noivos e noivas 
aperfeiçoados foram destruídos, seguidos pela destruição desses pais perfeitos. Se 
tornou impossível ter realmente bons filhos. Isto contribui para o confisco de uma 
família. Essa família era a representante da história do cosmos. Essa família 
representava o mundo, o Reino do Céu, a nação e todas as famílias. 
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Deus está tentando buscar esse ponto central. A história da humanidade também está 
buscando isto. A humanidade de hoje, as pessoas vivendo no presente, devem estar da 
mesma forma conectadas com este centro. Em outras palavras, este é o único propósito 
de Deus e da humanidade, e esta é a única forma possível para ligar o passado, o 
presente e o futuro. 
 
Então, quem deve fazer isso? Os Verdadeiros Pais devem fazer o que Adão e Eva não 
fizeram. Portanto, o que todos devem ter agora é algo que Satanás não pôde ter e que 
não existe no mundo mal: irmãos entre irmãos ou fraternidade, não como no mundo de 
Satanás. Todos vocês devem ser assim, e isto somente pode ser feito em seus vinte anos, 
antes de se casarem. Todos vocês devem estabelecer essa tradição. 
 
Vocês devem estabelecer uma tradição diante de seus filhos para mostrar esse modelo 
de vida. Vocês devem saber que sua vida de lutas que têm encontrado em seus países é 
grande, e este é o único período quando vocês podem resguardar conteúdos de tradição 
para seus descendentes, e no qual vocês podem educar seus filhos, dizendo, “Nós 
trabalhamos sob essas circunstâncias difíceis,” e deixamos isto como o último desejo. 
 
Portanto, a questão aqui é a tradição. Isto é imutável. Esta é uma tradição eterna. Sim, 
uma tradição eterna. Sendo que transcendemos o mundo, as pessoas brancas e negras 
devem se tornar unidas como irmãos. O que isso significa é que visitamos e entramos 
no jardim de fraternidade de Adão e Eva, da humanidade não decaída. Vocês entendem? 
(Sim.) 
 
Qual é o pensamento fundamental para estabelecer essa tradição? Este é viver para os 
outros. Isto pode ser estabelecido através do viver para os outros. Assim, a partir daqui, 
seus filhos crescerão sem sofrer em um ambiente tão miserável e seguirão diretamente 
para o Reino do Céu, tendo uma realidade de resultados que pode superar o mundo de 
Satanás, se tornando os descendentes que podem conectar diretamente com o Céu. 
Então esses irmãos e irmãs terão cônjuges. Para nós, o casamento é supranacional. 
Estamos entrando na realidade onde, se alguém é solicitado se casar com um negro, ou 
um branco, ou um amarelo, ele ou ela fará isso. 
 
Essa tradição deve ser estabelecida a partir de agora. Isto não tinha sido feito ainda. 
Devemos criá-la a partir de agora. Vocês devem usar esse conteúdo para conduzir seus 
descendentes e o mundo. Entretanto, depois que os dois se tornam um, vocês não devem 
gerar maus filhos. O esposo e a esposa devem se tornar perfeitamente unidos para gerar 
bons filhos. Sem a unidade, os bons filhos não virão. Portanto, vocês devem se tornar 
perfeitamente unidos centrando na vontade de Deus. (71-19) 

 
 
Quando vocês enxergam o Rev. Moon somente em uma dimensão, vocês podem ver 
como se parece geralmente o rosto e imagem. Mas vocês não saberiam que tipo de 
fundamento e caminho eu tenho seguido até chegar a este lugar. A vontade de Deus 
pode ser cumprida pela simples obediência sem uma crença segura desde o início? Isso 
não é assim. Deve haver uma crença clara. Vocês devem saber que eu trouxe esse 
resultado vitorioso porque eu sabia que estava em um caminho absoluto e correto, e 
comecei com um compromisso de promessa de vitória. A fim de mudar isso e mudar 
este caminho, inúmeros indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, e até mesmo o 
mundo se opuseram a mim. Eu tenho ficado nesse caminho severo. 
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Como vocês podem herdar essa tradição, que é o que todos vocês devem fazer, sem 
conhecer sobre ela? Se vocês herdam uma tradição no lugar de luta e coragem, tendo 
uma forte determinação como “eu correrei até o final do mundo e do céu,” quando Deus 
olha, Ele terá enorme apreciação. 
 
Não é o coração do Céu e de seu mestre querer ver essa atitude em vocês a fim de 
permitir que vocês tenham sua herança? Eu sou essa pessoa tão pobre e miserável, 
porque eu trouxe aqueles que não sabem nada sobre isto, ou que se tornarão do mundo, 
e os ensinarei. Essa é uma cena solitária. Vocês devem saber que isto não deveria ser 
assim. (67-228) 
 
7) Você Deve Ter Orgulho dos Verdadeiros Pais 
 
Do que vocês devem se orgulhar é o amor de Deus e o amor dos Verdadeiros Pais. Esta 
é a conclusão que vocês devem ter orgulho disto, mais do que de vocês mesmos, da 
nação, ou de qualquer outra coisa no mundo. Este amor, o amor de Deus e o amor dos 
Verdadeiros Pais é único. O que é isto? Vocês devem saber que a Igreja de Unificação 
está realizando na terra o ponto de início para unificação no fundamento da família, 
centrando na ideia de amor, que é o domínio direto de Deus. Essa é a forma como 
seguem os Verdadeiros Pais. (131-50) 

 
 
8) Você Deve Devolver o que Deve aos Verdadeiros Pais 
 
Seu conceito dos Verdadeiros Pais deve ser claro. Vocês estão em débito com os 
Verdadeiros Pais ou não? Vocês possuem um débito com eles. Quanto é esse débito? 
Não há nenhuma forma de retornar esse débito. Se vocês calcularem seu débito, não há 
nenhuma forma de pagá-lo. Entretanto, se vocês têm ao menos uma pequena indicação 
de amor, vocês podem retornar tudo. Isso é o que é necessário. (data desconhecida.) 
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Capítulo 7 - Nossa Vida Centrada nos Verdadeiros Pais 
 
1. Nossa Vida Centrada nos Verdadeiros Pais 
 
1) Dia dos Verdadeiros Pais e Verdadeiros Pais 
 
Vocês todos estão interessados em mim, não é? Onde quer que eu vá, vocês devem me 
seguir para ouvir minhas palavras através das linhas de poder do coração. 
 
Ao celebrar o Dia dos Verdadeiros Pais, vocês devem saber quanta tribulação e 
sofrimento os Verdadeiros Pais tem suportado. O dia chegou quando todos devem saber 
sobre os Verdadeiros Pais. Mesmo que vocês possam não entender sua tradição, ao 
menos devem mantê-la. (131-64) 

 
 
O Dia dos Verdadeiros Pais estava destinado a ser central na criação de Deus. Após a 
criação de todas as coisas, Deus criou os seres humanos e celebrou que eles regeriam 
sobre todas as coisas, e sobre esse fundamento os Verdadeiros Pais estavam destinados 
a surgir. 
 
Adão e Eva deviam ter se tornado unidos centrados em Deus, para se tornarem 
Verdadeiros Pais. Então o Dia dos Verdadeiros Pais teria sido estabelecido, e todo o 
cosmos teria louvado Deus e Sua criação no nome dos Verdadeiros Pais. 
 
Era o desejo original de Deus recepcionar esse Dia. Entretanto, céu e terra não puderam 
ter esse Dia por causa da queda da humanidade, e Deus esteve lutando para estabelecer 
esse Dia desde então. 
 
Verdadeiros Pais devem vir a fim de estabelecer o Dia dos Verdadeiros Pais. 
Verdadeiros Pais devem ser a figura central para julgar nossa história passada, guiar o 
presente e desbravar o futuro. Portanto, por toda a história todas as pessoas estiveram 
esperando pelo dia de receber Verdadeiros Pais. (132-80) 

 
 
Por que precisamos procurar nossa tribo? Isto é porque nossa tribo deve servir nossos 
vitoriosos Verdadeiros Pais, livre de quaisquer acusações de Satanás. Sobre um 
fundamento nacional, devemos servi-los como um representante vitorioso de céu e terra, 
e toda a humanidade. Até agora temos servido os Verdadeiros Pais com tristeza e 
sofrimentos, mas no futuro devemos servi-los com alegria e um sentimento de 
liberdade. Deus pode compartilhar nossa alegria somente se nossa mente está unida com 
Ele. Vocês devem estabelecer o fundamento sobre o qual todos os seres humanos 
podem proclamar, “Sua gratidão é nossa gratidão.” 
 
Hoje é o Dia dos Verdadeiros Pais. O Dia será celebrado por todo o mundo e todo o 
cosmos se tivermos sucesso ao herdarmos como nosso próprio Dia dos Verdadeiros Pais 
nos níveis do indivíduo, família, sociedade e nação. Então seremos capazes de concluir 
a criação original de Deus, e nos liberarmos das amarguras causadas pela queda dos 
seres humanos e da ausência de receber Verdadeiros Pais. Seremos plenamente capazes 
de nos liberarmos de qualquer amargura na história da restauração ainda não resolvida. 
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Embora eu tive sucesso ao edificar o Dia dos Verdadeiros Pais e o Dia dos Verdadeiros 
Filhos, estes dias ainda devem ser estabelecidos em todos os níveis – indivíduo, família, 
tribo, nação, mundo e cosmos. Isto é verdadeiro também para o Dia de Todas as Coisas 
Verdadeiras. A criação original de Deus será concluída somente se o Dia dos 
Verdadeiros Pais, o Dia dos Verdadeiros Filhos, e o Dia de Todas as Coisas Verdadeiras 
sejam vitoriosamente erigidos no nível global. 
 
Então o Dia dos Verdadeiros Pais será celebrado pela primeira vez em ambos, céu e 
terra. Isto é verdadeiro também para o Dia dos Verdadeiros Filhos e o Dia de Todas as 
Coisas Verdadeiras, e o tempo virá quando Deus proclama a conclusão de Sua 
providência. 
 
O Dia dos Verdadeiros Pais, o Dia dos Verdadeiros Filhos, e o Dia de Todas as Coisas 
Verdadeiras no nível individual se tornarão os dias mais importantes para todas as 
nações e para o mundo. (13-294) 
 
2) Devemos Saber o Profundo Significado da Expressão “Verdadeiros 
Pais” 
 
A expressão “Verdadeiros Pais” é frequentemente utilizada na Igreja de Unificação, 
embora possa haver alguns aqui que ouviram agora pela primeira vez. Houve quaisquer 
verdadeiros pais antes de Jesus Cristo? Temos ao menos algo que nem mesmo Jesus 
pôde ter. 
 
Jesus teve verdadeiros pais? É responsabilidade dos pais deixar seus filhos 
desprotegidos? Não! Pais devem proteger seus filhos de Satanás abraçando-os em seu 
seio. E quanto a Jesus? Ele conduziu seus trinta anos de vida solitário, e sem pai. 
Devemos saber disso. 
 
Vocês podem encontrar a expressão “Verdadeiros Pais” na Bíblia? Não! Nem existe a 
expressão “Verdadeiros Irmãos.” Estas expressões são utilizadas somente na Igreja de 
Unificação. Eu não inventei estas expressões. Eu as encontrei nos princípios celestes. 
 
Frequentemente utilizamos as expressões “Verdadeiros Pais” e “Verdadeiros Filhos.” 
Devemos saber como verdadeiros filhos devem se comportar. Eles devem ser capazes 
de se sacrificarem por seus filhos e serem gratos até mesmo se eles devem ir para o 
inferno por causa disso. Essa é a forma como verdadeiros filhos devem se comportar, e 
através desses relacionamentos, eles podem estar no lugar onde o Pai Celeste vive. (76-
73) 

 
 
Utilizamos a expressão “Verdadeiros Pais” na Igreja de Unificação e colocamos ênfase 
em servir os Verdadeiros Pais e Deus. Além disso colocamos ênfase em nos tornarmos 
verdadeiros irmãos e irmãs. Centrados em quem? Centrados em Jesus. Vocês entendem 
o que estou dizendo? Devemos nos tornar os pais que podem ao menos estabelecer 
através de indenização a verdadeira posição de pais de Jesus, que falharam em servi-lo. 
(67-326) 
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Qual é mais fácil: vocês me chamarem de “pais” ou eu chamar Deus de “pais”? Vocês 
não sabem quanta tribulação tenho suportado. Até agora, muitas pessoas tentaram ter 
sucesso, mas somente encontraram fracasso. Vocês, que se juntaram à Igreja de 
Unificação, podem olhar para mim e dizer sem dificuldades que sou um verdadeiro pai. 
 
Qual dá maior alegria: meu entendimento de Deus sendo Verdadeiros Pais, ou seu 
entendimento da mesma coisa? Eu vim para chamá-lo de Pai depois de experimentar 
tremenda quantidade de tribulação. Eu tenho que contar a vocês todas estas coisas 
porque vocês nunca experimentaram o mesmo tipo de tribulação. O que vocês acham 
que dá maior alegria: meu encontro com Deus como Seu filho, ou seu encontro comigo? 
(O Senhor e Deus) Errado! Isto deveria ser o contrário. 
 
Eu encontrei Ele somente depois de experimentar a enorme quantidade de tribulação. 
Vocês devem ser mais alegres do que eu, sendo que vocês não precisam seguir através 
de tantas tribulações como eu experimentei. Eu comprei esse encontro com multi-
bilhões de dólares. Vocês devem ser mais felizes do que eu, porque vocês não têm que 
pagar nem mesmo um centavo para obtê-lo. O que vocês pagaram? Vocês ouviram o 
Princípio Divino e entenderam tudo, e agora estão me chamando de Verdadeiro Pai. 
(116-122) 
 
3) Você Deve Aprender o Idioma dos Verdadeiros Pais 
 
Idioma é o maior obstáculo. O Dr. Durst está sentado aqui. Coreanos também estão 
sentados aqui sem dizer uma palavra. É tão lamentável. Se os idiomas podem ser 
unificados, o mundo será muito melhor. No início, eu estudei inglês utilizando vários 
livros, mas eu podia dizer somente sim e não. (risadas) Eu me sentia irritado. É 
absolutamente necessário unificar os idiomas. Vocês querem ouvir meu discurso através 
de um intérprete ou diretamente a partir de mim? (risadas) Qual vocês preferem? (Em 
coreano) Por que? Porque coreano é o idioma original.  
 
Vocês não entendem o verdadeiro significado das palavras utilizadas no Princípio 
Divino, a menos que vocês estudem o idioma original. Como vocês podem traduzir 
corretamente uma piada ou outro humor em inglês? Através da tradução, vocês não 
entendem mais do que 20% disto. (risadas) 
 
Vocês irão cedo ou tarde para o mundo espiritual. Será seu orgulho dizer, “Eu ouvi as 
palavras do Pai em primeira mão e vivi de acordo com elas,” ou dizer, “Eu ouvi as suas 
palavras através de intérpretes?” (A primeira) Eu estou falando sobre o mundo ideal de 
amor. Vocês podem sentir amor se ouvem minhas palavras através de intérpretes? 
(risadas) Vocês estão satisfeitos com isso? (Não!) 
 
O quinto ponto de nosso juramento, o qual recitamos há algum tempo, diz que temos 
orgulho de uma única cultura. Como será uma única cultura? Vocês devem saber que 
todas as culturas devem se tornar uma única no mundo de coração e amor.  
 
Falando de amor, vocês devem colocá-lo em ação antes de qualquer outra coisa, mesmo 
antes de pensarem sobre seu significado. Falar através de um intérprete pode ser 
comparado com comer as sobras de comida. Isto é estranho. Vocês me entendem? (Sim)  
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Então, uma família ideal deveria falar idiomas estrangeiros? (Não!) Pensem sobre isso. 
Agora vocês sabem que um mundo ideal não pode ser realizado na terra sem a tradição 
e o espírito de uma família ideal. (118-238) 

 
 
No mundo espiritual, todos iremos utilizar o mesmo idioma como os Verdadeiros Pais, 
e Verdadeiros Avós utilizam. Vocês podem dizer, “Eu não sei”? (Não!) Estudando 
coreano, seguramente vocês entendem quão difícil deve ser para estrangeiros, 
especialmente orientais, aprender inglês. Pela primeira vez, eu passei dos 70 anos. 
Vocês acham que é fácil aprender inglês nesta idade? (Não) Vocês podem dar alguma 
desculpa? (Não) 
 
Muitos jovens se juntam à Igreja de Unificação. Eles se sentem compelidos a fazer isso. 
Vocês me entendem? (Sim) Vocês devem aprender coreano onde quer que estejam, 
mesmo enquanto estão caminhando, ou no banheiro, etc. Vocês devem repetir palavras 
coreanas tais como “Aboji” e “Omma.” Não há nenhuma outra forma mais rápida. 
 
Vocês devem aprender coreano, simplesmente porque eu me tornei seu verdadeiro pai. 
Isto não pode ser evitado. Ninguém pode reclamar sobre isto. (risadas) 
 
Quando todos os idiomas estão unificados, todos louvarão Deus ao dizer, “Glória aos 
Verdadeiros Pais! Eles unificaram todos os idiomas do mundo nesse curto período de 
tempo.” Se vocês devem exaltar algo publicamente, o que vocês exaltarão primeiro? 
Vocês devem exaltar o coreano sobre todos os outros idiomas do mundo. 
 
Coreanos são espertos por causa de seu idioma. Como é o inglês do Dr. Pak? Vocês 
pensam que sua pronúncia é perfeita? (Sim) Não há nenhum som que coreanos não 
possam pronunciar. Japoneses nem chegam perto dos coreanos nisso. (risadas) 
Japoneses não podem pronunciar corretamente McDonald. Eles pronunciam algo como 
“Makudonarudo.” (risadas) Vocês dificilmente entendem o que eles dizem. 
 
Vocês devem saber isto. Vocês devem se tornar familiarizados com uma nova cultura. 
Estou dizendo isto não porque sou um coreano, mas porque este é o Princípio. Vocês 
devem se tornar familiarizados primeiro com o Princípio, até mesmo antes de 
aprenderem coreano, ou serão expulsos no primeiro lugar. Sendo que estou falando o 
Princípio, vocês não podem evitar aceitar o que eu estou dizendo. 
 
Vocês devem ouvir minhas palavras e prontamente rirem. É muito inconveniente para 
mim fazer vocês rirem através de um intérprete. Uma vez que vocês conhecem o 
coreano, vocês entenderão quão difícil é traduzir idiomas, pois vocês serão capazes de 
comparar o que eu digo com o que o intérprete diz. Estudiosos irão utilizar o coreano 
como o idioma original no futuro. O coreano se tornará o idioma original. Vocês me 
entendem? (Sim) (130-272) 
 
4) Revelações em um Conto Popular 
 
Quão maravilhoso pode ser, se vocês dizem, “Eu quero servir Deus e viver por dezenas 
de milhares de anos com Ele.” Há uma canção de um conto popular coreano que diz: 
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A lua! A lua! O brilho da lua! 
A lua onde Li-Po tocou uma vez! Lá! Lá! 
No meio da lua, uma árvore katsura foi esfaqueada, então eu a acertei com um machado 
cravejado de jóias a fim de arrancá-la. 
Eu a cortei com um machado dourado para construir uma casa de palha com três 
cômodos a fim de receber nossos pais. 
 
A propósito, onde vocês podem encontrar pais reais? Se eles são pais egoístas e 
gananciosos, eles estão destinados a serem esquecidos. Onde vocês podem encontrar os 
pais reais que podem demonstrar claramente o princípio de céu e terra, e erigir a 
tradição celeste? Eu tenho oferecido toda minha vida para edificar, antes de morrer, um 
mundo tal como descrito na canção do conto popular. (127-282) 

 
 
Atualmente, muitos líderes religiosos se prostram e oram apenas para receberem 
bênçãos. Entretanto, eu nunca orei para o propósito de receber bênçãos. Eu sou uma 
oferta. A providência na Era do Velho Testamento era para as pessoas alcançarem Deus 
através de sacrificar coisas.  
 
Na Era do Novo Testamento era para buscar bons pais através de sacrificar filhos e 
filhas. Na Era do Completo Testamento tem sido para liberar Deus através de sacrificar 
a família dos Verdadeiros Pais. Devemos receber nossos pais originais na terra e viver 
com eles por dezenas de milhares de anos. 

 
 
A lua! A lua! O brilho da lua! 
A lua onde Li-Po tocou uma vez! Lá! Lá!  
No meio da lua, uma árvore katsura foi esfaqueada. 
 
Tal como cantado no conto popular coreano, queremos receber nossos pais para 
vivermos juntos com eles por dezenas de milhares de anos. Esta é uma estória profética 
para o povo coreano. Queremos viver com pais celestiais por dezenas de milhares de 
anos. Sempre que penso sobre essa canção, eu não posso evitar ter uma tristeza em meu 
coração. (137-185) 

 
 
Vocês não devem sentir tristeza por ter nascido como um coreano. Vocês podem ter 
sentido esses sentimentos no passado, dizendo, “Coreanos são tão pobres que, não 
importa quanto eles tenham orgulho de ter 5.000 anos de história, é inevitável para eles 
nascerem em uma casa de palha com três cômodos.” 
 
A lua! A lua! O brilho da lua! A lua onde Li-Po tocou uma vez!  
Lá! Lá! No meio da lua, para construir uma casa com três cômodos a fim de receber 
nossos pais. 
 
Esta canção diz para edificarmos uma casa de palha com três cômodos, e vivermos lá 
por dezenas de milhares de anos. (risadas) Não me sinto muito bem sempre que ouço 
este conto popular. É o desejo real do povo coreano construir uma casa de palha com 
três cômodos? 
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“… construir uma casa de palha com três cômodos a fim de receber nossos pais e viver 
por dezenas de milhares de anos.” Os pais nesta canção podem ser os pais ideais para 
toda a humanidade. Isto tem algo a ver com a ideia no Cristianismo da Segunda Vinda 
de Cristo. Além disso, isto está relacionado com outras ideias de Salvadores que são 
esperados em muitas nações por todo o mundo. Vocês me entendem? (Sim) Não haveria 
nenhum fim neste tipo de conversa. Eu deveria parar aqui? (Não! Mais!) (85-81) 

 
 
Vocês não devem reclamar sobre a aparência de seus olhos e rostos. Não importa quão 
feios eles possam ser, vocês devem dizer, “Eu gostaria de viver com eles por dezenas de 
milhares de anos.” Os desejos do povo coreano estão claramente expressões na canção: 
A lua! A lua! O brilho da lua! A lua onde Li-Po tocou uma vez! Lá! Lá! 
No meio da lua, uma árvore katsura foi esfaqueada, então eu a acertei com um machado 
cravejado de jóias a fim de arrancá-la. 
Eu a cortei com um machado dourado para construir uma casa de palha com três 
cômodos a fim de receber nossos pais para viver com eles por dezenas de milhares de 
anos. 
 
Assim, os coreanos têm uma ideia de verdadeiros pais. O amor, com o qual queremos 
viver por dezenas de milhares de anos, vem a partir de verdadeiros pais. Vocês me 
entendem? Devemos recepcionar nossos pais. (126-192) 

 
 
Sendo que os Verdadeiros Pais representam todos os homens e mulheres que são os 
campeões de Deus, vocês, que são filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, têm ao menos a 
mesma autoridade como a sombra dos Verdadeiros Pais. Vocês não estão destinados a 
se juntarem à Igreja de Unificação a menos que descartem a ganância e outros hábitos 
que vocês aprenderam no mundo satânico. Somos diferentes das igrejas estabelecidas. 
Na Igreja de Unificação, vocês devem obter a vitória total atirando as flechas de amor. 
Vocês estão colocados no altar de amor. Vocês me entendem? (Sim) Não é verdade que 
Deus julgará vocês no meio do ar depois de vocês irem para o Reino de Deus. Deus tem 
julgado vocês em uma base diária aqui na terra. Sendo que vocês têm servido Deus e 
compartilhado alegrias e tristezas com Ele e os Verdadeiros Pais, vocês têm sido 
capazes de sobreviver aqui nesta época de altos e baixos, e de várias dificuldades. Vocês 
têm sobrevivido. Deus é capaz de morrer? 
 
Eu retornei para meu país depois de cumprir minha missão em nível mundial. Devemos 
unificar nosso país, o qual foi dividido em dois. Ao mesmo tempo que edificam uma 
nação unificada, vocês devem também edificar seu próprio país, povo, tribo e família. 
 
Homens de sabedoria devem se aplicar (escrevendo no quadro) e superar todas as 
tribulações. Vocês me entendem? É fácil para os membros da Igreja de Unificação fazer 
isso agora que os Verdadeiros Pais cumpriram todas as suas missões de indenização. 
Uma vez que vocês conhecem Deus, os Verdadeiros Pais, verdadeiras esposas e 
esposos, e verdadeiros filhos e filhas, todas as suas lutas terminarão. 
 
Vocês devem superar todas as lutas a fim de encontrar verdadeiros filhos e filhas, e 
verdadeiras esposas e esposos. Sobre o fundamento de amar e liberar seus irmãos e 
irmãs no lado satânico – 12 apóstolos e 120 discípulos – vocês serão capazes de amar 
seus próprios filhos e filhas pode dezenas de milhares de anos que virão. 
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A oração dada para o povo coreano a fim de herdar o direito de povo escolhido, e para 
cantar e louvar a Deus para sempre é: 
A lua! A lua! O brilho da lua! A lua onde Li-Po tocou uma vez! Lá! Lá! 
No meio da lua, uma árvore katsura foi esfaqueada, então eu a acertei com um machado 
cravejado de jóias a fim de arrancá-la. 
Eu a cortei com um machado dourado para construir uma casa de palha com três 
cômodos a fim de receber nossos pais para viver com eles por dezenas de milhares de 
anos. 
 
O que vocês vão fazer depois de receber seus pais? Vocês vão viver com eles por 
dezenas de milhares de anos. Onde vocês viverão? Vocês viverão em uma casa de palha 
com três cômodos. Onde será sua casa de palha? Vocês devem começar a partir do nível 
mais baixo. Vocês não podem encontrar os pais de seu rei até que sejam capazes de 
receber primeiro seus próprios pais em uma casa de palha com três cômodos. Depois de 
recepcionar seus pais em sua casa de palha, vocês devem mobilizar sua tribo, e então o 
povo, a partir do qual sua realeza nascerá. Vocês também devem olhar para sua própria 
nação. 
 
Eu já estabeleci o fundamento vitorioso nos níveis nacional e mundial, e tenho me 
colocado em uma posição vertical. Eu não sou capaz de me mover horizontalmente. 
Sendo que estou colocado em uma posição vertical, todos os níveis a partir do indivíduo 
até a família, clã, tribo, nação, mundo e cosmos são totalmente unidos em uma posição 
vertical centrada em Deus. (212-53) 

 
 
Qual é a base comum de amor de Deus e amor humano? Deus criou a humanidade para 
o benefício do amor. Por que foi assim? Foi porque Ele estava sozinho. Ele criou os 
seres humanos a fim de viver com eles por dezenas de milhares de anos centrado no 
amor. 
 
Vocês querem receber seus pais mesmo em sua casa de palha com somente três 
cômodos, e viver com eles por dezenas de milhares de anos, não é? Isto é verdadeiro 
para Deus. Mesmo em um lugar menor do que uma casa de palha com três cômodos, 
podemos reinar sobre o mundo inteiro com Deus. Esse lugar e realmente pequeno? Com 
Deus nele, esse lugar poderia ser o palácio no Céu e no cosmos inteiro. (204-106) 
 
5) Oração no Nome dos Verdadeiros Pais 
 
Deus é o maior mestre de todos os mestres para os seres humanos decaídos. Isto é 
porque não há nada que Deus não saiba. Além disso, Ele é o primeiro pai de todos os 
pais, ou seja, nada menos que Verdadeiros Pais. Ele também é o maior rei de todos os 
reis. Sobre quem estou falando? (Deus) Sim, Deus. Vocês me entendem? 
 
Deus é o mestre mais excelente de todos os mestres, e os primeiros pais de todos os 
pais. Onde Ele se coloca entre todos os pais? (Os primeiros pais!) Ele é falsos pais ou 
Verdadeiros Pais? Sim, Ele é Verdadeiros Pais. Ele tem sido Verdadeiros Pais depois da 
Queda dos seres humanos? 
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Na Igreja de Unificação concluímos nossa oração dizendo, “Eu oro no nome dos 
Verdadeiros Pais.” Os primeiros pais não estavam destinados a ser Deus? Em qual 
nome vocês querem orar? Não é verdade que vocês querem orar no nome do Pai 
Celeste? 
 
Quando vocês estão se afogando na água, quem vocês desejam que venha resgatá-los? 
Vocês querem que venha um homem idoso da cidade próxima como um salvador para 
resgatá-los, ou querem que seu irmão mais jovem faça isso? Ou vocês preferem seu 
irmão mais velho como um salvador para resgatá-los? 
 
Quem vocês querem que venha resgatá-los? Vocês querem que sua esposa venha 
resgatá-los? Não! Vocês querem que seus pais venham resgatá-los. Vocês querem que 
seus pais venham resgatá-los, pois eles são os melhores salvadores de todos os 
salvadores. Filhos procuram seus pais como seus salvadores, pois os pais podem 
compartilhar as dores dos filhos no fundo de seu coração. 
 
Vocês oram no nome dos Verdadeiros Pais, mas realmente sabem quem eles são? Vocês 
não devem pensar que os Verdadeiros Pais são somente eu e a Verdadeira Mãe. Vocês 
devem pensar sobre os Verdadeiros Pais que podem abraçar o mundo inteiro muito mais 
profundamente e amar todas as pessoas do mundo transcendendo diferenças raciais 
como também nacionais. Portanto, eu também oro no nome dos Verdadeiros Pais. (33-
1423) 
 
6) O Poder do Nome dos Verdadeiros Pais 
 
De acordo com a Bíblia, os seres humanos se afastaram de Deus. Deus perdeu tudo de 
uma vez por causa da queda dos primeiros humanos, incluindo Seus filhos e filhas, 
esposos e esposas, países, e o mundo. Devemos liberar Deus. Verdadeiros Pais devem 
vir a fim de restaurar todas as coisas, os filhos, as famílias, os países, e o mundo, e 
trazê-los para Deus. Deus perdeu todos eles porque os seres humanos usaram mal o 
amor, e como resultado disso, o amor falso foi criado. 
 
Todos fomos criados por Deus centrando em Seu amor. Estávamos destinados a ser 
possuídos por Deus. Mas este ideal foi destruído por causa do amor decaído. 
Verdadeiros Pais devem restaurar todas as coisas, os filhos, esposos e esposas, países e 
o mundo centrados no amor dos Verdadeiros Pais, e oferecê-los a Deus. 
 
Deus louvará a vitória dos Verdadeiros Pais, dizendo, “O universo tem sido restaurado 
centrado no amor verdadeiro. Agora eu posso tomar posse disso,” e então dá de volta 
para os Verdadeiros Pais. Deus tomará posse do universo primeiro, e então o dará de 
volta para os Verdadeiros Pais. Isto certamente será dado para verdadeiros filhos e 
filhas. Entretanto, não podemos realizar o Reino do Céu na terra até que este 
fundamento vitorioso esteja espalhado em todas as direções por todo o mundo. 
 
O que devemos fazer agora? O que devemos fazer agora é unificar o Norte e o Sul, e 
oferecer a Coreia unificada para Deus como a pátria de toda a humanidade. Isto será 
cumprido centrado nos fundamentos vitoriosos de todas as nações, e no nome de Deus e 
dos Verdadeiros Pais. 
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Existem ambos, democracia e comunismo, na península coreana. Embora os coreanos 
estejam centrados em ambos, os Verdadeiros Pais e os falsos pais, não somos inimigos 
aos olhos de Deus. Kim II Sung não deve morrer ainda. Recentemente nossos membros 
foram para a Coreia do Norte para encontrá-lo. Eu corri um grande risco. Eu me 
arrisquei em muitas ocasiões – no Japão, nos Estados Unidos e na Rússia. Eu sempre 
me dedico 100%. 
 
As pessoas frequentemente chamam os membros da Igreja de Unificação de mendigos. 
Por que mendigos? A Igreja de Unificação se dedicou para Deus várias décadas atrás, e 
os membros têm apenas pequenos potes e trapos em casa porque eles tiveram que 
trabalhar para restaurar todas as coisas para Deus. 
 
Pais conduzem uma vida pobre não para o benefício de seus filhos e filhas, mas por 
Deus. Aqueles que pensam, “Eu tenho que parar de trabalhar para a Igreja e ir para uma 
universidade,” trarão dificuldades para seus filhos. 
 
No nome de Deus e dos Verdadeiros Pais devemos logo unificar o Norte e o Sul, e 
recuperar todos os tipos de posses históricas de Satanás. Devemos trazer a posse para 
Deus, nossos Verdadeiros Pais originais. Sobre esse fundamento, a Coreia deve criar 
uma aparência como a primeira pátria que jamais existiu. Este é o objetivo definitivo do 
meu amor. (212-127) 
 
7) Glória Duradoura no Nome dos Verdadeiros Pais 
 
Todas as coisas que são dedicadas a Deus serão dadas de volta aos Verdadeiros Pais – 
Adão e Eva – no nome de Deus, o Criador. Então vocês herdarão centrando na família 
dos Verdadeiros Pais. 
 
Primeiro, a era de redistribuição chegará, a qual nos conduzirá para o duradouro Reino 
do Céu. Não haverá mais qualquer confronto satânico. 
 
Segundo, será possível conduzirmos a vida ideal da criação original. Vocês não pensam 
assim? Não haverá mais acusações satânicas e também nenhum conflito. A vida ideal da 
criação original começará sob o sistema totalmente unificado centrado no amor 
verdadeiro, a partir do qual o Reino do Céu será estabelecido na terra. Aqueles que 
vivem neste sistema irão automaticamente para o Reino do Céu no mundo espiritual. 
 
Terceiro, o Reino do Céu será realizado quando for estabelecido o amor verdadeiro 
tanto na terra como no céu. 
 
Finalmente, seremos capazes de retornar duradoura glória a Deus no nome de Deus, no 
nome dos Verdadeiros Pais, e em nossos nomes. Amém! (Amém!) Em qual nome? (No 
nome de Deus) Retornaremos duradoura glória a Deus no nome de Deus, no nome dos 
Verdadeiros Pais e em nossos nomes. Duradoura e eterna glória a Deus! Amém! 
(Amém!)  
 
Isto é assim. Não haverá mais religiões e nem mais conflitos. O que mais deveremos 
fazer? Agora vocês sabem qual é nosso objetivo, não é? (212-143) 
 



116 

 

8) Herança de Coração dos Verdadeiros Pais 
 
A. Herança de Coração 
 
É muito importante que vocês herdem o coração dos Verdadeiros Pais, como também o 
amor e coração de Deus. Como vocês dominam isso? A fim de fazer isto, vocês devem 
retornar para a condição de Adão e Eva antes da queda, a quem Satanás não tinha 
nenhum poder para acusar. Como vocês podem ser liberados do mundo satânico? Vocês 
devem lutar com Satanás e obter vitória sobre ele. Ao fazer isso, vocês seguramente 
seguirão através de uma enorme quantia de tribulação e sofrimento. 
 
Jacó foi enganado dez vezes. Assim também Moisés. Jesus também foi enganado de 
formas semelhantes. Assim também eu. Devemos superar várias decepções. Ao fazer 
isso, seguramente aprenderemos o coração de Deus e dos Verdadeiros Pais pouco a 
pouco. Do contrário, vocês nunca entenderão o coração deles, e Satanás nunca deixará 
vocês. Vocês não encontrarão o coração de Deus e nem o coração dos Verdadeiros Pais 
a menos que obtenham vitória sobre Satanás. Esse é o motivo pelo qual todos devemos 
seguir para a linha de frente. Enquanto estiverem procurando por uma vida fácil, vocês 
nunca experimentarão o amor e o coração de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
  
Esse é o motivo pelo qual devemos enviar todos para a linha de frente. Vocês podem 
herdar o amor e coração de Deus e dos Verdadeiros Pais somente depois de seguirem 
através de um curso desafiador tal como perseguições, rejeição, e estando sob constante 
vigilância. Sua avaliação será feita neste ponto. Portanto, vocês devem seguir para a 
linha de frente tal como eu tenho feito. Quão terrível foi seguir através de todas essas 
perseguições. Mas isto não pôde ser evitado. Se vocês fazem a mesma coisa, Deus 
protegerá vocês. Vocês compartilharão o mesmo coração se colocando no mesmo 
fundamento. Vocês me entendem? 
 
Como vocês conseguem herdar o coração de Deus e dos Verdadeiros Pais? Primeiro 
vocês devem saber que os Verdadeiros Pais são seus pais reais e que Deus é seu Pai 
real. Sua carne, ossos e cada célula de seu corpo devem saber isto, mesmo sem a ajuda 
de sua mente. Vocês devem estabelecer o fundamento que Satanás não pode acusar. 
Vocês me entendem? (Sim!) Esse é o ponto mais importante. 
 
Como vocês podem herdar o coração dos Verdadeiros Pais? A resposta é muito simples. 
Vocês podem fazer isso se colocando no mesmo fundamento como Adão e Eva 
originais e obtendo vitória sobre Satanás no nível mundial. A fim de ter sucesso, vocês 
podem derramar uma enorme quantia de lágrimas, e podem ser acusados até os ossos 
por Satanás. Vocês devem seguir através do processo de indenização tanto que podem 
experimentar indescritíveis tribulações. Vocês entendem claramente? Embora não 
gostem disso, esse é a única forma. Nem oração e nem qualquer outro meio pode 
substituir isso. Vocês devem experimentar isso por vocês mesmos e dominá-lo. Uma 
vez que estabelecem o fundamento, então vocês podem experimentar unidade. Além 
disso, vocês serão diretamente guiados. Vocês me entendem? Vocês devem 
experimentar um sentimento de unidade tal que entendam o coração dos pais. Além 
disso, vocês devem obter vitória sobre Satanás a fim de cumprir isto. Não há nenhuma 
outra forma. 
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Como eu disse ontem, como também no dia antes de ontem, eu já edifiquei centrais de 
força. Essas centrais de força estão conectadas com as linhas de força nos vários níveis 
desde o individual por todo o caminho até a família, tribo, povo, nação, mundo e 
cosmos, e até mesmo Deus. Vocês devem trilhar nessas linhas de força de coração. 
Quem deve fazer isso? Não eu, nem Deus, mas vocês devem fazer isso. (125-206) 
 
B. Filhos e Filhas Devem Herdar a partir de Seus Pais 
 
Qual é o melhor presente de Deus para a humanidade? O melhor presente é tornar-se os 
antepassados originais de todos os seres humanos, isto é, verdadeiros pais e mães. 
Vocês sabem quão maravilhoso é isso? Não há nada maior do que isso. Isso é muito 
maior do que vocês se tornarem Secretários de Estado ou o Presidente. Esse é o maior 
presente para a humanidade dado por Deus. 
 
Uma vez que vocês se tornam verdadeiros pais, verdadeiros filhos nascerão, a partir dos 
quais uma verdadeira família, um verdadeiro povo, um verdadeiro país, e um verdadeiro 
mundo nascerão automaticamente. Vocês não pensam assim? Qual vocês acham que 
seja o nome mais importante? (Verdadeiros Pais!) O nome “Verdadeiros Pais” e a 
expressão “amor verdadeiro” são de suma importância. (125-117) 

 
 
O que foi a queda dos primeiros seres humanos? Fazer as coisas de sua própria maneira 
foi a causa de sua queda. Centrados em Deus e nos Verdadeiros Pais vocês devem 
esmagar essa natureza. Esse é o motivo pelo qual todos os homens devem se tornar 
descendentes do Pai, e todas as mulheres, descendentes da Mãe. 
 
Vocês devem se deleitar se Deus entra em seus olhos ou em alguma outra parte de 
vocês. Vocês podem dizer para Ele, “Não, o Senhor não pode fazer isso”? (Não!) Vocês 
querem manter uma barreira entre vocês e Deus? Amor de Deus pode ser espalhado 
através de vocês. Vocês devem fazer uma pesquisa sobre isso. Vocês não devem fazer 
pouco caso disso. Isso é o que eu espero que vocês façam. (118-272) 

 
 
Até agora na história, verdadeiros filhos não puderam nascer porque não havia 
verdadeiros pais. Sendo que não havia nenhum homem verdadeiro na terra, verdadeiros 
pais não podiam existir. Na Igreja de Unificação devemos encontrar e reconhecer 
profundamente os Verdadeiros Pais, e através de atendê-los, nos tornamos seus filhos e 
filhas. 
 
O que os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais irão fazer? Eles vão herdar tudo que os 
Verdadeiros Pais possuem. Céu e terra não teriam valor a menos que tivessem seu 
próprio mestre. Vocês devem se tornar aqueles que podem reconhecer e declarar o valor 
de céu e terra 100% e para sempre. Além disso, vocês devem encontrar aquele que pode 
autorizar isso. Esse é Deus. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ter o direito de 
herdar dos Verdadeiros Pais. 
 
Qual é o direito de herdar dos Verdadeiros Pais? É o direito para herdar não somente 
céu e terra, mas também o próprio Deus. (24-323) 
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Nossa missão ainda não está completa. Vocês receberão bênçãos através de expressar 
gratidão ao céu. Vocês devem ser gratos não somente no nível individual, mas também 
no nível tribal. Vocês não devem esquecer o valor real das bênçãos que têm recebido 
como um representante de sua tribo. O Sr. Kim representa todas as famílias Kim, e o Sr. 
Pak todas as famílias Pak. Além disso, vocês devem lembrar que suas bênçãos estão 
baseadas em sua representação de todo o povo coreano de 30 milhões, e na 
representação de todos os seres humanos por todo o mundo, e que vocês herdaram a 
responsabilidade que os Verdadeiros Pais devem cumprir na terra. 
 
Por que famílias abençoadas devem herdar isso? Enquanto famílias abençoadas estão se 
esforçando para a restauração de seu povo, os Verdadeiros Pais devem trabalhar para a 
restauração no nível mundial, ou seja, os Verdadeiros Pais devem caminhar um passo à 
frente de vocês. Mas os Verdadeiros Pais não podem trabalhar pelo curso mundial para 
restauração a menos que um fundamento vitorioso possa ser estabelecido no nível tribal 
de restauração. Vocês devem assumir responsabilidade pela restauração de sua tribo 
para que os Verdadeiros Pais possam trabalhar para o curso mundial de restauração. 
Vocês devem assumir responsabilidade pela restauração de sua tribo até que vocês 
morram, ou até que as mágoas de seu povo possam ser completamente eliminadas. (13-
293) 
 
9) Ao Que Devemos Prestar Atenção 
 
Não podemos ter sucesso no processo da restauração a menos que compartilhemos o 
coração de Deus e dos Verdadeiros Pais. Portanto, aqueles que assumem 
responsabilidade pela restauração devem seguir em frente no nome dos Verdadeiros 
Pais. Mesmo Jesus não pode fazer nada sem os Verdadeiros Pais. 
 
Vocês devem estar horizontalmente unidos centrados no amor dos Verdadeiros Pais. 
Vocês não têm espaço para reclamação. Vocês não têm permissão de reclamar. Se vocês 
reclamam, seguramente serão esmagados. (136-70) 

 
 
Vocês frequentemente pedem aos Verdadeiros Pais, “Vamos fazer isto! Vamos fazer 
aquilo!” Vocês estão totalmente errados se querem tratar os Verdadeiros Pais como se 
eles fossem seus pais ricos e famosos em sua vila. 
 
Vocês devem aceitar os Verdadeiros Pais, a fim de unificar o mundo. Não há nenhuma 
outra forma para a humanidade cumprir este objetivo. 
 
Verdadeiros Pais são o fruto das esperanças históricas e o fruto de todos os triunfos no 
curso de indenização. Vocês devem saber isto. É possível trocar os Verdadeiros Pais 
pela América? (55-155) 
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Capítulo 8 Pensamento dos Três Grandes Sujeitos e a 
Proclamação dos Verdadeiros Pais 
 
1. Pensamento dos Três Grandes Sujeitos e Verdadeiro 
Paternalismo 
 
1) Pensamento dos Três Grandes Sujeitos é Nosso Desejo 
 
Qual é o desejo da humanidade decaída? Estávamos destinados a nos tornarmos 
Verdadeiros Pais. Quando tivéssemos filhos e filhas, deveríamos ter sido capazes de 
educá-los de tal forma que eles estivessem livres da perseguição do mundo satânico, e 
pudessem ir diretamente para o Reino do Céu. Mas não nos tornamos assim. É nosso 
desejo nos tornarmos representantes dos Verdadeiros Pais e ter verdadeiros filhos e 
filhas que possam ir diretamente para o Reino do Céu. Todos vocês querem ter bons 
filhos e filhas, não é? Os melhores filhos no mundo? Não pudemos cumprir esse 
objetivo. Como cumprir isto é o problema. 
 
Qual é o próximo? O Arcanjo não pôde ensinar Adão e Eva que eram os filhos e filhas 
de Deus. É a mais importante tarefa para nós, educarmos nossos filhos como filho e 
filha de Deus, e educá-los para se tornarem aqueles a quem Deus precisa. 
 
Vocês querem se tornar um mestre, não é? Vocês não querem se tornar um exemplo? 
Vocês querem trabalhar duro, para que possam se tornar o presidente que representa a 
nação ou o chefe de uma empresa ou um ministro de estado. Vocês querem ter sucesso. 
Isso não é assim? O que isto significa? Isto significa se tornar um verdadeiro mestre. 
 
Estes são nossos Três Grandes Desejos. Primeiro, tornar-se Verdadeiros Pais; segundo, 
tornar-se um verdadeiro mestre; e terceiro, tornar-se um verdadeiro dominador. Este não 
é o seu caso? Alguém quer ter sucesso e se tornar um governador ou até mesmo o 
Presidente dos Estados Unidos. É assim ou não? Alguém deve se tornar o dono de sua 
própria casa primeiro. Para se tornar o dono da casa, vocês devem herdar a tradição 
familiar e se colocar na posição do dono que pode representar Deus e os antepassados. 
Ao fazer isso, todas as famílias e nações passarão a respeitar vocês. Tudo em uma 
sociedade se submete a estas três posições, Verdadeiros Pais, verdadeiro mestre e 
verdadeiro dono. Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim) 
 
Vocês devem se tornar um verdadeiro pai, um verdadeiro mestre e um verdadeiro dono. 
Este é o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos. Vocês entendem? Qual é a raiz do 
Pensamento dos Três Grandes Sujeitos? É amor verdadeiro. Amor verdadeiro é dar e 
dar, mais de 100% de si mesmos, e então dar novamente. Vocês devem saber que aquilo 
que quero dizer por Verdadeiros Pais, verdadeiro mestre e verdadeiro dono são aqueles 
que têm este tipo de pensamento. A raiz é uma só. 
 
Portanto, quando falamos sobre Verdadeiros Pais, um verdadeiro mestre deve sempre 
estar à sua direita, e um verdadeiro dono deve estar à sua esquerda. Eles estão sempre 
acompanhados pelos Verdadeiros Pais. Vocês não se tornam necessariamente 
Verdadeiros Pais simplesmente tendo filhos. Vocês devem ter filhos, e devem educá-
los. Filhos e filhas devem andar por aí sobre as costas de seu pai e de sua mãe. Vocês 
devem ensiná-los. (205-20) 
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2) O Pensamento dos Três Grandes Sujeitos é o Pensamento dos 
Verdadeiros Pais 
 
O centro do Pensamento dos Três Grandes Sujeitos são os Verdadeiros Pais. Por que os 
Verdadeiros Pais são o centro? Há somente um único padrão vertical que pode ser 
perpendicular. Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim) Há um único amor 
verdadeiro perpendicular; portanto, há um fundamento representativo centrando em uma 
família que é o ponto conclusivo entre Verdadeiros Pais e o Deus vertical. 
 
Um mestre que se assemelha aos Verdadeiros Pais assumindo o pensamento dos 
Verdadeiros Pais como o modelo, e a soberania que se assemelha aos Verdadeiros Pais 
assumindo o amor paternal como o modelo, passa a buscar a direção da condição 
ambiental do Reino do Céu. Satanás não pode invadir isso. Porque os conteúdos da 
realidade de amor de Satanás não podem invadir isso, o Reino do Céu é formado através 
da expansão da realidade de liberação. 
 
3) As Essências do Pensamento dos Três Grandes Sujeitos 
 
Agora, a Rússia Soviética chegou ao alcance de Deus. Embora ela não foi capturada 
pelas mãos da América, ela veio a ser capturada por Deus. A América é a mesma coisa. 
Embora não pôde ser capturada pelas mãos dos Soviéticos, a América pôde ser 
capturada pelas mãos de Deus. Estamos nos Últimos Dias, por isso, se elas mudam a 
direção, isso determinará se elas seguirão em frente ou cairão no inferno. 
 
Quando elas mudam a direção, para qual centro deveriam seguir? Porque falsos pais 
violaram o princípio celeste do amor, a sociedade humana desintegrou. O tempo chegou 
para as pessoas mudarem a direção para os Verdadeiros Pais e a terra natal original. 
Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim) 
 
Devemos chegar à era do estabelecimento final, no qual nos movemos com o Pai e 
mudamos para o curso progressivo. Tudo está chegando à consumação. Cristianismo 
será consumado, Budismo e Confucionismo também serão consumados. A política está 
chegando a um fim. A Federação Religiosa para a Paz Mundial foi fundada centrando 
na realidade religiosa, e a Federação para a Paz Mundial foi fundada centrando na 
realidade política a fim de consumar a situação. Mentes divididas se tornam unidas e o 
fruto nascido em escala global serão consumados. Qual é o centro para a consumação? 
O amor dos Verdadeiros Pais. 
 
Verdadeiros Pais, verdadeiro mestre e verdadeiro dono são as essências do Pensamento 
dos Três Grandes Sujeitos, não é? Mesmo as maiores pessoas do mundo se ajoelham 
diante de Deus, e pedem: O Senhor pode nos dar orientação?” A quem e ao que se 
refere o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos? Ao Pai e às Palavras do Pai. 
 
Bem, onde o Pai vive? O Pai se coloca não somente na posição de um mestre, mas ele 
se coloca em uma posição de dono, não é? O presidente de uma universidade, como um 
pai, volta para casa à noite. E quanto ao presidente do país? Ele volta para Chong-pa-
dong (Casa Branca). Mesmo se ele tem centenas de funcionários, ele tem que voltar 
para casa para ir para a cama. Ele se torna um pai. Isso não é assim? 
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Considerando todos estes assuntos, podemos dizer que os pais são o centro. Uma escola 
é como os pais e um dono é como os pais. Um mestre e um dono devem seguir para 
seus lugares, mas voltar para a posição de pais. A posição onde alguém pode ficar e 
viver sem a necessidade de retornar é o lugar que recepciona os pais. Todas estas coisas 
se tornam da forma que expliquei, centrando no Amor Verdadeiro. A expressão 
“Unidade de Dono, Mestre e Pais” é estabelecida aqui. Vocês entendem sobre o que 
estou explicando? O Pai está agora dando os verdadeiros ensinamentos. Vocês 
entendem? Portanto, o Pai é o Mestre dos mestres. 
 
Já houve alguma soberania que governou centrando no amor verdadeiro? Sua mente e 
corpo estão direcionados na mesma direção como do Pai, e vocês querem viver dessa 
forma por milhares de anos. Aquele que tem uma mente de amor genuíno pela Igreja de 
Unificação, por Deus na Igreja de Unificação, pela raça humana, e pela essência dos 
seres humanos, não podem deixar o Pai. Por que? Porque o Pai tem as realidades de 
coração de pais, mestre e dono. Através do Pai, uma pessoa pode ir para a posição de 
pais, um dono, e um mestre também. 
 
4) Paternalismo 
 
Jesus nasceu como um homem ou uma mulher? (Homem) Ele é um homem. Jesus é um 
homem que herdou o amor de Deus, a vida de Deus e a linhagem de sangue de Deus. Se 
esse homem encontra uma mulher que pudesse ser sua parceira, e eles tivessem um 
bebê, então um novo bebê na linhagem direta de Deus teria nascido na terra. 
 
Se isso tivesse acontecido, não teríamos necessidade do Cristianismo ou do Vaticano. 
Se filhos e filhas da linhagem direta de Jesus tivessem nascido, então uma realeza teria 
começado na terra pela primeira vez, e um único mundo teria emergido. 
 
Esta realeza não é apenas para o mundo inteiro. Ela surge a partir de uma única família, 
começando a partir de uma família, a realeza se torna aquela da família, da tribo, da 
nação, do mundo e do céu e terra. Se isso tivesse acontecido, os ministros cristãos não 
seriam necessários. Ministros também vieram aqui, não é? Esses ministros são 
necessários? Por que precisamos dessas seitas como Presbiterianos e assim por diante? 
O Vaticano é necessário? A democracia é necessária? O que é democracia? Ela é 
irmandade. A irmandade é o motivo pelo qual eles brigam. Irmãos brigam uns com os 
outros. Irmandade agora chega ao paternalismo, e o paternalismo ao Deusísmo. 
 
Então o que é paternalismo? Este é o verdadeiro paternalismo de Adão e Eva 
aperfeiçoados na terra. Então o que é Deus? Sendo que os Verdadeiros Pais são pais 
horizontais, também precisamos de Pais verticais. Pais Verticais indicam o Deusísmo. 
Assim, a expressão “Pensamento Ala Cabeça” expressa Verdadeiro Paternalismo, 
Deusísmo e Deusísmo Vertical. 
 
Um ser humano é um ser dual porque ele nasce quando o Verdadeiro Paternalismo 
horizontal e o Verdadeiro Paternalismo vertical, o horizontal e o vertical, estão unidos; a 
vida celeste e a vida terrena, o amor celeste e o amor terreno, a linhagem de sangue 
celeste e a linhagem de sangue terrena estão todos unidos. Homem consiste de pessoa 
interior e a pessoa exterior. A pessoa interior é o ser vertical, e a pessoa exterior é o ser 
horizontal. Elas são o fruto. 
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Que tipo de “ismo” é a democracia? Ela é fraternalismo. Sendo que há muitos irmãos, 
quem receberá mais amor a partir dos pais? Isto sempre se torna um problema em uma 
família. Dois grupos emergem – o lado do pai e o lado da mãe – isto é, filhos e filhas 
que se assemelham ao pai e aqueles que se assemelham à mãe. Eles conversam sobre 
qual filho se assemelha ao pai e qual filho se assemelha à mãe. O que é isto? Esse 
fenômeno ocorre centrando no amor. 
 
Após a Segunda Guerra Mundial, as nações vitoriosas conduziram a independência das 
nações derrotadas. Esse fenômeno ocorreu. Isto indica que o mundo estava entrando na 
realidade de fraternalismo. Quando nos aproximamos mais do lugar onde o “ismo” no 
lado de Deus aparece, vemos dois irmãos brigando entre si diante do Único Deus. 
 
Na consumação da história humana, a América se tornou o sujeito centrando na esfera 
cultural cristã americana, a qual é o fundamento para unificação. Ela não julgou e puniu 
as outras, mas permitiu a independência das nações derrotadas. Este fato significa que 
entramos na era providencial celeste dentro da qual podemos restaurar filhos e filhas 
abandonados e filhos pródigos, na providência de Deus. Portanto, democracia é 
fraternalismo. Após o fim do fraternalismo, o paternalismo emergirá. Unificação é 
realizada somente no surgimento do paternalismo. Este é o curso da história 
providencial. 
 
2. Declaração de Verdadeiros Pais 
 
1) A Base da Declaração dos Verdadeiros Pais 
 
Por que podemos declarar os Verdadeiros Pais? O mundo democrático e o mundo 
comunista são irmãos, como Caim e Abel. Eles são como dois filhos que brigam entre 
si. O Pai reconciliou os dois filhos que brigam e se colocou na posição que eles 
puderam recebê-lo. Por esta razão, o Pai veio para a Coreia com o privilégio de pais e, 
pela primeira vez, declarei os Verdadeiros Pais para a nação. Esta mensagem se torna 
um rumor por todo o mundo. Isso não é assim? A CIA americana dá um relatório sobre 
todas as atividades do Rev. Moon. A KGB Soviética faz o mesmo. Assim, quanto eles 
sabem sobre mim? 
 
O fato que eu pude declarar os Verdadeiros Pais significa que me coloco nessa posição 
no nível mundial. Todos aqueles que estão preparados no mundo estão esperando para 
se enxertar na Coreia. Qual é o problema? Devemos alcançar a unificação do meu país 
rapidamente! Eles estão esperando por seu enxerto sobre o fundamento da unificação. 
Esse é exatamente o caso, não é? 
 
2) O Padrão da Declaração de Verdadeiros Pais 
 
Falando de forma estrita, a terra natal do Pai não é sua terra natal. Galhos, brotos e 
folhas são o mesmo, mas a posição de galhos é sua própria terra natal. Portanto, não há 
nenhuma terra natal para vocês, se não cumprirem a restauração tribal. Aqueles que não 
têm sua terra natal não podem nascer. Portanto, a restauração de pais deve ser feita. 
Certo? (Sim) Vocês devem cumprir a realidade da messianidade tribal. Centrando em 
uma família, vocês podem seguir através dos estágios de formação, crescimento e 
aperfeiçoamento se enxertando, centrando no Pai. 
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Alguém tinha que cumprir a realidade de conclusão da porção de responsabilidade, o 
fundamento para a unidade do domínio direto e do domínio indireto. Sobre este 
fundamento, Deus teria sido capaz de conduzir uma cerimônia de declaração centrando 
no amor, reivindicando, “Vocês, eu, e a criação pertencemos ao amor.” Mas isto não foi 
realizado. Portanto, a propriedade de Deus ainda não foi estabelecida. Ao invés, essa 
propriedade se tornou completamente centrada no amor de Satanás. 
 
A cerimônia de declaração devia ser conduzida centrando no amor de Deus e se unindo 
com Seu amor. Entretanto, a cerimônia de declaração foi conduzida centrando no amor 
de Satanás através da unidade com este amor, o qual é amor que é externamente na 
forma do Princípio, mas é internamente falso. Por causa disso, a propriedade de Satanás 
foi estabelecida. 
 
Há uma luta dentro da democracia. Irmãos brigam entre si, não é? Lutas entre irmãos 
são mais temerosas do que aquelas entre vizinhos. Isto é porque um é o Oeste, o outro é 
o Leste, e se o Leste e o Oeste não se entendem, há uma posição mais próxima e 
adjacente. Norte e sul estão mais próximos do leste, ou norte e sul estão mais próximos 
do oeste? Eles estão próximos dos dois. Se irmãos brigam entre si, eles ficam separados. 
Bem, mesmo se as pessoas próximas brigam entre si, elas não ficam separadas. Elas não 
empacotam seus pertencentes e vão embora. Não é assim? As piores brigas entre todas 
as brigas são aqueles entre irmãos. 
 
Na era do fraternalismo, um país onde estes dois brigam entre si está destinado a 
perecer. Coreanos brigam ou não? Não sabemos quem é o irmão mais velho, ou quem é 
o irmão mais jovem. Por que não sabemos isto? Nações nascem como algo bruto a 
partir de fontes desconhecidas. Elas vão parar de brigar somente quando os Verdadeiros 
Pais aparecem. Esse é o motivo pelo qual Pais ou o Messias vêm. Vocês entendem? 
Lutas não acabam durante a época da democracia, mas chegam ao final na chegada do 
paternalismo. 
 
Atualmente, a Igreja de Unificação tem anunciado os Verdadeiros Pais. Se Adão e Eva 
não tivessem caído no Jardim do Éden, Deus teria sido Verdadeiros Pais, e Adão e Eva 
também teriam sido Verdadeiros Pais. Deus é vertical, os Verdadeiros Pais, e Adão e 
Eva são Verdadeiros Pais horizontais. Vocês entendem? Quando vemos Verdadeiros 
Pais onde o vertical e o horizontal se encontram, vemos o acordo entre norte, sul, leste e 
oeste. Mesmo se trazemos o acima para baixo, trazemos o abaixo para cima, o oeste 
para o leste, e o leste para o oeste, todos eles se encontram em acordo. 
 
Se a América se coloca para o benefício da América, ela não pode restaurar e mudar o 
mundo. Vocês entendem? O comunismo também não pode centrar em si mesmo. O 
comunismo deve se tornar algo que seja para o benefício do mundo. Ele deve se tornar 
um comunismo que a democracia elogia e que os comunistas elogiam. Ele deve se 
tornar o único “ismo” para o qual todos podem dizer “isto é bom.” Que tipo de “ismo” é 
esse? Para parar as brigas entre irmãos, um pai e uma mãe devem surgir. 
 
O Pai tem declarado os Verdadeiros Pais para o mundo falso onde brigas imprudentes 
são praticadas atualmente. A fim de declarar os Verdadeiros Pais, o Pai deve subir para 
a posição onde pode reivindicar os Verdadeiros Pais no nível individual, nível familiar, 
nível de clã, nível tribal, nível nacional, nível mundial, nível cósmico, e onde Deus é 
Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Pais são Verdadeiros Pais. 
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É um evento histórico que o Pai declarou isto. Quando o Pai declara os Verdadeiros 
Pais, um terço dos 5 bilhões da raça humana deve ser conduzido. Mas qual é a 
realidade? Isto está no Princípio? O Pai declarou estabelecer a condição pelos dois 
terços. O Japão foi fisgado pelo Pai; América e China também foram fisgadas. A União 
Soviética não foi fisgada? (Ela foi.) 
 
Quando chega a era dos pais, as brigas terminam. Enquanto irmãos de 80 anos ou 
irmãos de 90 anos, ou mesmo irmãos de 100 anos brigam, quando a mãe e o pai 
chegam, eles não deveriam encontrar uma forma para parar de brigar ou deveriam 
continuar a brigar? Como eles param de brigar quando os pais chegam, os pais por 
quem eles estiveram esperando por milhares e dezenas de milhares de anos? 
 
Atualmente, quantas pessoas no mundo, incluindo aquelas que acreditam em Jesus, 
desejam o Advento do Messias? Vocês entendem o que é o Messias? O caracter chinês 
Ku (busca) de Ku Sae Chu (messias), Sae (taxa) de Sae Kum, e Chu (mestre). (O Pai 
está falando sobre três caracteres chineses que formam messias.) Isso é messias. Há uma 
taxa, não é? O que é isso? (Risadas) Somos mesquinhos nesta época, não é? O Messias 
é dessa forma. 
 
O Reverendo Moon conquistou pelo amor. Isso está certo. Qual amor? Amor que não é 
para si mesmo, mas amor que é para o benefício dos outros. 
 
3) O Lugar da Declaração dos Verdadeiros Pais 
 
Vocês devem saber porque o Reverendo Moon seguiu através dessas dificuldades. Por 
que eu seguiria através dessa dificuldade, se fosse somente por meu país? Eu sou um 
homem sábio. Eu sou uma pessoa que conhece muito bem os costumes e cultura 
coreanos. Isto aconteceu dessa forma porque eu fiz as coisas para o benefício do mundo 
e do reino celeste. 
 
Por quarenta anos a Coreia fez todos os tipos de coisas para o Pai. Eles têm muitos 
pecados por minha causa. Eu carreguei o fardo de irmãos, o fardo do povo coreano – 
aqueles relacionados com os pais e familiares no oitavo grau de relacionamento de 
sangue. Eu dei todas as coisas preparadas e bênção desta vez. Portanto, eu declarei os 
Verdadeiros Pais. 
 
Onde eu declarei os Verdadeiros Pais? Eu não fiz isso em Moscou. Eu fiz isso na 
Coreia. Vocês devem ser gratos sobre isso. Vocês entendem? 
 
4) Fenômenos Após a Declaração dos Verdadeiros Pais 
 
A. Mudando o Mundo pela Declaração da Cerimônia de Oito Estágios 
 
Vocês já ouviram as palavras “Cerimônia de Oito Estágios”? Vocês já ouviram essas 
palavras? Aqueles que já ouviram, levantem a mão. Vocês não conhecem? Vocês 
entendem os conteúdos? Então, embora vocês se denominam membros da Igreja de 
Unificação, vocês não sabem nada sobre a Igreja de Unificação e o Pai da Igreja de 
Unificação. Assim, eu devo concluir... 
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No dia 31 de agosto de 1989, eu declarei a Cerimônia dos Oito Estágios em Kodiak, 
Alasca. Naquela manhã, eu falei sobre isso, mas vocês não acreditaram, dizendo, “o que 
é isso... ?” Quando o Pai disse que o mundo mudaria rapidamente, vocês não 
acreditaram nisso. Vocês tiveram o pensamento, “O que é isso... ?” 
 
A seguir, em setembro, o Pai declarou o Paternalismo. O Pai declarou esse último na 
terra no nível mundial. Se, quando o Verdadeiro Paternalismo aparece na Terra, não 
pode haver nenhum Satanás e nenhum mundo pecaminoso como atualmente, podemos 
concluir que Satanás deve recuar quando o Paternalismo é estabelecido. Após essa 
declaração, no dia 9 de novembro de 1990, o muro de Berlin caiu. 
 
A seguir, em abril de 1990, O Pai realizou a reunião em Moscou. Consequentemente, 
líderes comunistas e inteligentes, e membros genuínos da segunda geração mudaram 
completamente em 180 graus, centrando no Pai. Devemos chegar ao estágio onde não 
podemos voltar atrás. 
 
Gorbachev declarou a renúncia ao comunismo. Esse foi o fim. No meio destas 
situações, qual é a única esperança? Qual é a ideologia que pode conduzir o sistema 
social? Vocês devem saber que devemos chegar ao estágio onde todos podem concluir 
isto com nenhuma outra ideologia além do Deusísmo. 
 
A história humana até agora é aquela que os seres humanos têm conduzido. Mas agora, 
se sabemos que Deus está vivo, então não podemos evitar seguir Seu “ismo.” Chegamos 
a esta conclusão. 
 
B. Poder Satânico Entra na Realidade de Morte 
 
Dia 17 de novembro é o Dia dos Verdadeiros Filhos, não é? (Sim) Até agora, o filho 
mais velho teve que estar no lado de Satanás. Todas as pessoas espirituais no mundo 
espiritual utilizam pessoas na terra, que estão na posição de filho. Vocês entendem? Os 
médiuns espirituais utilizaram todas as pessoas na terra. Mas agora, porque o Pai 
restaurou o direito de primogenitura, o direito paternal e a realeza, tudo está revertido. A 
partir de agora, se uma pessoa se opõe à Igreja de Unificação, ela pode morrer 
repentinamente. Observem isso acontecer. 
 
Entramos na era na qual podemos comandar arcanjos no mundo espiritual, porque o Pai 
restaurou a primogenitura e estabeleceu Adão na terra. Tudo isto está no nível global. 
Porque a restauração da primogenitura e do direito paternal foi realizada centrando no 
Reverendo Moon, o Pai anunciou os Verdadeiros Pais para o mundo. O mundo se 
tornou mal pelo aparecimento de maus pais. Portanto, a realidade de Satanás no mundo 
recua, seja ela a esfera comunista ou outra: Todos recuam pela declaração dos 
Verdadeiros Pais centrando no Pai. 
 
Vendo o lado mal, eu digo que a Coreia é pior agora. Homens se vendem e as mulheres 
se vendem também. Naturalmente os filhos também. A Coreia chegou ao ápice no nível 
global, a pior posição. Quem limpará isso? Isso não é através do poder político. Isto é 
limpo pelas minhas mãos. Tudo é limpo pelas mãos dos Verdadeiros Pais. Isto não é 
feito pelo poder. É claramente limpo através da educação. 
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C. Chegada da Realidade de Fortuna da Unificação 
 
Qual é o centro para o estabelecimento? O estabelecimento é feito centrando no amor de 
Adão e Eva, o amor de Verdadeiros Pais. Devemos nos estabelecer aqui centrando no 
amor vertical de Deus e no amor horizontal dos Verdadeiros Pais. Começando a partir 
daqui, o relacionamento de sangue de verdadeiros filhos nasce centrando nos 
Verdadeiros Pais originais. A expansão original de indivíduo, família e tribo conduz à 
formação da tribo e do povo. 
 
O Pai tem lutado até agora a fim de encontrar tudo, e venceu todas as batalhas. O Pai 
seguiu assim, enquanto recebia perseguição a partir do mundo satânico. Enquanto o Pai 
trilhava o caminho no nível individual, todos os indivíduos do mundo satânico se 
opuseram. Enquanto o Pai trilhava o caminho centrando na família, todas as famílias do 
mundo satânico se opuseram. Na formação do clã e da tribo na Igreja de Unificação, 
todos se opuseram. Todos se opuseram devido ao padrão condicional. O Pai obteve a 
vitória e a América se rendeu, e a União Soviética caiu e pereceu. Por causa disso, eles 
não atacam. Vencendo no campo de batalha, seguimos em frente. Eles não podem 
cruzar o cume. Quando seguimos, por onde devemos ir? Ostentando nosso poder, 
retornamos. Portanto, devemos entrar na Coreia do Norte através das terras da Coreia do 
Sul. 
 
Tanto direita como esquerda perecem. Então quem ostenta o poder? O lado celeste 
obtém o poder. Pela declaração dos Verdadeiros Pais, o mundo comunista se coloca na 
posição de sua total destruição, e Satanás cairá rapidamente a partir de agora. Ele não 
desce com o mesmo ângulo que subiu. Ele desce bruscamente. Por que? Porque este não 
é o caminho que Satanás está destinado a seguir. Este é o caminho que os Verdadeiros 
Pais estão destinados a seguir. Isso não é assim? O Pai obtém vitória no mundo 
satânico, e sobe e desce até o vale. Este não é o lugar para Satanás ocupar. Verdadeiros 
Pais descem trazendo todas as pessoas. Portanto, tudo está caindo agora. 
 
Dizem que esta é a era da supremacia do material, mas esta é a era de zero em termos de 
espiritualidade. Portanto, é a missão da Igreja de Unificação descer, centrando no 
espírito, trazendo o material com ela. Hoje, nas escolas, eles dão educação técnica. Mas 
eles dão educação do caráter? Educação técnica não dá nem a palavra sobre Deus nem a 
palavra sobre a humanidade. Quando descemos, a fim de que possamos subir 
novamente, nossa forma deve ser corrigida para a única lei de circularidade. Devemos 
retornar para a terra natal e cumprir a unificação do Norte e do Sul. 
 
A Coreia é uma oferta que representa a divisão de direita e esquerda, o mundo 
democrático e o mundo comunista. Nossa mente e corpo estão divididos e a família está 
dividida. Tudo tem duas partes separadas. No Congresso, há a Câmara Alta e a Câmara 
Baixa, não há? Há duas partes brigando. No nível tribal, elas estão divididas em 
superior e inferior, e elas não concordam entre si; elas formam uma parte que briga na 
frente e atrás. O Senado e o Congresso estão no relacionamento vertical. Mas eles estão 
brigando. Portanto, devemos estabelecer corretamente este padrão vertical. A Igreja de 
Unificação é o lugar onde democracia e comunismo podem ser unidos, e todas as 
religiões podem ser unidas, e é o lugar onde religião e este mundo também podem ser 
unidos. Embora tenha esta responsabilidade diante do grande caminho dos princípios 
celestes, todos têm atacando-a.  
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Portanto, quando subimos do nível individual para o nível familiar, o nível tribal, e 
assim por diante, todos os outros descem. Eles alcançam o ponto de saturação, e não 
podem evitar perder poder. Assim, não importa quão grande seja uma nação, não há 
uma única nação que tenha a confiança de dar soluções e esperança para a segunda e a 
terceira gerações. As coisas agora estão estabelecidas assim. Esse tempo chegou. 
 
Eu fui para a União Soviética e dei a verdade, soluções e esperança, e o mundo 
comunista chegou ao seu fim. É assim como isto é feito. A oposição pensava até agora 
que a Igreja de Unificação estava errada, não é? Isso não é assim? Eles pensavam que 
ela certamente desapareceria de forma automática. Mas isso não foi dessa forma. A 
Coreia também está realmente caótica, não é? Ninguém pode ajustá-la. Eles alcançaram 
o ponto de saturação e as coisas se tornaram como estão. Penetramos nesta situação e 
seguimos para cima. Qual é o padrão original pelo qual penetramos e subimos? Este é o 
pensamento dos Verdadeiros Pais. 
 
Adão e Eva são Verdadeiros Pais no nível familiar, e eles se tornam Verdadeiros Pais 
no nível tribal, não é? Isso não é assim? Vendo a partir da perspectiva histórica, isto é 
uma família; entretanto, os Verdadeiros Pais são como antepassados. Quando a nação é 
formada, quem é o antepassado da nação? São os Verdadeiros Pais. Quem é o 
antepassado da família? São os Verdadeiros Pais. Quem é o antepassado do mundo? Os 
Verdadeiros Pais. Tudo está sendo estabelecido dessa forma, não é? 
 
Portanto, pela manifestação dos Verdadeiros Pais na terra, uma família celeste é 
formada, e a formação do clã, tribo, nação e todo o mundo é realizada estando ligada 
aos Verdadeiros Pais. O que deve ser obtido aqui? Todos virão sob a realidade dos 
Verdadeiros Pais. Por esta razão, Satanás nos cerca com milhões de tropas e nos golpeia 
para que não possamos expandir. 
 
Entretanto, terminamos todas estas batalhas em um período de 43 anos. Obtivemos 
vitória na América. Vendo a questão centrando no problema Caim-Abel, a América é 
Caim no nível nacional diante do Pai. O Pai lutou e obteve vitória. A União Soviética é 
a mesma coisa. Caim e Abel, democracia e comunismo, ala da esquerda e ala da direita, 
todos eles alcançaram o ponto de saturação, e neste ponto se posiciona a Ala Cabeça. 
 
O que é o pensamento Ala Cabeça? Ele é o pensamento do Adão perfeito. Isso não é 
assim? Porque Adão caiu, ele não pôde alcançar a perfeição. A fim de elevar Adão, um 
filho no lado celeste e um filho no lado satânico são elevados. A esquerda e a direita 
brigam entre si a fim de se tonarem o mestre. Esta é a história humana. 
 
Qual é o centro do Adamismo e do Pensamento Ala Cabeça? Visto a partir do Princípio, 
a realidade do domínio indireto e a realidade do domínio direto não estão unificados. A 
realidade do domínio indireto e a realidade do domínio direto são unificados quando 
Adão cumpre sua responsabilidade. Em que ponto elas são unificadas? Após passar 
através dos 10 estágios. 
 
O que representa o número 10? Ele é um horizonte. No número 10, podemos alcançar o 
horizonte pela primeira vez. O número 9 não alcança o horizonte. Devemos alcançar o 
número 10 para alcançar o horizonte. Céu e terra, e mente e corpo, são completamente 
estabelecidos no horizonte, centrando no amor. Este é um estabelecimento eterno. 
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Vendo isto a partir desse ponto de vista, devemos anunciar os Verdadeiros Pais. Pelo 
anúncio dos Verdadeiros Pais, a unificação é alcançada. Não temos três organizações 
para alcançar isto? Estas são a Igreja de Unificação, a Liga Vitória Sobre o Comunismo, 
e a Federação de Nações. A Federação de Nações foi estabelecida para a unificação de 
Norte e Sul. Para lutar contra o mundo comunista, a Liga Vitória Sobre o Comunismo 
foi estabelecida. Norte e Sul serão unidos somente quando lutamos contra o mundo 
comunista. A Igreja de Unificação foi estabelecida para o benefício de assuntos 
espirituais. Ela é para o propósito do estabelecimento da consciência, cuja posição não 
está estabelecida. Portanto, Satanás esteve atacando a Igreja de Unificação para que ela 
não possa estabelecer essa posição. 
 
Mas agora, o Pai seguiu por todas as condições de indenização, retornou para a terra 
natal, e declarou os Verdadeiros Pais. Quando o Pai declara os Verdadeiros Pais, ele faz 
isso primeiro através da Igreja de Unificação, e a seguir através daqueles que estão 
relacionados com ela, ou seja, os familiares. A Declaração já foi feita para a Igreja de 
Unificação, não é? Caim e Abel devem estar unidos. Sobre este fundamento, o Pai 
declara para a nação. Através da declaração para a nação, aqueles que estavam se 
opondo como Caim passam a estar unidos. Agora esta Declaração foi feita. Portanto, 
médiuns espirituais estão recebendo a mensagem que 30 de abril é o dia do fim do 
mundo. O que isto significa? Sendo que o mundo começou com maus pais, todos os 
laços dos maus pais devem ser subjugados pelos Verdadeiros Pais para que um novo 
mundo possa surgir. No campo da luta de Sumô, quando o campeão e o desafiador 
lutam, o campeão é campeão até que ele seja derrotado. Quando ele cai, ele entra em um 
buraco na terra. Este é exatamente o padrão. 
 
O Pai declarou os Verdadeiros Pais neste tempo. Porque o Pai declarou os Verdadeiros 
Pais, a Coreia não perecerá. Se Adão e Eva, no jardim do Éden, tivessem se tornado 
Verdadeiros Pais, Satanás não teria se tornado Satanás. Seus antepassados precederam 
vocês, mas foram colocados na posição do arcanjo decaído, que já se foi. Mas eles estão 
agora atrás de vocês. Todos eles vêm e auxiliam vocês a partir do mundo espiritual 
porque eu conduzi a cerimônia de declaração. 
 
A partir de agora, se vocês agem com confiança, acreditando nas palavras do Reverendo 
Moon, todos os tipos de coisas acontecerão. Quando fizemos o Rally de Boas Vindas 
dos Verdadeiros Pais na cidade, na região, no distrito, eu disse que as coisas seriam 
realizadas de acordo com a capacidade da determinação dos líderes de estado. Naquele 
tempo, quando falei para os líderes distritais realizarem uma reunião para 3.000 pessoas, 
todos eles se opuseram. Mas eu disse, “Acreditem! Pratiquem acreditando somente nas 
palavras do Pai.” Vocês podem fazer coisas poderosas por causa dessas palavras. 
 
D. Sem Lutas no Futuro 
 
A Coreia nunca invadiu outros países. Coreanos são um povo que tem coração de amor 
pela humanidade. Visto a partir desta perspectiva, podemos dizer que coreanos estão 
mais perto da realidade de coração de Deus. Além disso, a partir desta perspectiva, 
porque eles se sacrificaram mais do que qualquer outro, eles estão mais perto da 
realidade de coração de Deus. O que é supremo no mundo e mais precioso no mundo da 
humanidade decaída? São os Verdadeiros Pais e o direito da primogenitura. A seguir é o 
direito de pais, e a seguir é o direito da realeza. Estes são os direitos particulares. 
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A história coreana é a história que Deus buscou a fim de criar os direitos do filho mais 
velho que pode herdar a realeza celeste. A história japonesa é a mesma. Nos Últimos 
Dias, aquele que sucede a posição de imperador tem a primogenitura. O filho mais 
velho deve se tornar um verdadeiro pai. O filho mais velho original na humanidade era 
Adão. Portanto, a primogenitura deve ser ligada aos Verdadeiros Pais e restaurada. Sem 
isso, uma pessoa não pode se colocar na posição de Verdadeiros Pais. 
 
Após retornar da Rússia, o Pai declarou os Verdadeiros Pais. A Declaração dos 
Verdadeiros Pais foi feita. Após a restauração da primogenitura, Verdadeiros Pais 
devem ser estabelecidos no nível mundial. Quando os Verdadeiros Pais seguem além da 
nação e expandem seu ambiente para o nível mundial, a realeza tribal e a realeza 
nacional são estabelecidas.  
 
Portanto, se há o padrão nacional dos Verdadeiros Pais, então Verdadeira Realeza 
começa. Quando Norte e Sul estão unidos, Verdadeira Realeza começa. A soberania que 
se originou a partir de Deus é estabelecida. Deste modo, a nação que nasce sob esta 
soberania está equipada com os três elementos de uma nação: soberania, território e 
povo. 
 
Uma nação não começa sem soberania, sem território e sem povo. Agora o Pai está 
recrutando pessoas no nível mundial. Não temos pessoas e território agora, embora 
tenhamos a soberania. Portanto, pessoas que alcançam a unificação de Norte e Sul 
devem estabelecer a soberania como a nação de céu e terra, de acordo com a Igreja de 
Unificação. 
 
Não haverá briga no futuro. Tivemos brigas inúteis centrando no próprio eu até agora. 
Pessoas brigavam para roubar umas às outras. Porque o mundo unificado é um mundo 
no qual vivemos para a benefício dos outros sob a soberania de Deus, não há nenhuma 
necessidade de guerras. Irmãos não precisam roubar uns aos outros. As pessoas terão 
que fugir, porque todos estarão tentando dar muito para elas. 
 
Portanto, se vivemos em nossas próprias vilas, podemos viajar para qualquer lugar. A 
vida temporária é gerenciável em uma vila. As pessoas sinceramente preparam tudo 
para que vocês possam ter seu café da manhã, almoço e janta. Vocês podem dormir lá 
também. Essa época chegará. 
 
A partir de agora, a separação dos poderes desaparecerá. Todas as leis desaparecerão. Se 
auto governo pelo amor é realizado, leis são automaticamente observadas. Se amor para 
o benefício dos outros é praticado, não haverá nenhum problema. Superior e inferior se 
tornam unidos, e frente e atrás, e esquerda e direta, todos se tornam unidos. 
 
5) O Surpreendente Fato da Declaração dos Verdadeiros Pais 
 
O Pai trouxe sob controle a esquerda e a direita. Vocês sabem quanta dificuldade o Pai 
teve que enfrentar a fim de trilhar este caminho? Devemos criar uma atmosfera onde o 
Deusísmo centrando no Pensamento Ala Cabeça seja oficialmente reconhecido pelos 
líderes das escolas. O Pai nos educou e abriu o caminho para superarmos qualquer 
ponto crítico. 
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Agora refletimos e retornamos. Onde deveríamos ir? Onde deveríamos seguir? 
Devemos novamente retornar para a terra natal expandindo para o mundo, indo além da 
nação. Os antepassados decaídos começaram com a família de Adão e Eva. Devemos 
retirar a linhagem de sangue decaída. Em três gerações devemos limpar os erros de 
nossos de nossos antepassados em três gerações. 
 
Adão caiu, não é? Satanás matou o antepassado original da raça humana. Em uma única 
geração, Adão caiu e se tornou um objeto ressentido em relação a Deus. Jesus é aquele 
que veio como o segundo verdadeiro pai, o Messias. Pessoas da raça humana, seus 
próprios filhos e filhas, estas pessoas prenderam e mataram o Messias que veio como o 
Salvador. Quão grande pecado do país seria prender e matar os Verdadeiros Pais! Eles 
não poderiam escapar disso. 
 
Vocês devem saber que o povo de Israel vagou por esta razão. Isto durou dois mil anos. 
Se traçamos toda a história deles, muitas pessoas sangraram por espadas, foram 
pisoteadas por cavalos, e amaldiçoadas. Depois que passaram dois mil anos, e depois de 
todas estas tribulações, a América finalmente os ajudou a obter a independência. 
 
Satanás matou nossos pais originais; filhos e filhas de Satanás mataram o segundo 
conjunto de verdadeiros pais. Satanás e as forças satânicas no mundo inteiro tentaram 
matar o terceiro conjunto de Verdadeiros Pais, mobilizando todos os seus pensamentos 
e poderes. Entretanto, o Verdadeiro Pai não morreu e sobreviveu sob enormes 
dificuldades e tribulações. Quão incrível é este fato, que as normas dos pais e os 
Verdadeiros Pais podem ser declarados na Terra! Quanto Deus desejou este fato! 
 
6) A Direção para o Gerenciamento da Vida Após a Declaração dos 
Verdadeiros Pais 
 
O Pai disse para o Presidente Mikhail Gorbachev remover a estátua de Lenin e de Marx. 
Não há ninguém mais além do Rev. Moon que disse isso na história do Partido 
Comunista. As pessoas da equipe do Partido Comunista ficaram confusas e disseram, 
“Você fala sobre Deusísmo diante de nós? Quão arrogante é dizer isso!” (Risadas) 
 
Não importa quanto eles odiassem o Pai, o mundo comunista agora se virou para o 
caminho que eu disse. O homem a quem eles mais odiavam se tornou o único ser de 
esperança para eles. Não há nenhuma outra esperança. Portanto, o Pai claramente os 
ensinou, “Me ouçam e me sigam, ou vocês não terão esperança.” Vocês entendem sobre 
o que estou falando? (Sim) 
 
Olhando para o Rev. Moon, quão orgulhoso Deus está: “Eu queria isso declarado para 
os Soviéticos por muito tempo. Como estou orgulhoso de você, meu filho!” Por esse 
motivo Deus disse, “Eu escolhi você para o benefício da humanidade.” O Pai se tornou 
famoso depois disso. Isso não é assim? (Risadas) 
 
Líderes americanos disseram, “Como você pode fazer isso?” Líderes europeus disseram, 
“Como você pode fazer isso?” O mundo comunista disse, “Como você pode fazer isso 
no Kremlin?” (Risadas) Ao olhar para baixo, Deus estava pensando, “Isto é muito 
interessante!” O Pai sabia disso. O Pai declarou isso claramente. Vocês entendem? 
(Sim) Tudo é feito desta forma. Tudo está ligado aos Verdadeiros Pais.  
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Seus ouvidos querem encontrar Verdadeiros Pais, seu nariz, boca e olhos são o mesmo. 
Tudo. Por que? Verdadeiros Pais têm um forte poder de atração. O Pai sabe disso. 
(risadas) Este tapete, manta, grama, água, tudo deseja Verdadeiros Pais. (aplausos) Tudo 
na natureza é a mesma coisa. Eles dizem, “Verdadeiros Pais, por favor, fiquem aqui.” A 
natureza chora. Mas os americanos não são assim, não é? (Sim, somos.) Isso é assim? 
(Sim) 
 
Com o que vocês querem preencher toda a América? Verdadeiros Pais. O som de 
Verdadeiros Pais é bom. “Eu encontrei os Verdadeiros Pais.” “Onde?” Se vocês dizem, 
“Venha comigo,” todos eles vão querer seguir vocês. Esse é o poder de Verdadeiros 
Pais. Verdadeira mãe, verdadeira esposa, verdadeiros filhos, verdadeiros netos, 
verdadeiros patriotas, todos surgem a partir daqui. Tudo começa com Verdadeiros Pais. 
Vocês entendem? (Sim) Esse é o evangelho mais esperançoso. Não precisamos da 
Bíblia. O propósito da Bíblia é encontrar um único casal, Verdadeiros Pais. Isso não é 
assim? Portanto, vocês entendem o motivo pelo qual o nome de Verdadeiros Pais é o 
mais precioso, não é? (Sim) 
 
Qual parte dos Verdadeiros Pais vocês querem ser? Esta é a questão. Se pensamos sobre 
os Verdadeiros Pais como uma árvore, vocês são os galhos. Este galho pode viver bem 
onde quer que seja plantado. Este galho vive onde quer que ele vá, sempre que é 
plantado, seja de noite ou de dia, inverno ou primavera, ou na estação chuvosa, 
enquanto houver amor. Ele vive bem, independente das circunstâncias. Por que? Porque 
ele aceita tudo. 
 
Nosso propósito é liberar e salvar Deus, a raça humana, e tudo que pertence a Satanás. 
Esse é nosso objetivo. Vocês entendem claramente isto? (Sim) Este é o propósito dos 
Verdadeiros Pais. Declaramos esse coração dos pais. Fizemos avanço, por isso Satanás 
não pode existir lá. Esta é a visão do Princípio. 
  
Pensem sobre todas as coisas. Olhando para vocês que estão salvos, as pessoas dizem, 
“Mansei!” Vocês devem saber a forma para ouvir essa voz. Onde quer que vocês vão, 
todas as coisas recebem vocês, e a humanidade recebe vocês. O mundo original 
centrando no amor é preenchido com a voz do amor de todas as coisas. No mundo do 
amor original, tudo entende tudo, como Deus faz. Amor Verdadeiro e Verdadeira 
Herança. Quando herdam, vocês herdam tudo. Vocês têm o direito de participação que 
permite vocês participarem onde quer que estejam. Estes três conceitos são sustentados 
pelo Amor Verdadeiro. Vocês entendem sobre o que estou falando? 
 
Isto significa que vocês podem captar automaticamente o Amor Verdadeiro. Esta 
palavra significa estas coisas. Vocês herdam Deus. Deus se torna seu. Onde quer que 
Deus esteja, vocês podem estar lá. Que maravilhoso é isso! Quão felizes vocês são! 
Ninguém pode negar este conceito. Temos essa coisa surpreendente. Como podemos ter 
preocupações? Não há nenhuma sombra. Somos brilhantes como uma pérola. Este é o 
orgulho de um Moonie. Vocês entendem? Portanto, onde quer que um Moonie vá, não 
há nenhuma oposição de Satanás. A partir de agora, as coisas são absorvidas da forma 
que gritamos, elas são ressuscitadas da forma que gritamos, e nascem da forma que 
gritamos. Por que houve oposição até agora? Porque estávamos no processo de 
escalada. Aqui não há ala da esquerda ou da direita, por isso a Ala Cabeça nasceu. A 
Ala Cabeça é mais elevada do que estas. Porque ela é mais elevada, ela é melhor. 
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Comunismo é o pensamento de servo, o pensamento de mestre e servo. Não há 
nenhuma liberdade. Democracia é fraternalismo. Sendo que há irmãos, há liberdade. 
Eles têm liberdade entre eles mesmos, portanto, eles têm brigas constantes. Eles brigam 
entre si constantemente, cada um reivindicando sua própria superioridade.  
 
Pensamento Ala Cabeça é paternalismo. Senadores e congressistas brigam, e os 
Republicanos e os Democratas brigam, não é? (Sim) Por que eles brigam? Porque eles 
não são pais, eles brigam. 
 
Se pais chegam e dizem, “Ei filhos, por que vocês continuam brigando? Vocês não são 
servos,” então a briga acabará. Pais apreciam o casamento de negro e branco. Isso não 
está certo? Pais desejam que os irmãos amem uns aos outros mais do que eles servem 
seus pais. Vocês devem saber disso. (Sim) Essa é realmente a forma de amar os pais. 
 
Então, vocês também amam o Pai? (Sim) Eu não posso acreditar nisso. (Amamos o 
Pai.) Vocês são diferentes do Pai, não é? (Não) Por que não? É porque somos a raça de 
Amor. Estamos absoluta e eternamente unidos, se colocamos o centro no Amor 
Verdadeiro de Deus. A partir deste ponto, vocês estão conectados ao Pai. Ninguém pode 
cortar este relacionamento. 
 
Também trilhamos o caminho de Verdadeiros Pais. Isso não é assim? Embora sejamos 
como galhos agora... Somos iguais. Eu estabeleci minhas raízes para me tornar um 
tronco, fazer crescer galhos, desabrochar flores, e dar frutos. Todos são iguais. Isto 
significa que todos nos tornamos Verdadeiros Pais. Então, vocês estão se tornando 
assim agora? A partir de agora, vocês se tornarão assim. Todos são iguais. 
 
Portanto, quão honradas são as pessoas! Vocês abrem a porta e as pessoas dizem, “Olha 
aqui. Quão maravilhoso é o mestre que se coloca aqui agora!” Vocês se sentem tão bem. 
Animais são da mesma forma. No mundo espiritual, as pessoas dizem, “Você é o 
salvador centrando no Amor Verdadeiro, como Jesus, que foi um messias. Onde quer 
que você for, todas as pessoas serão salvas.” Esse é o fato verdadeiro? (Sim) 
 
Através do anúncio da Declaração dos Verdadeiros Pais, os direitos de Satanás 
desaparecem e todas as leis de indenização que governaram as lutas centrando nas 
religiões desaparecerão. Bons espíritos alcançaram o nível do mundo arcangélico. 
Podemos chamá-los de anjos. Eles podem auxiliar a terra à sua vontade no mundo onde 
não há nenhuma queda. Devemos chegar a esse tempo. Estes anjos são seus 
antepassados. Vocês entendem? (Sim) Portanto, se alguém se opõe à Igreja de 
Unificação, todo os tipos de coisas podem acontecer. Essa pessoa pode morrer por uma 
doença ou todos os tipos de coisas podem acontecer. 
 
Vocês devem ser corajosos e fortes. Esta palavra significa que vocês devem ter posse. 
Mesmo se vocês enfrentam circunstâncias difíceis, não há nenhum problema. Deus não 
quer coisas ruins. Se vocês dizem, “Desapareça da minha vista,” elas desaparecerão. 
Elas irão embora. O mundo espiritual é igual. Se vocês dizem, “Eu não quero essa 
coisa,” então isto desaparecerá de uma vez. Vocês têm poder sobre tudo em seu 
ambiente. Quando o centro de Amor aparece, tudo passa a ser direcionado por ele e se 
move ao redor dele. Quando o sol surge no leste, toda a natureza – montanhas, rios, 
árvores e grama – se volta para o sol. Ele é a essência da vida e do amor. 
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Verdadeiros Pais são o fundamento central do Amor Verdadeiro cósmico. Portanto, 
quando Verdadeiros Pais aparecem, todo o mundo criado se volta para os Verdadeiros 
Pais, tal como toda a natureza se volta para o sol nascente. Todas as criaturas são iguais 
às folhas e galhos. No mundo espiritual, tudo está direcionado para Deus. Da mesma 
forma na Igreja de Unificação, a consciência dos membros segue o Pai onde quer que 
ele vá. É a mesma coisa. 
 
Todo seu propósito é Amor Verdadeiro, e o centro do mundo é Amor Verdadeiro. Toda 
liberação começa a partir dele. Se vocês se colocam nessa posição, todos os quatro 
portões se abrirão como uma porta automática. Há uma porta automática em um grande 
edifício, certo? O mundo espiritual é assim. Onde o mestre de Amor Verdadeiro vai, 
não há nenhuma barreira. Todos os portões se abrem automaticamente. Todos o 
recebem. Pessoas espiritualmente elevadas dizem, “Bem-vindo. Estivemos entediados 
por muito tempo. Recepcionamos qualquer coisa excitante e interessante.” Essa situação 
é criada. Quão maravilhoso é isso! Vocês gostam disso? (Sim) Portanto, vocês devem 
saber claramente a partir de agora que herdamos todos os conceitos a partir dos 
Verdadeiros Pais. Ninguém pode me dizer isso ou aquilo. Eu me tornei o mestre 
automaticamente. Eu me tornei o mestre e os Verdadeiros Pais. Ninguém mais pode 
guiar vocês. Vocês se colocarão nessa posição no futuro próximo. (202-351) 

 
 
Por causa da Queda, era difícil conectar a mente de Deus com a mente humana, de 
forma vertical. Entretanto, elas são conectadas pelos Verdadeiros Pais. O ambiente de 
familiares que não se opõem não é a realidade de Caim. Eles chegam como a realidade 
de Abel, que se coloca no lado celeste. Portanto, agora a ruptura da realidade religiosa 
acontece. 
 
Até agora, o mundo espiritual e o mundo físico estiveram centralmente conectados 
através da realidade religiosa centrando no povo escolhido. Contudo, atualmente 
devemos chegar ao estágio da substancialização da era do Velho Testamento, a era do 
Novo Testamento, e a era do Completo Testamento. Por isso, os direitos da realidade 
religiosa chegam a um fim, e o ambiente de Caim e Abel desaparece. Portanto, famílias 
centrando em vocês, que não se opõem, estão colocadas na posição de Abel no lado 
celeste. Desta forma, elas giram da forma que vocês giram. Agora é este tempo. Vocês 
entendem o que estou falando? Assim, nosso mundo chegará agora. 
 
Vocês devem conhecer este tempo. Vocês agora enxergam o fim da linhagem satânica 
de pais pela Declaração dos Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais lutaram com o 
mundo de Satanás e vieram com toda a preparação necessária. Devemos chegar ao 
estágio no qual tanto o mundo democrático como o mundo comunista declinam. O 
mundo de Satanás deve chegar a um fim pela Declaração dos Verdadeiros Pais, e o 
retorno do Pai com todas as condições vitoriosas.  
 
Qual o significado do fim do mundo de Satanás? Isto significa liberar-se de Satanás. Até 
agora, estivemos vivendo no ambiente da realidade cultural do mundo satânico e da vida 
satânica. Mas agora estamos liberados do mundo satânico, a realidade de vida satânica, 
e da linhagem de sangue de Satanás. Liberados de Satanás, onde iremos? Devemos 
retornar para Deus. Exatamente agora o mundo não conhece Deus. Satanás fez isto 
desta forma. O humanismo não conhece Deus. Agora o humanismo americano se tornou 
um humanismo que expulsou Deus. 
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Qual é o padrão do humanismo? O corpo. É o corpo, mas um corpo autocentrado. Ele 
persegue prazeres sexuais. Se perseguem isto, vocês perecerão. Essa é a forma. 
Devemos ser liberados de Satanás e da vida satânica. Vida aqui significa espera cultural. 
 
Há uma diferença entre americanos e aqueles que acreditam no Confucionismo, não é? 
Devemos ser liberados a partir da realidade de vida, e a seguir, da linhagem de sangue. 
Quando somos liberados de Satanás, para onde devemos retornar? Retornamos para 
Deus. Devemos retornar para Deus. Mas comunismo e humanismo secular não 
conhecem o caminho de volta para Deus. 
 
Então, onde devemos viver? Não fomos feitos para vivermos conforme nossa própria 
vontade, como animais. Este é o ideal para começarmos nossa vida centrando nos 
Verdadeiros Pais. Devemos viver centrando no território dentro do ideal em nível 
mundial que está centrado nos Verdadeiros Pais. Portanto, não podemos ir para o Reino 
do Céu sem acreditar nos Verdadeiros Pais. Agora estamos em uma situação tal como 
tendo muitos galhos que não podemos enxertar. Estas palavras podem permanecer. 
(202-276) 

 
 
Aqueles que estão aqui, o que vocês devem fazer agora? Vocês devem ir para sua área 
local e estabelecer o fundamento para os Verdadeiros Pais. Verdadeiros Pais devem 
estabelecer o fundamento para o Céu. Deus estabelece o caminho que os Verdadeiros 
Pais devem trilhar antes como Verdadeiros Pais, e os Verdadeiros Pais estabelecem o 
caminho que vocês devem trilhar. Portanto, vocês podem simplesmente seguir o 
caminho de Verdadeiros Pais. 
 
Deus caminha um passo adiante da vinda dos Verdadeiros Pais. Portanto, na 
Providência de Restauração, existe a era Providencial para o Fundamento de 
Restauração, a era Providencial para a Restauração, e a era Providencial para a 
Conclusão da Restauração. 
 
O Céu estabeleceu este fundamento, e mais tarde os Verdadeiros Pais conheceram isso. 
Os Verdadeiros Pais estabeleceram este fundamento, e mais tarde conhecemos sobre 
isso. Vocês também devem estabelecer o fundamento, e mais tarde seus descendentes 
saberão sobre isso. Vocês devem seguir além do padrão da nação e do mundo. 
 
Se isto acontece, Deus irá além do padrão da história cósmica. Quando nós, os membros 
da Igreja de Unificação, seguimos além do padrão da nação, a vontade dos Verdadeiros 
Pais irá além do padrão do mundo, e Deus irá além do padrão do cosmos. Desta forma, 
toda a humanidade irá além do padrão cósmico, centrando em Deus. 
 
Vocês estão dois estágios abaixo de Deus a partir desta perspectiva. Vocês que estão 
dois estágios abaixo, não podem estar relutantes ou ficar cansados. Antes que vocês 
trilhem este caminho, os Verdadeiros Pais trilham esse caminho em seu benefício, e 
Deus trilhou o caminho antes dos Verdadeiros Pais para o benefício de vocês, e as 
dificuldades de Deus e as dificuldades dos Verdadeiros Pais é uma enorme dificuldade 
que nem mesmo a morte pode mudar. Vocês devem saber que trilham esse caminho 
com esse débito. 
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Os Verdadeiros Pais herdaram a Vontade de Deus, e vocês devem herdar a Vontade dos 
Verdadeiros Pais. Vocês não devem perder este pensamento tradicional. Qual é o 
pensamento tradicional? Vocês devem retirar a linhagem de sangue do inimigo Satanás, 
porque vocês nasceram com esta linhagem de sangue. Depois disso, vocês devem 
restaurar sua linhagem de sangue centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais. Para fazer 
isto, vocês devem estar unidos com Deus em coração. 
 
Baseado na unidade em coração, vocês devem herdar a linhagem de sangue celeste, 
tornando-se um galho ou uma folha de uma árvore cuja raiz é Deus. Vocês devem se 
tornar um ser representando Deus, e estabelecer o padrão absoluto na Terra, pelo qual 
vocês podem subjugar Satanás. Se vocês fazem isso, a história de restauração pode 
prosseguir. Vocês devem saber isso. (13-297) 
 
7) Coisas que Devemos Fazer Após a Declaração dos Verdadeiros Pais 
 
A. Vamos Ser Gratos Diante da Declaração 
 
Pela declaração dos Verdadeiros Pais, o que acontece? Os bons espíritos centrando em 
Deus e os maus espíritos centrando em Satanás estão claramente separados. Se uma 
pessoa se coloca na posição de Verdadeiros Pais, ela se coloca na posição de Adão 
aperfeiçoado. Arcanjos sempre protegem, educam, e auxiliam o Adão aperfeiçoado. 
 
Se uma pessoa se coloca na realidade do Adão aperfeiçoado, ela deve participar como o 
mestre substancial amando e ajudando. Este é o estágio para Adão ser capaz de 
comandar. Ele sobe para essa posição. Portanto, esse é o fim do mundo. Tudo que 
começou com o amor dos falsos pais do mundo satânico chega a um fim. Este se torna o 
novo mundo centrando no novo Amor dos Verdadeiros Pais. Baseado neste fundamento 
nutritivo, o novo mundo emerge e é expandido. 
 
Pelo anúncio dos Verdadeiros Pais, a partir de agora, se alguém se opõe à Igreja de 
Unificação sem determinadas condições, essa pessoa sofrerá de uma doença de longa 
duração e declinará. Ela morrerá como uma árvore sem a seiva. Ela logo se tornará 
alimento para os insetos. Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim) 

 
 
Vocês devem viver centrando na realidade de vida dessa nova vida. A origem da nova 
vida é novo amor. O que é novo amor? É amor dos Verdadeiros Pais. Isso não é assim? 
É novo amor de acordo com o ideal de Deus para a criação. 
 
Vocês devem ser gratos pelo Pai. Pelo quê vocês devem ser gratos? Vocês devem ser 
gratos pela liberação de Satanás. Vocês foram liberados de Satanás pelos Verdadeiros 
Pais, não é? A seguir, do quê vocês foram liberados? Vocês foram liberados da vida 
satânica. O que vem a seguir? Vocês foram liberados da linhagem de sangue de Satanás. 
Vida é vivida dentro de um fundamento cultural e costumes. 
 
Do quê vocês foram liberados? (De Satanás.) E a seguir? (Vida satânica.) A vida é 
diferente dependendo do fundamento cultural. A vida britânica se centra na cultura 
britânica, e a vida americana se centra na cultura americana. Elas diferem. Ambientes de 
vida são diferentes. Vocês devem ser liberados de seu ambiente de vida. 
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O que vem a seguir? Linhagem de sangue. Quando três gerações tenham sido liberadas, 
a unificação da cultura ocorrerá automaticamente, não é? O que vocês farão após a 
liberação? Onde vocês irão após a liberação de Satanás? Vocês irão para Deus. Se vocês 
são liberados de Satanás, vocês são liberados de todos os relacionamentos que os 
ligavam com os falsos pais, e vocês irão para o coração livre dos Pais. Quando vocês 
fazem isso, não carreguem os costumes e a realidade de vida do mundo satânico. Vocês 
devem claramente limpá-los. 
 
No conceito de “Verdadeiros Pais,” há Deus que é os Verdadeiros Pais verticais, e os 
Verdadeiros Pais que são Verdadeiros Pais horizontais. Vocês devem ser criados pelo 
amor que é a unificação dos dois. A subjetividade começa com a posição de zero, onde 
não há nenhuma outra origem de amor. Se vocês querem encontrar amor, vocês devem 
começar com zero. Vocês devem ignorar a origem da existência. Na Bíblia, vocês 
podem encontrar essa lógica paradoxal. Aqueles que tentam morrer viverão, e aqueles 
que tentam viver, morrerão. Vocês entendem? Vocês devem conhecer isso claramente. 
 
Assim, vocês devem ser gratos pela liberação de Satanás. A seguir é vida. Coreanos 
comem pasta de feijão com pimenta, não é? A realidade cultural é o fundamento, e a 
partir disto, história e tradição são formadas. Isto é a realidade cultural. O que vem a 
seguir? Linhagem de sangue. A linhagem de sangue deve ser transformada centrando no 
amor. Vocês devem ser liberados neste ponto. Vocês devem dizer, “Eu estou na 
linhagem de sangue de Deus. Deus entrou em mim.” Então mente e corpo não podem 
brigar. 
 
A partir de agora, perguntem para sua mente. Deus entrou em sua mente. Este é um 
broto e folha de Deus. Porque vocês atenderam os Verdadeiros Pais e criaram raízes, 
este tipo de fenômeno ocorrerá. 
 
O ar está pressionando vocês, centrando em um átomo de pressão de ar por todo o seu 
corpo. Sendo que a pressão é equilibrada, vocês não sentem o estímulo. O ar está 
protegendo vocês. Porque toda pressão é equilibrada, vocês não sentem o estímulo. 
Apenas tentem viver de uma maneira levemente inconsciente diante da Vontade de 
Deus. O poder cósmico empurra vocês, dizendo, “Seus patifes!” Quão poderoso é esse 
poder! Se vocês tentam seguir desta forma, seu próprio corpo será transformado dessa 
maneira. 
 
Se vocês oram e pedem para Deus viver em sua mente, e os Verdadeiros Pais viverem 
em sua carne, Deus entra e se senta no ponto de cruzamento de sua mente e seu corpo, e 
torna os graus de sua mente e corpo unidos centrando no umbigo. Isto não é literalmente 
um umbigo. O que isto realmente significa é o órgão sexual. Simbolicamente chamamos 
isto de umbigo. 
 
Vocês devem ser liberados destas três grandes realidades satânicas. A primeira é qual? 
(Liberação de Satanás!) Vocês devem ser liberados de Satanás que é o representante dos 
elementos verticais. A seguir é a realidade cultural e o estilo de vida tradicional que 
vocês herdaram a partir de seus pais físicos. Na Coreia, por exemplo, há uma cultura 
coreana, não é? Desta forma, a cultura americana e todos os outros tipos de culturas 
estão convergindo na direção de um único centro. Quanto mais longe, mais inútil é isso. 
(202-274) 
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B. Acumulação de Registros e Resultados Substanciais 
 
Empresas de comunicação mundialmente renomadas como NBC, CBS, e ABC 
atacaram o Rev. Moon e fizeram tantas coisas más ao tentar capturá-lo. Eles atacaram o 
Rev. Moon nos jornais. Mas o público em geral já conhecia o Rev. Moon antes de seus 
ataques, e eles não aceitaram simplesmente essas afirmações. Eles tocavam o tambor 
nos jornais, mas não houve ninguém para dançar. Se não há ninguém para dançar, vocês 
acham que o baterista tem o espírito de continuar tocando? Todos desistiram no meio. 
 
Por isso, registros e resultados são o problema. Para alcançar a unidade do mundo sob o 
Céu, vocês devem ter registros e resultados substanciais. Vocês entendem? (Sim) 
Mesmo se não têm capacidade, vocês devem ter registros e resultados. Eu disse isso 
para vocês, não é? Resultados e registros obtêm poder sob o Céu. 
 
Vocês devem ter registros que possam deixar para seus descendentes. Quando forem 
para o mundo espiritual, vocês devem levar presentes. Quando vocês se casam com 
alguém como um noivo ou uma noiva, vocês devem dar presentes para os familiares do 
noivo ou noiva. Começando a partir de um avô, um sogro, vocês devem dar algum 
presente, não importa quão pequeno ele possa ser, mesmo um par de meias. A família 
de um noivo pode se orgulhar dela, se ela faz isso. 
 
Se vocês forem para o mundo espiritual, seus antepassados acusarão vocês, chamando-
os diante deles, e dizendo, “Você se juntou à Igreja de Unificação por causa dos bons 
méritos de seus antepassados. Mas, o que você fez? Você fez o trabalho de messias 
tribal?” Se fizeram, vocês podem liberar três gerações de seus antepassados. 
 
Vocês devem restaurar todas as pessoas perdidas do céu que foram capturadas no 
mundo satânico, e enxertá-las ao mundo celeste. Quanto esforço vocês fizeram a fim de 
encontrar o povo do céu? A próxima tarefa é ligar seus filhos e filhas, juntamente com 
seus familiares e pessoas restauradas, com a tradição do ideal eterno de criação, a 
tradição de amor. 
 
No mundo espiritual, todos eles, como um grupo, buscam a autoridade de sua vida 
eterna e a hierarquia de vida. Lidando com seus familiares, vocês devem lidar com mais 
de 120 famílias. Agora, sendo que expliquei isto várias vezes, vocês devem ter 
entendido isto. Preparem-se para que possam evitar sentir vergonha. Vocês não ficarão 
somente envergonhados, mas também serão expulsos como um homem nu. 
 
O Pai já declarou para o mundo. A era do povo escolhido no nível mundial acabou. O 
tempo chegou para a era de receber o Pai, e esta é a era da realidade de todas as pessoas 
onde o mundo inteiro entra na realidade de Israel. Portanto, organização é feita baseada 
no padrão de registros e resultados. (213-139) 
 
C. A Abertura do Rally de Boas Vindas dos Verdadeiros Pais 
 
Na Coreia, o Rally de Boas Vindas dos Verdadeiros Pais foi realizado. As pessoas na 
Coreia falaram sobre eles, alto ou baixo, e suas conversas devem ter se espalhado por 
toda a Coreia. (Sim) Eles estão dizendo, “Bem, o que são Verdadeiros Pais?” 
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Vocês devem se virar. Vocês devem buscar e encontrar Verdadeiros Pais. Porque se 
originaram a partir de falsos pais, vocês devem ir além do ponto terminal dos falsos 
pais. Vocês não podem encontrar a direção que Deus ordena, a menos que possam se 
conectar com os Verdadeiros Pais. Este é o Princípio e uma teoria verdadeira. Não há 
ninguém que possa provar isto como falso. 
 
Por causa da Queda, Adão e Eva se tornaram falsos pais. Eles foram expulsos porque 
foram falsos pais. Devemos buscar e encontrar a posição de pais que não foram 
expulsos, a quem podemos receber com Deus e querer viver junto por dezenas de 
milhões de anos. Nós, coreanos, estamos exatamente nesta situação. Olhem para o fato 
que temos aquela canção folclórica que diz: “... para receber nossos pais e viver com 
eles por dezenas de milhões de anos...” Temos este tipo de canção porque somos uma 
raça de revelação. 
 
Também temos uma canção chamada “Uma Lua do Castelo Ocidental,” não é? O que é 
isto? Não há também uma canção com algo sobre o Ocidente ou algo sobre os pais das 
estrelas? O que é isto? (É “A Via Láctea e o Céu Azul”). Temos essa canção, não é? “A 
Via Láctea com Céu Azul.” Observando isto, descobrimos que somos uma raça 
reveladora. Isto nos demonstra que a lua aparece e o mundo pode viver desta forma. 
Quão poético é este povo! É um grande fato que temos esse fundamento cultural, esse 
pensamento elevado, e o fundamento da época crítica. (206-80) 

 
 
O Rev. Moon retornou para a Coreia, e através do Rally de Boas Vindas dos 
Verdadeiros Pais, declarou os Verdadeiros Pais diante de todo o povo da nação da 
Coreia. Devemos declarar isto agora. Ao fazer isso, o céu pode estabelecer seu campo 
onde Satanás tenha recuado. Olhem para o que acontecerá! Olhem para a forma que isto 
se desdobrará a partir de agora. Realizamos o Rally de Boas Vindas dos Verdadeiros 
Pais por todo o país. Entretanto, as pessoas não sabem realmente o que isto significa. O 
Rev. Moon não fez isso porque ele é insano. Declaramos os Verdadeiros Pais através 
destas reuniões e estabelecemos o fundamento celeste no qual podemos lidar com os 
grupos do mal. (204-144) 

 
 
Vocês sabem não é, que declaramos os Verdadeiros Pais através do Rally de Boas 
Vindas dos Verdadeiros Pais por todo o país? Por isso não tenho que explicar mais 
sobre isso para vocês? Agora, o que vocês devem fazer? O Pai realizou isto no 
fundamento em nível mundial, onde a nação e o mundo estão ligados. Portanto, agora 
vocês pessoas abençoadas devem realizar o Rally de Boas Vindas dos Verdadeiros Pais 
no nível tribal. Tudo chega ao fim através disto. Vocês entendem? 
 
Vocês devem concluir a messianidade tribal. Após a conclusão da messianidade em 
nível mundial centrando na nação... A tribo se expande para o mundo. Se isso acontece, 
a formação da nação é naturalmente alcançada. O tempo para fazer isso chegou. O que 
queremos dizer? Experimentos já foram feitos, tanto no mundo democrático como no 
mundo comunista. Eles foram feitos no Cristianismo e outras religiões existentes no 
mundo. Por que dizemos que os experimentos foram feitos? Não há nenhum lugar onde 
não tenha havido uma oposição à Igreja de Unificação. Todos eles atacaram a Igreja de 
Unificação. (202-270) 
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Após a realização do Rally de Boas Vindas dos Verdadeiros Pais por todo o país, 
entramos em uma nova era. Médiuns espirituais recebem revelações que este mundo 
está chegando ao fim, e que nós iremos para um novo mundo. Assim, o mundo 
espiritual desceu para a terra novamente.  
 
No passado, aqueles bons espíritos que deixaram bons nomes por acreditarem na 
religião estiveram auxiliando a providência na terra de acordo com a Vontade de Deus. 
Eles estiveram trabalhando através das principais religiões da era do Velho Testamento, 
do Novo Testamento e do Completo Testamento. Não havia nenhum outro caminho 
para se relacionar com a terra para este propósito. 
 
Entretanto, os Verdadeiros Pais vieram à terra e estabeleceram a tradição no nível 
individual, nível familiar, nível tribal, nível nacional e nível mundial. Os Verdadeiros 
Pais lutaram todas as batalhas e obtiveram vitória. Portanto, este é o tempo de liberação 
da realidade religiosa. A religião desaparece na era dos Verdadeiros Pais. Isso não está 
certo? Se Adão e Eva não tivessem caído, mas tivessem se tornado Verdadeiros Pais, 
não haveria nenhuma necessidade de religião. Porque os Verdadeiros Pais 
estabeleceram o fundamento vitorioso em nível mundial, a mesma situação veio a 
existir. Nesta situação, esposo e esposa estão eternamente unidos com o céu, e os 
antepassados podem se relacionar com os descendentes na terra a qualquer momento, 
centrando no ideal de unidade. 
 
Por causa da Queda, o caminho para o mundo espiritual estava fechado. A fim de abrir 
este caminho, devemos ter os direitos do povo escolhido. A era da transcendência da 
realidade religiosa chegou porque toda restauração através de indenização centrando nos 
direitos do povo escolhido de Israel no nível tribal, os direitos do povo escolhido do 
Cristianismo no nível mundial, e os direitos do povo escolhido da Igreja de Unificação 
no nível cósmico foi cumprida. O tempo chegou quando o mundo espiritual pode 
contatar horizontalmente com todo o mundo terreno. 
 
Portanto, aqueles que não acreditam em religião também podem estar conectados com o 
mundo espiritual através dos direitos do povo escolhido. A era do passado está indo 
embora. Através da vitória dos Verdadeiros Pais, nesta era da substancialização do 
Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento, todos os 
antepassados que foram para o mundo espiritual podem visitar e auxiliar seus 
descendentes, incluindo aqueles que não acreditam em religião. Este tempo está 
chegando. O mundo espiritual é dessa forma. 
 
Portanto, a partir de agora, se vocês não acreditam na Igreja de Unificação, seus 
antepassados descerão, darão a vocês pesadelos ou causarão doenças, e eles podem 
curar doenças também. Até agora, Satanás dividiu e ocupou o mundo terreno. Mas os 
bons espíritos na boa realidade arcangélica e os bons espíritos na realidade religiosa 
podem descer à terra. Eles podem limpar aquelas sombras de Satanás, tal como Kim Il 
Sung, a fim de expulsar totalmente o mundo mal para longe da terra. 
 
Então, se um país, dois países, três países e quatro países estão conectados com a Igreja 
de Unificação, o mundo inteiro alcança a era de completa liberação. Os anos de 1988 
até 2000 são o período para concluir esta missão. Até o Pai alcançar a idade de 80 anos. 
Vocês entendem? 
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Por esta razão, a messianidade tribal foi estabelecida. A fim de que o messias tribal siga 
em frente para messias nacional e global, os messias tribais devem proclamar que agora 
a realidade de messianidade nacional começou, e se conectar com ela para que possa se 
desenvolver em messianidade global. Quando estabelecemos uma nação, ela será como 
um estado no país global de Deus. Através dessas expansões, entramos na Era do Reino 
Unificado. (202-255) 
 
8) Pais do Norte e Pais do Sul 
 
Como aprendemos no Princípio, a era do Velho Testamento foi o tempo que o caminho 
para os filhos e filhas foi estabelecido através do sacrifício de todas as coisas. Na era do 
Novo Testamento, o caminho para os pais ou a Segunda Vinda foi estabelecido através 
dos altares de filhos e filhas. Na era do Completo Testamento, por que os Pais fizeram 
esse trabalho duro e trilharam esse caminho difícil? Os Verdadeiros Pais trilharam o 
caminho de dificuldade e perseguição a fim de recepcionar Deus na terra. 
 
O único desejo do Pai é recepcionar Deus nesta terra. O Pai não pôde recepcionar Deus 
em sua terra natal, não é? Devemos ir para a terra natal carregando a bandeira vitoriosa 
no nível mundial. Na Coreia do Norte, há uma segunda vinda do mal, ou maus pais. 
Eles chamam o Presidente Kim II Sung de “Pai,” não é? 
 
O que significa exatamente a palavra “pais”? O caminho que o Rev. Moon segue é uma 
aventura. Ele tem a responsabilidade para abreviar a história, mesmo que apenas um dia, 
a fim de liberar a angústia de Deus e cumprir a vontade de Deus. Eu estive trilhando 
este caminho, dando todo meu ser, todo meu corpo e coração. Isto é como atirar todo 
meu ser no Oceano Atlântico e atirar a mim mesmo no meio das montanhas. Ninguém 
deve deixar um ponto histórico sujo nesse caminho. Este é um caminho sagrado. Ele é 
santo! Através deste caminho, Deus será capaz de viver em nosso país. Norte e Sul são 
como corpo e mente. Se eles estão unidos, Deus vem habitar. Deus vive onde os dois se 
tornam um através do amor. 
 
Portanto, devemos unir o Sul e o Norte. O que devemos fazer no Sul primeiro? 
Devemos atender os Verdadeiros Pais. Devemos atender os Verdadeiros Pais! Vocês 
entendem? (Sim) Devemos atender os Verdadeiros Pais no Sul mais do que as pessoas 
atendem Kim Il Sung no Norte. Na Coreia do Norte, as pessoas usam os distintivos de 
Kim Il Sung, não é? Vocês, membros da Igreja de Unificação, devem ter mais orgulho 
do que estas pessoas, e não sentir qualquer vergonha no mundo! 
 
Na Coreia do Norte, as pessoas são todas equipadas com o Pensamento Sujeito. 
Portanto, devemos estar equipados com o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos 
centrando no amor absoluto de Deus, e devemos fazer uma diferença tão decisiva que 
eles não podem nem mesmo ser comparados. Vocês entendem? Este é o caminho que 
devemos seguir e esta é nossa missão. Pensem sobre isso. Quão preguiçosos vocês têm 
sido até agora! (212-57) 

 
 
Kim Il Sung é um falso pai, não é? (Sim) Eles chamam Kim Il Sung de “pai”, não é? 
Por que esse tipo de coisa aparece nesta época histórica? Entre os países comunistas, o 
homem mais cruel, como um demônio dos demônios, aparece. 
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O Rev. Moon também é chamado “Verdadeiro Pai,” não é? Se ele é um verdadeiro pai 
ou um falso pai, eu não sei! Se vocês procuram ver, saberão. Se vocês querem acreditar, 
acreditem nisso, e se vocês não querem acreditar, não acreditem. Vocês decidem. 
 
Verdadeiros Pais devem ser capazes de subjugar naturalmente os falsos pais. 
Verdadeiros Pais não devem atacar e capturar falsos pais pela força. A realização da 
providência de Deus para salvação e a determinação da vitória de Deus não podem ser 
feitas pela força. Se Ele pudesse fazer isso pela força, Ele já teria feito isso. Se isto fosse 
feito de uma maneira comunista, isto já teria terminado. 
 
O mundo decaído herdou a tradição de Satanás, a qual é competir por poder pela força 
militar. Eles têm continuado a história de luta na terra. Sua consumação da história 
humana é a coisa mais miserável. Deus sabe isso, por isso Ele está tentando subjugar de 
uma maneira natural. Deus permite que eles façam as coisas da forma que querem fazer. 
Depois que eles tenham feito tudo da sua própria maneira, Deus restaura tudo através de 
ser golpeado primeiro.  
 
Satanás golpeia o lado justo, e Deus demanda compensação pelos danos. Quando o 
ataque de Satanás não pode mais ir adiante, esse é o momento quando subjugação 
ocorre. Não é Deus que consuma isso, mas aquele a quem Deus preparou na terra como 
a pessoa que pode herdar esta tarefa. Portanto, nos Últimos Dias, é dito, o Messias é 
enviado. (210-231) 
 
9) Messias Tribal e Verdadeiros Pais 
 
O que, essencialmente, estamos tentando cumprir através da era do Velho Testamento, a 
era do Novo Testamento, e a era do Completo Testamento? O propósito é receber Deus 
em mim mesmo. Quem é a raiz? É Deus, não é? A raiz dos seres humanos é Deus. 
Verdadeiros Pais não são a raiz original. Verdadeiros Pais também vieram a partir de 
Deus, a raiz original. Dois brotos vieram a partir da raiz. Essa é a forma que é. 
 
Antes da Queda, Adão e Eva eram um filho e uma filha, não é? Após a Queda, todas as 
coisas estavam em uma posição superior à Adão e Eva. Isto aconteceu por causa da 
queda de Adão e Eva. Através da Queda, eles não eram mais dois seres humanos juntos, 
mas se tornaram solitários, cada um como uma pessoa. Por causa disto, eles se tornaram 
seres muito mais inferiores do que todas as coisas. Porque todas as coisas existiam 
acima dos seres humanos, elas morriam pelos seres humanos como seus representantes. 
Elas derramavam sangue para o benefício de vocês, a fim de reverter a posição. 
 
Portanto, na Era do Velho Testamento, o caminho na direção de filhos e filhas foi 
pavimentado pela criação de altares para sacrifício. Na Era do Novo Testamento, Jesus 
veio e se sacrificou como um filho e uma filha, e ele abriu o caminho na direção de pais. 
Muito sangue de martírio foi derramado e o caminho foi aberto para Verdadeiros Pais 
virem na era da Segunda Vinda. Que tipo de relacionamento Jesus e os Verdadeiros Pais 
possuem? Jesus está na posição de um filho, e os Verdadeiros Pais estão na posição de 
pais. Vocês entendem? (Sim) 
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3. A Declaração de Verdadeiros Pais e Realeza 
 
1) Família de Adão é o Ponto de Partida Original para o Palácio do Rei 
 
Perfeição centrando no Adão original é a Vontade de Deus. Adão é o filho mais velho. 
Ele é o filho que recebeu o primeiro amor, a primogenitura. Porque Adão pode herdar o 
primeiro amor, ele é capaz de se tornar os pais centrando no primeiro amor. Herdando o 
amor vertical, ele pode conectá-lo com o amor horizontal se tornando pais, esposo e 
esposa. A expressão “Restauração dos Direitos Paternais” começa a partir daqui. 
 
Nas Eras históricas até agora, nunca houve um fundamento sobre o qual os pais 
pudessem surgir. Esta foi uma história de luta entre Caim e Abel. A história foi 
conduzida como uma história de guerras. Irmãos devem ser unificados a fim de terminar 
as lutas. Uma pessoa compreende que o inimigo é o irmão, e que é o mais velho que é o 
mais jovem. 
 
Quem ensina sobre isso? Os pais ensinam isto. Seres humanos decaídos não conhecem 
o fato que seus antepassados estavam separados. Quem sabe isto? Os pais ensinam isto. 
Irmãos podem ser harmonizados quando os pais os ensinam. Eles são filhos centrando 
nos pais. Somente quando os filhos estão harmoniosamente unidos é que o direito de 
exercer os direitos paternais surge. Esta é a restauração dos direitos paternais. Quando 
filhos perdidos são trazidos diante dos pais, então os pais podem estabelecer os direitos 
paternais. 
 
A seguir, a realeza foi perdida. Qual é o ideal do início dos pais? Este é o início a partir 
do palácio. Adão estava destinado a ter a primogenitura, os direitos paternais, e a 
realeza. Ele devia se estabelecer, centrando no amor de Deus. O lugar de 
estabelecimento é o lugar originador de realeza e dos pais. 
 
A seguir, o lugar originador da primogenitura. Todas as coisas sob o céu estão 
harmonizadas, seguindo esta tradição. Uma vez que isto seja estabelecido, os arcanjos 
também devem inclinar suas cabeças. 
 
O mundo democrático e o mundo comunista não estão no relacionamento Caim-Abel? 
Caim e Abel brigam, não é? A realidade religiosa e a realidade política são como Caim 
e Abel na esfera vertical. A horizontal golpeou a vertical e, portanto, perdeu o 
fundamento para restaurar a primogenitura. O fundamento para ser capaz de restaurar a 
primogenitura contém em si mesmo os direitos paternais ao mesmo tempo. Os pais 
passam a existir com o filho mais velho, não é? Uma vez que os direitos paternais são 
estabelecidos, a realeza emerge. 
 
A família de Adão é o lugar de início de um rei. Pessoas nascem e o número de famílias 
reais aumenta. Se um clã herda a realeza centrando na primogenitura, então centrando 
no clã, o próximo estágio é a formação da tribo através do auxílio dos clãs. Isso é o 
Princípio Divino. Portanto, estes são os membros de uma família real. Somente quando 
vocês têm uma consciência de serem membros da família real do reino celeste, vocês 
podem retornar para o padrão original da família de Adão. 
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Em seu caso, vocês devem ser um messias tribal. Um messias tribal não é também um 
pai e um rei? Herdando a primogenitura, vocês herdam a realeza e os direitos paternais 
no nível da tribo. Adão do estágio de formação e Adão do estágio de crescimento foram 
todos ressuscitados pelo Adão do estágio de aperfeiçoamento. O que isto significa? A 
primogenitura e a messianidade tribal são a forma familiar do Jesus ressuscitado. Antes 
desse estágio, Adão do estágio de formação não pode ressuscitar Jesus; o próprio Jesus 
não pode ser ressuscitado. 
 
Na Segunda Vinda, o Senhor aperfeiçoado veio e obteve a realidade vitoriosa na qual 
pode cumprir e concluir a missão de Jesus no nível global. Ele obteve os direitos de 
vitória diante de Satanás; portanto, o Senhor na Segunda Vinda sozinho pode exercer os 
direitos de Jesus e os direitos de Adão. Assim, o Senhor é aquele que representa o Adão 
aperfeiçoado e o Jesus aperfeiçoado, sobre o fundamento vitorioso. Ele pode se tornar o 
terceiro Adão aperfeiçoando todas as tarefas vindo desde os estágios de formação e 
crescimento. O fundamento do terceiro Adão aperfeiçoado inclui ambos Adão e Jesus. 
Portanto, a messianidade no nível global deve ser estabelecida sobre os direitos 
vitoriosos centrando no fundamento aperfeiçoado do terceiro Adão. (218-Cog) 
 
2) O Estabelecimento da Realeza  
 
Hoje, neste Dia dos Verdadeiros Pais, o que eu acho que seja isto: Primeiro, a 
restauração de irmãos foi estabelecida; segundo, a restauração dos pais foi estabelecida, 
terceiro, a restauração da realeza permanece. 
 
Desta vez, o que aconteceu na Rússia Soviética quando eu fui lá? A Rússia Soviética 
está no lado satânico, mas eu falei coisas como falo com vocês. Eu não falei nenhuma 
outra coisa. (Aplausos) 270.000.000 de Soviéticos ouviram o que eu disse. Eles 
transmitiram isto. Não há muitos canais de TV lá. Sejam diretos! Vocês vencem ou 
perdem contra eles? (Nós vencemos.) 
 
Agora a restauração dos direitos paternais está estabelecida. Tal como Deus enviou o 
Senhor na Segunda Vinda e enviou Jesus, Deus envia messias tribais e restaura todas as 
coisas. Sendo que o padrão vertical está estabelecido, centrando nas coisas verticais…  
aqui, o Pai estabeleceu os três padrões: o padrão da era de Adão, o padrão da era de 
Jesus, e o padrão da era do Senhor da Segunda Vinda. Eu lutei e estabeleci todos estes 
fundamentos. Portanto, a partir deste ponto, devemos expandi-los na era do Senhor da 
Segunda Vinda. 
 
O que vocês devem fazer? Vocês devem estabelecer sua própria família. Ao fazer isso, 
o círculo é expandido. Os três se tornaram o caminho do Pai. Há pais tipo Adão, pais 
tipo Jesus, e os pais tipo Segunda Vinda. Portanto, removemos isto (O Pai aponta para 
coisas escritas no quadro). Enviamos da mesma forma como Deus enviou o Senhor na 
Segunda Vinda, da mesma forma que enviou Adão novamente. 
 
O terceiro Adão vem a fim de salvar o primeiro e o segundo Adão. O terceiro Adão 
buscou o segundo Adão, assim, ele salva o primeiro Adão que é seus próprios pais. Os 
pais de uma pessoa se colocam na posição de Adão. Ao fazer isso, a realidade da 
tradição religiosa desaparece. A necessidade de religião, tal como Cristianismo, 
desaparece. O mundo inteiro entra na realidade de povo escolhido. 
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Através disto, o que vai acontecer? Olhando horizontalmente, seus pais que deram 
nascimento a vocês se tornam messias tribal, e a linhagem de sangue que vocês deram 
nascimento se torna messias nacional. Isto é possível. Isto é horizontal. Através disto, 
todas as coisas passam a se colocar na posição que está conectada com os pais da 
pessoa. Isto também é um conjunto de pais. O terceiro Adão é um conjunto de pais. 
 
Portanto, o local de nascimento e a terra natal da pessoa se torna o reino celeste. Eles se 
tornam o reino celeste. Então todos os pais na terra natal da pessoa se tornam 
antepassados. Verdadeiros antepassados. 
 
Qual é primeiro? A pessoa se coloca no lado de Deus. O que vem a seguir? Uma família 
se coloca no lado celeste. Através disto, o território em âmbito mundial está todo ligado 
centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
A terra natal é somente uma? Onde é a terra natal original? A terra natal original é o 
lugar de nascimento do Pai. Entretanto, nem todos os lugares podem ser Chong-ju. Seu 
local de nascimento é a terra natal. Devido aos erros, Satanás ocupou a terra natal. 
Sendo que os Pais centrados no Céu nascem em seu local de nascimento, esse lugar é o 
Jardim do Éden. 
 
Seus bons descendentes que nascem no Jardim original não decaído são expandidos 
para o mundo. Centrando nesta linha vertical, e centrando na tribo do Pai, todos vocês 
são conectados. Vocês devem amar a linha vertical mais do que sua própria tribo. Sendo 
que o vertical vem primeiro, vocês devem amá-lo primeiro; então vocês podem amar 
sua própria linha. Se vocês fazem isso, Satanás não pode invadir vocês. Ao estabelecer 
todas estas coisas, agora é possível restaurar a realeza. 
 
Se Adão é aperfeiçoado, o pai do reino celeste é aperfeiçoado. Se Eva é aperfeiçoada, a 
mãe do reino celeste é aperfeiçoada. Então, se eles se tornam os líderes de uma família, 
ali nasce a realeza do reino celeste no nível familiar. Através disto, Adão e Eva se 
tornam rei individual, rei familiar, rei do clã, rei tribal, rei nacional e rei mundial. 
 
Agora devemos chegar ao estágio que está além do padrão nacional. Podemos 
estabelecer a realeza celeste no nível global pisando nas realezas do mundo satânico. 
Esse dia começou no dia 27 de março de 1990. Através disto, o mundo pode ser 
transformado de acordo com o vento que o Rev. Moon sopra. (201-130) 
 
3) Restauração da Realeza 
 
Por que vocês precisam dos direitos paternais? (Para o benefício da restauração da 
realeza.) A fim de restaurar a realeza, não pode haver nenhum obstáculo em qualquer 
das quatro direções – norte, sul, leste e oeste. Quando o rei chega na sua casa, vocês 
devem ser capazes de atendê-lo a qualquer momento, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
Se ele balançar a vara de pesca com três metros de comprimento, não deve haver nada 
que a prenda. Vocês devem estar prontos para recebê-lo a qualquer momento. Agora 
passamos a conhecer essas coisas. 
 
Uma tribo inteira segue vocês. Esta é a religião abençoada de amor. Qual amor? Amor 
Verdadeiro.  
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O que é Amor Verdadeiro? É o tipo de amor que, se vocês derramam tudo eternamente, 
vocês esquecem e derramam novamente. Por que isto deveria ser assim? Uma pessoa 
deseja que o objeto de seu amor seja superior a si mesmo. Um pai deseja que seu filho 
seja superior a ele mesmo. Ao seguir este princípio, Deus deve derramar no objeto mais 
do que em si mesmo. Não haveria nenhuma forma de dar mais de Si mesmo se Ele não 
esquecesse o que deu. Esse é o motivo pelo qual Deus deve seguir o caminho de Amor 
Verdadeiro, o caminho de dar e esquecer. A partir deste ponto, a unificação de céu e 
terra começa. 
 
Dando sua vida, vocês deveriam ter uma consciência sobre isso, dizendo, “Eu morri 
para o benefício de Deus e da Igreja de Unificação”? Vocês deveriam ter consciência ou 
não? (Não deveríamos.) Vocês devem ser assim. Vocês devem se sacrificar. Vocês 
podem dizer, “Eu fiz muito, mas a igreja não reconhece isto. Eu acreditei na Igreja de 
Unificação dezenas de anos, mas o Pai não reconhece isso.” Embora eu trabalhei tão 
duro e segui através de dificuldades toda a minha vida, Deus não reconheceu isto. 
Entretanto, eu não penso sobre reconhecimento. Tal como Deus, eu fui atingido e dei, e 
tentei dar novamente. Eu fiz isso; então, eu dei tudo até o fim. Dessa forma, tudo que eu 
dei não desapareceu, mas ao invés, se acumulou. Isto sempre foi acumulado, para que 
no final eu naturalmente chegasse no topo da montanha. Isto é misterioso e 
maravilhoso, não é? A lógica está correta? Quando dei constantemente, eu cheguei ao 
topo da montanha, e desde a primogenitura até os direitos paternais e realeza, tudo foi 
restaurado. Este é um conceito que concorda com a lógica da recriação. (206-269) 
 
4) O Pai é os Verdadeiros Pais 
 
Agora, o Pai estabeleceu o fundamento completo da declaração dos Verdadeiros Pais. 
Saiam, aqueles que podem dizer “Rev. Moon não é verdadeiros pais.” Ministros de 
igrejas estabelecidas, venham diante de mim. Entre presidentes e líderes de partidos 
políticos, se há alguém que pode dizer “Não,” venha e explique a lógica que pode negar 
que o Rev. Moon é verdadeiros pais. Ouçam as minhas palavras depois disso. Em 100 
de 100 tentativas, eles não podem mover uma polegada. (204-84) 

 
 
Eu não sou uma pessoa estúpida. Eu sou mais sábio do que vocês. Eu sou uma pessoa 
que reuniu e conduziu aqueles que eram especialistas e que falavam e agitavam suas 
asas no mundo. A Academia de Professores para a Paz Mundial sozinha tem 
organizações em 120 países. Ela tem muitos ganhadores do Prêmio Nobel. 
 
Sobre este fundamento, em quatro anos, o Pai estabeleceu a revista The World and I, 
uma revista mundialmente reconhecida, e uma revista de campeões do mundo. Eu sou a 
pessoa que tem este tipo de ambiente. (204-84) 

 
 
Atualmente na Igreja de Unificação, eu estou conduzindo o sinal de Verdadeiros Pais. 
Então, quem é o Rev. Moon? Ele é a pessoa que ama Deus mais do que qualquer outra 
pessoa, que conhece Deus mais do que qualquer outra pessoa, e que ensina claramente o 
caminho da vida eterna. Isso é bom, não é? Há alguém que deu nascimento a filhos e 
filhas, e disse a eles para morrerem? Ele diz somente para viver eternamente com a 
bênção eterna, não é? 
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O que os Verdadeiros Pais devem fazer? O Rev. Moon tem a responsabilidade de liberar 
vocês da realidade de morte, e movê-los para a estrada da vida eterna. O Rev. Moon é o 
representante histórico da humanidade no nível mundial que tem esta responsabilidade. 
Essa pessoa é verdadeiros pais. 
 
Verdadeiros Pai têm Amor Verdadeiro. Assim, ele é a pessoa que tem o ponto unificado 
de amor com o amor de Deus e seus conteúdos. 
 
Portanto, centrando no Amor verdadeiro, ele limpa o amor falso. Amor falso não dá 
nem mesmo uma vez. Ele quer somente receber. Mas Amor Verdadeiro pode resolver 
tudo através do dar, e ele pode salvar as pessoas através da redenção. Isto é possível 
somente através do Amor Verdadeiro. Portanto, vocês passam a conhecer Deus através 
do Rev. Moon. A seguir, o Rev. Moon deve ensinar Amor Verdadeiro. Amor 
Verdadeiro é a responsabilidade do Pai. (203-361) 

 
 
O que eu fiz aqui? Eu declarei os Verdadeiros Pais. Se eu vim como os Verdadeiros 
Pais, eu deveria declarar os Verdadeiros Pais. Se eu não fizesse isso, então como eu 
poderia levantar meu rosto diante de Deus no mundo celeste? Se eu realmente cheguei 
com a missão de Verdadeiros Pais, eu devo declarar os Verdadeiros Pais diante da tribo 
e do mundo. Se não, como eu posso levantar meu rosto? 
 
Jesus declarou os Verdadeiros Pais? (Não, ele não declarou.) Esse é o problema. Se ele 
pudesse ter declarado isso, o Cristianismo não teria que derramar sangue. Ele teria 
indenizado dezenas de vezes mais do que o sangue que foi derramado. Porque Jesus não 
pôde declarar os Verdadeiros Pais, Satanás fez o que ele quis até o surgimento do 
padrão dos Verdadeiros Pais no nível mundial. Eu sei disso. 
 
Na Coreia do Norte, Kim Il Sung ocupou a posição de pais no lado satânico e apareceu 
como os pais falsos, não é? Isto foi um roubo. Tudo foi roubado. Ele destruiu o 
Cristianismo. Agora, através da minha declaração dos Verdadeiros Pais, Kim Il Sung 
deve declinar. Desta forma, eu viro e pego as coisas. O tempo chegará quando me 
prepararei para entrar em Pyongyang e realizar uma Reunião em Pyongyang. Não sou 
eu que o fará. Adão luta com o Arcanjo? Não é ele que luta, não é? (Não) Adão luta 
com o Arcanjo. Porque o Arcanjo caiu, eu devo deixar o Arcanjo fazer isso. 
 
Portanto, eu devo conduzir para fazer isso, a Rússia Soviética, que é o Arcanjo em 
âmbito mundial, a China, que é o Arcanjo asiático, e Japão, que é Eva. Eu devo 
subjugar Kim Il Sung pela união dos Arcanjos centrando em Eva. 
 
Nesta era histórica, a Igreja de Unificação e o Rev. Moon receberam o selo do 
representante da estupidez para se tornarem servos de uma nação falida? (Não) Deus 
arruinou? Ele perece ou prospera? (Prospera) Qual é o relacionamento entre Deus e o 
Rev. Moon? O que é Verdadeiros Pais? 
 
Eu declarei o Rev. Moon como os Verdadeiros Pais, não é? Se eu declarasse ser os 
verdadeiros pais, e não fosse na realidade, o que aconteceria comigo no mundo 
espiritual? Quando eu fosse para o mundo espiritual, maus espíritos no inferno e até 
mesmo bons espíritos me apunhalariam com facas. Como eu posso declarar que sou 
verdadeiros pais, conhecendo todas estas coisas? 
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A posição de Verdadeiros Pais é inabalável. Porque Satanás sabia disso, ele me atacou 
de todos os ângulos. Partidos comunistas se juntaram ao ataque; e todas as seitas de 
todas as denominações não se opuseram a mim? Desde a Máfia até terroristas, todos se 
juntaram e atacaram, e tentaram me expulsar. Isto é indescritível. Todos eles fizeram o 
que quiseram para me derrubar. (203-146) 

 
 
Vocês me chamam Verdadeiros Pais, mas eu sou uma pessoa que não gosta da 
expressão “Verdadeiros Pais”! Quão temerosa é essa expressão! Se vocês se tornam 
Verdadeiros Pais, vocês devem dar nascimento a verdadeiros filhos e filhas, e educá-los. 
Este é o problema. 
 
Uma vez que a pessoa tenha se tornado Verdadeiros Pais, ele deve conduzir uma 
verdadeira família. Se uma pessoa abre seu clã, então ela deve conduzir o verdadeiro 
clã. Se ele é expandido para um povo, a pessoa deve conduzir o povo. Se isso é 
expandido para uma nação, a pessoa deve conduzir a nação. Se isso é expandido para o 
mundo, a pessoa deve conduzir o mundo. Se isso é expandido para toda a humanidade 
que enche os mundos físico e espiritual sob o céu e a terra, a pessoa deve ter a 
capacidade de conduzi-los. Esta é uma tarefa enorme e inimaginável. Eu sou a pessoa 
que sabe isso claramente. 
 
Então, por que declarei os Verdadeiros Pais, se eu não gosto de declarar os Verdadeiros 
Pais? Se eu não fizesse, então os ensinamentos da Igreja de Unificação teriam que estar 
errados. Vocês entendem? Se eu não declarasse isso, a doutrina da Igreja de Unificação 
teria que ser falsa. Verdade não pode ser falsa. Para a verdade ser verdade, a fim de que 
a verdade seja verdadeira, eu devo fazer isso se gosto ou não, não importa como meu 
corpo seja despedaçado ou pisoteado, não importa quão miserável eu me torne, não 
importa quanta dificuldade e perseguição eu tenha que suportar. Eu devo conduzir esta 
tarefa, não importa o que aconteça. Eu me tornei esse tipo de pessoa. Esta é a diferença 
determinante entre o Rev. Moon da Igreja de Unificação e todos os outros fundadores e 
líderes de religiões. (203-326) 
 
5) Ostentar a Foto dos Verdadeiros Pais 
 
Agora, vocês devem ir para sua terra natal e restaurar seu clã. Vocês devem realizar 
reuniões em sua terra natal, não é? Tal como vocês fizeram essas reuniões, vocês devem 
trabalhar no nível distrital. Então, uma vez que vocês se tornaram o messias tribal, 
vocês devem pendurar a foto do Pai em cada lar. 
 
Vocês não devem apenas entregá-las. Vocês devem criar centenas de álbuns de fotos e 
carregá-los. Se vocês as distribuem demonstrando e explicando-as como boas fotos, 
vocês podem obter a concordância das pessoas. Para aqueles que aceitam as fotos, 
procurem o melhor lugar em uma sala e pendurem a foto no melhor lugar. Se fazem 
isso, vocês são um irmão espiritual mais velho para o chefe da família. Vocês estão se 
colocando na posição de pai no sentido vertical, e do irmão mais velho no sentido 
horizontal. Portanto, vocês direcionam o anfitrião da casa como o pai vertical e como o 
irmão mais velho horizontal, dizendo, “Esta foto deve ser pendurada aqui!” Aqueles que 
compartilham fotos se tornam os messias tribais. Vocês devem dar fotos para mais de 
120 lares tão logo quanto possível. 
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Quantas fotos vocês devem trazer? (120 fotos.) As casas que têm fotos se tornam os 
pontos de rompimento ou não? (Sim.) Essa é a condição. Ao fazer isso, os antepassados 
descem a cada manhã e se inclinam. Uma hora, duas horas, depois das três horas, 
mantenham as luzes acesas. Depois que a inclinação dos antepassados termina, uma 
hora mais tarde, às cinco horas, vocês fazem a cerimônia de Juramento. 
 
Pessoas espirituais no mundo espiritual atendem os Verdadeiros Pais? Aqueles que 
foram para o mundo espiritual são irmãos mais velhos, e aqueles que estão aqui na terra 
são irmãos mais jovens. O irmão mais jovem restaurou a primogenitura, e as coisas 
ficaram do lado certo. Por isso todos descem a partir do mundo espiritual e se inclinam. 
O que isto significa é que eles ajudam os descendentes para que as coisas corram bem. 
Isso não é assim? Deus dá as coisas, não é? Isso não é assim? Esses antepassados dão 
boa fortuna, na posição de Deus. Eles auxiliam os descendentes dando boa fortuna. 
 
Quando as pessoas vêm e auxiliam a partir do mundo espiritual, qual é melhor – que 
sejam seus amados familiares, ou que algum avô do vizinho venha e ajude vocês? 
Vocês devem compartilhar determinada percentagem da porção de acordo com a 
assistência. Portanto, agora é o tempo que vocês correm a noite toda enquanto esperam 
para ver quem virá contatar vocês. 
 
Qual é melhor, uma foto maior ou uma menor? (Uma maior.) Vocês podem decidir isso 
na igreja. Se vocês explicam para eles, eles dirão que querem comprá-las. O Rev. Moon 
não morreu, mas sobreviveu sob caminhos assustadoramente inacreditáveis e no meio 
de caos histórico porque Deus o protegeu! Neste mundo, todos pereceram, e não 
deixaram nenhum sinal, exceto aquele que Deus tem protegido pôde permanecer! 
Porque Deus ama o Rev. Moon mais do que qualquer outra pessoa na história inteira, o 
Rev. Moon pôde estabelecer os maiores registros nas circunstâncias mais difíceis e 
severas. Tudo isso está de acordo com a teoria. 
 
Se vocês atendem a foto como representativa dos Verdadeiros Pais, sua família está 
protegida. Não há nenhuma questão sobre isso. Se eu explico, esta é a forma. Outro dia, 
houve pessoas que vieram para o Bom Il Chong (o lugar do Bomnetkol Memorial) e 
compraram as fotos sem nenhuma explicação, não é? Elas foram questionadas, “Por que 
você quer comprar a foto?” Uma disse, “Minha mente me incentiva a fazer isso. Parece-
me que se eu comprar a foto, toda a má sorte irá embora. A foto parece-me ser muito 
boa.” Elas disseram essas coisas e compraram uma foto grande. O tempo chegou. 
 
Jovens carregam a foto do Pai agora. Outro dia, um cinegrafista russo disse que ele 
sempre carregava um tesouro em seu bolso. Ele pegou papéis e coisas do seu bolso, e 
mostrou a foto do Pai. Ele tinha a foto do Pai. Alguém perguntou por que ele a 
carregava. Ele respondeu que sua mente se tornou fácil e agradável. Este tipo de coisa 
acontece.  
 
Se alguém carrega uma cruz em seu pescoço, isto demonstra que ele é um cristão. Se 
alguém carrega a foto dos Verdadeiros Pais, isto simboliza que você é o filho ou filha 
dos Verdadeiros Pais. Isto se torna o símbolo, o fenômeno e a substância. Porque uma 
pessoa entra na realidade do estágio de formação nos três estágios, ou seja, formação, 
crescimento e aperfeiçoamento, a pessoa está protegida. Portanto, o messias tribal deve 
fazer fotos para sua tribo. 
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O que vocês fazem para o “Rompimento”? (Carregar e atender a foto dos Verdadeiros 
Pais.) Isto é tão fácil. Se uma pessoa carrega a foto dos Verdadeiros Pais e a atende, ela 
necessariamente recebe treinamento. (Risadas) Vocês podem dizer, “Eu recebi educação 
e treinamento.” Vocês agora sabem quão valioso é isto. Vocês não podem comprar seu 
valor com dinheiro, não importa quanto vocês possam gastar. Deixem as pessoas 
pagarem o preço da foto de acordo com seu valor. Vocês podem utilizar o dinheiro para 
seu trabalho. (212-109) 
 
6) O Poder da Foto dos Verdadeiros Pais 
 
Até agora, estávamos no período de tempo para ter que sacrificar para o benefício de 
Caim e Abel, centrando na restauração da primogenitura. Por isso o mundo espiritual 
fez uso do mundo terreno. Entretanto, o mundo espiritual e o mundo terreno foram 
revertidos centrando no 31º Dia dos Filhos. Porque a primogenitura foi restaurada, a 
realidade de Adão se tornou a realidade da primogenitura. Por isso o Arcanjo deve ouvir 
e atender Adão. 
 
Porque a inversão foi feita, agora o mundo espiritual está centrado na Casa de 
Unificação... No passado, a humanidade se opôs ao Rev. Moon e disse que ele tinha que 
morrer. Mas agora, eles estão no padrão de respeitar o Rev. Moon. Por isso, mesmo se 
uma pessoa ordenou Satanás a ajudar a fazer isso, Satanás não fez. Uma pessoa não 
pode conduzir Satanás para o seu lado. Uma pessoa é guiada e apresentada ao Rev. 
Moon. 
 
Vocês devem encontrar e estabelecer a família. Onde é o ponto de transição? É a 
família. A família. A queda ocorreu na família, não é? Portanto, o Pai iniciou a 
indenização em nível mundial a partir do nível individual. Então, centrando na família e 
no clã do Pai, o Pai obteve total vitória sobre Caim e Abel no nível global, e retornou 
com a primogenitura. 
 
Onde o Pai estabelece todos os valores desta vitória? Adão é o centro de todo valor. Por 
causa da perda de Adão, a família de Deus foi perdida. A sociedade de Deus, a nação de 
Deus, o mundo de Deus, o cosmos de Deus, e até mesmo o amor de Deus não pôde ser 
estabelecido. O Pai indenizou tudo isto e agora retorna para a família. Todas as famílias 
se colocam igualmente no mesmo padrão familiar. 
 
Quando retornamos centrando na família, quem deveria ser o centro? Todos seguem, 
centrando no Pai. Satanás não pode seguir isto. Satanás é aquele cujo sangue está 
manchado. Mas o nosso lado é daqueles cujo sangue do mundo decaído está totalmente 
purificado. Portanto, famílias abençoadas podem entrar aqui. No nível familiar, uma 
pessoa tem o direito de primogenitura e muitos têm o direito do segundo filho. Vocês 
podem livremente controlar isto, a partir do ponto de vista providencial. 
 
Agora, buscamos e encontramos famílias. Portanto, famílias da Igreja de Unificação 
devem se tornar a base. Desta forma, vocês devem oferecer tudo para o benefício da 
nação. Ao fazer isso, vocês podem interagir com o cosmos. Isto se torna o material base 
do Céu. Pela Vontade de Deus, precisamos de um material base superior. Sejam esse 
material base. Então, formamos nossas famílias e nos estabelecemos ali. 
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O povo de Israel pegou cordeiros e colocou seu sangue nas portas e os problemas 
passaram, não é? Da mesma forma, se a casa tem uma foto dos Verdadeiros Pais, 
Satanás não pode invadi-la. Os antepassados visitam a casa de manhã. Então eles 
entram e andam pela casa. Todos eles ajudam a guiar sua mente. O tempo chegou 
quando eles podem fazer essas coisas. (213-121) 

 
 
A partir de agora, devemos fazer três atividades. Primeiro, preencher a inscrição na 
igreja; segundo, pendurar e atender a foto dos Verdadeiros Pais; terceiro, colocar a 
bandeira da Igreja de Unificação. Todos vocês devem fazer estas três. Qual é primeiro? 
(Assinar e preencher a inscrição na igreja) Segundo? (Devemos pendurar e atender a 
foto dos Verdadeiros Pais.) O que vem a seguir? (Devemos elevar a bandeira.) 
 
Se fizeram estas três, vocês podem fazer qualquer coisa. A bandeira representa a Igreja 
de Unificação. O que é a foto dos Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais. O que é a 
inscrição na igreja? O registro. Um país onde vocês podem se registrar e nascer. A 
partida começa neste ponto. Para atender os Verdadeiros Pais, centrar nos Verdadeiros 
Pais significa a unidade dos Verdadeiros Pais e nossas famílias. O que, então, é a 
bandeira? É a representação ambiental que indica a Igreja de Unificação em nível 
mundial. Ela é a representação recíproca. A bandeira representa um esposo e uma 
esposa como também um indivíduo. Ela representa nossas famílias, nossas nações, toda 
a Igreja de Unificação, e toda a humanidade. 
 
Vocês absolutamente devem colocar a bandeira. Quando o povo de Israel deixou o 
Egito, toda a realidade da primogenitura estava para ser destruída. Mas porque 
colocaram o sangue de cordeiro em suas portas, eles escaparam da morte. O sangue de 
cordeiro se tornou o sacrifício da primogenitura. Hastear a bandeira é igual a isso. 
 
Quando Moisés e o povo de Israel estavam sendo atacados por serpentes e morrendo, 
aqueles que olharam para a serpente de bronze puderam sobreviver, não é? Da mesma 
forma, quando o mundo satânico estava perecendo, uma pessoa podia ser ressuscitada 
acreditando em Jesus. Vocês sabem o que é isto? Agora, coloquem a bandeira, atendam 
a foto dos Verdadeiros Pais, e se registrem. Isso é tudo que vocês precisam fazer a fim 
de obter todos os direitos que Satanás detinha nesta terra. Onde vocês pertencem 
mudará. Portanto, o que o Pai enfatiza especialmente é o movimento para pendurar e 
atender a foto dos Verdadeiros Pais e colocar a bandeira. Este já é o terceiro ano. Eu sei 
que o tempo está chegando, por isso comecei estas coisas. 
 
Portanto, peçam e recebam o formulário de inscrição da Igreja. Quando o recebem, 
vocês devem cumprimentar e dizer, “Por favor, me dê isso!” Vocês entendem sobre o 
que estou falando? (Sim) Satanás deve se render a Adão a fim de ser salvo. Então, a 
seguir, ele deve atender os Verdadeiros Pais. Até agora, ele não pôde atender os 
Verdadeiros Pais, não é? Vocês devem atender os Verdadeiros Pais. Vocês devem 
colocar a foto dos Verdadeiros Pais no melhor lugar, melhor do que a foto de seus pais e 
a foto de seus antepassados. Respeitar e apreciar o valor das fotos de seu avô e de sua 
mãe é uma coisa boa. Entretanto, vocês não devem colocar a foto de seus próprios pais 
no melhor lugar, e colocar a foto dos Verdadeiros Pais ao lado. Antepassado. 
Antepassado! O antepassado está estabelecido. Ao fazer isso, a máquina pode se mover 
centrando no fundamento de tradição, começando a partir do fundamento horizontal 
familiar. Este é o lugar que não tem nada a ver com Satanás. Isso não é Princípio? 
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A messianidade tribal não é algo que uma pessoa faz ou não faz. Se vocês não fazem 
isso, todo seu clã está em problema. Se os descendentes não têm feito isto na terra e vão 
para o mundo espiritual, então os antepassados os acusam centenas de vezes mais do 
que Adão e Eva decaídos. O Pai não assume responsabilidade por isto. Eu não posso 
dizer para eles não acusarem. Vocês devem ser acusados porque não fizeram isto. Um 
ser humano tem seus cinco por cento de porção de responsabilidade. Vocês não podem 
realizar perfeição sem cumprir a porção de responsabilidade. (220-90) 

 
 
Eles penduram uma foto dos pais até mesmo no mundo satânico. Nos Últimos Dias, 
podemos utilizar isto como material para educação para atender os Pais Celestiais. O 
Rev. Moon é famoso. Todos devem admiti-lo como um patriota para o benefício da 
nação. Saiam e perguntem até mesmo para ministros nas igrejas estabelecidas. O Rev. 
Moon é um patriota. O mundo sob o céu descerá pelos registros e contribuições que 
deixei. As pessoas pensam, “Uma vez que penduramos essa foto, não podemos brigar 
facilmente entre esposo e esposa. O que é este ensinamento do Reverendo Moon!” 
 
Dê educação diante de filhos e filhas: “Vocês não podem fazer isso diante do Reverendo 
Moon.” Quando vocês atendem a foto dos Verdadeiros Pais com mais respeito do que 
seus pais, seus antepassados descem e atendem os Verdadeiros Pais como os 
antepassados deles. Vocês entendem? Isto se torna o altar ao qual os antepassados 
podem atender em casa. Esta é a forma para receber a boa fortuna do mundo celeste. Às 
três horas da manhã, vocês podem estar dormindo, mas eles caçam Satanás e todos os 
maus espíritos ao redor da casa. 
 
Eu disse para vocês colocarem a bandeira, não é? Se vocês penduram a foto e colocam a 
bandeira, tudo está concluído, não é? Se vocês penduram a foto dos Verdadeiros Pais na 
parede e colocam a bandeira da Igreja de Unificação, sua família será parte do clã do 
reino celeste ou do mundo satânico? Vocês se tornam parte do clã do reino celeste. Eu 
tornei vocês partem do clã do Reino do Céu. 
 
Há muitas pessoas que amaldiçoaram a bandeira é foram acertadas por um relâmpago. 
Isto é realmente misterioso, não é? Quando alguém aponta seu dedo para o Pai, seu 
dedo fica doente. Quando ele realmente se arrepende, orando durante a noite, então é 
curado. Esse tipo de coisa acontece, não é? 
 
Por que essas coisas acontecem? Quando a fortuna celeste está chegando, ela não pode 
ser perturbada pela fortuna individual. Este é o caminho do destino. Este é o caminho. O 
caminho da fortuna ou da sorte pode ser alterado entre norte, sul, leste e oeste. Mas o 
caminho do destino não pode ser mudado. Acima é acima, abaixo é abaixo, esquerda é 
esquerda, e direita é direita. Vocês nunca podem trocá-los. 
 
Eu disse para vocês colocarem a bandeira, porque chegou o tempo para a Coreia. 
Pessoas do mundo decaído estão todas conectadas com falsos pais. Se elas atendem 
Verdadeiros Pais, é fácil para elas serem enxertadas aos Verdadeiros Pais. Isto pode ser 
feito em uma família. Se não fizeram isso, então vocês devem seguir através da nação e 
do mundo, e então voltar aqui, e vocês podem ser enxertados. Porque tenho um coração 
amoroso e uma mente que busca o caminho para todas as pessoas, eu criei o ambiente 
onde vocês podem ser enxertados. Quão felizes vocês podem ser!  
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Se alguém não ouve, vocês devem continuar seguindo ele com palavras duras. Ao fazer 
isso, ele pode ser parte do clã celeste. 
 
Aqueles que olhavam para o cajado de Moisés puderam seguir em frente. Se vocês 
olham para a bandeira da Igreja de Unificação, e inclinam para a bandeira sempre que 
partem e sempre que retornam, então vocês prosperarão. (219-90) 
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Capítulo 9 - Direções Referentes aos Verdadeiros Pais 
 
1. A Missão do Messias Tribal: Estabelecer os Direitos Paternais 
 
Isto significa transmitir a autoridade dos Verdadeiros Pais para cada família abençoada. 
Se vocês não gostam disso, então não podem ir para o céu. Não há nenhuma questão 
sobre o fato que no futuro, o Reino do Céu será estabelecido na terra. Isto é absoluto. 
 
Adão e Eva começaram no nível da família e não no nível da tribo. Isto é verdade? 
Vitória é determinada na família. Devemos remover a raiz na família porque a semente 
foi plantada lá. Antes de plantar uma nova semente, vocês devem remover 
completamente a velha semente. Quando plantam uma nova semente, vocês não podem 
colocá-la em cima da velha raiz podre. Se vocês fazem isso, então a velha raiz se 
deteriorará e se tornará mau fertilizante para a nova semente. Agora é o tempo quando 
tudo que foi semeado 6.000 anos atrás será colhido. Virá o tempo quando o mundo 
inteiro será transformado. 
 
A autoridade de pais já foi estabelecida? Ainda não. Ela não está estabelecida em sua 
família. Isso está certo? Cada um de vocês deve assumir mais responsabilidade. Se 
vocês têm enormes queixas, vocês devem resolvê-las na terra. Do contrário, quando 
morrem, vocês não podem ir para o Céu. Vocês deveriam retornar para a terra e resolver 
estes problemas. Não é possível para uma família abençoada voltar para a terra. 
 
Pensem sobre uma família abençoada retornando para a terra para completar a 
providência de restauração. Isto seria muito mais miserável. Se vocês não são 
abençoados, então há uma forma para retornar. Mas uma vez que são abençoados, vocês 
não podem retornar. Como vocês podem voltar quando não cumpriram sua 
responsabilidade? Vocês terão que esperar até que uma nação seja restaurada e todos 
recebam o mérito. Ou vocês terão que esperar até que o mundo inteiro seja restaurado e 
todos recebam o mérito. Vocês não podem voltar livremente. Somente quando vocês 
cumprem sua responsabilidade, seus antepassados podem voltar. Famílias abençoadas 
estão destinadas a voltar? Respondam minha pergunta. Até a perfeição, vocês não 
podem voltar. 
 
2. A Restauração da Realeza e o Retorno para o Reino do Céu na 
Terra e no Céu 
 
Retornem para o Reino do Céu na terra e no céu! Somente depois que a realeza é 
restaurada, o retorno para o Reino do Céu na terra e no céu pode ser possível. A menos 
que voltemos para a raiz ou o ponto original, não podemos nos tornar mestres. Se não 
podemos nos tornar mestres, como a realeza de Deus pode entrar no céu e na terra? 
 
A menos que restauremos nossas próprias realezas, não podemos nos tornar mestres. 
Este é o significado. Restauração da realeza! Retornem para o Reino do Céu na terra e 
no céu! Devemos retornar. Uma vez que as leis soberanas de Deus são estabelecidas, 
haverá um método para lidar com o mundo satânico. Além disso, haverá leis 
decorrentes da Igreja de Unificação. Nossa missão é retornar a realeza para o Céu, não 
apenas retornar a família. A menos que restauremos a realeza, não podemos edificar 
uma raiz da felicidade no mundo eterno quando morrermos. 
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3. Atendimento aos Verdadeiros Pais e o País em Âmbito Mundial 
 
Agora é o tempo para atender os Verdadeiros Pais e construir paredes de proteção ao 
redor dos Verdadeiros Pais. Devemos proteger e atender os Verdadeiros Pais. A fim de 
fazer isso, precisamos da foto dos Verdadeiros Pais e da bandeira da Igreja de 
Unificação. Não importa quão ocupado você esteja em sua família, isto é importante. 
 
Recentemente eu assisti “Cooking Pot of Seoul.” Neste drama um filho estava 
conversando com a foto de seu pai falecido. Quando vi isso, eu pensei que isso era tal 
como os membros da Igreja de Unificação conversam com a foto dos Verdadeiros Pais. 
Foi tão maravilhoso para ele conversar com uma foto. Isto é como uma oração. Se vocês 
oram, “Verdadeiros Pais, como pôde ser possível que o mundo satânico fez isso ou 
aquilo,” então os Verdadeiros Pais responderiam, “Oh, meu filho, eu entendo, eu 
entendo.” Vocês entendem? Devemos atender os Verdadeiros Pais. 
 
Começamos atendendo a fotografia dos Verdadeiros Pais. Se vocês amam alguém, 
então vocês carregam a foto dessa pessoa onde quer que forem. Isso está certo? Se 
vocês atendem bem a fotografia dos Verdadeiros Pais, então vocês os receberão em 
pessoa. Desta forma, boa fortuna virá para vocês. Vocês sabem quão grande é a fortuna 
dos Verdadeiros Pais? Eu sou o Rei da bênção. Quando vocês me atendem bem, vocês 
receberão bênção do céu eternamente. 
 
Se vocês fazem coisas contrárias à minha palavra, vocês se tornarão o pior lixo do aterro 
sanitário. Isto é o que está realmente acontecendo neste momento. Se vocês vão para o 
mundo espiritual, será a mesma coisa. Sendo que tudo tem sido revelado na terra, o 
mundo espiritual pode cooperar com as pessoas na terra. 
 
Agora é o tempo para atender os Verdadeiros Pais. Coloquem a foto dos Verdadeiros 
Pais em todos os lugares. Levem a foto dos Verdadeiros Pais para a casa de seus pais e 
para a casa de seus filhos e filhas. Avô, avó, pai, mãe, filho e filha, levem a foto dos 
Verdadeiros Pais para a casa deles. Quem fará oposição a isto? “Esta é uma foto para 
trazer bênção para esta casa. Eu quero que sua casa se torne próspera, e não pereça. Esta 
pessoa [se referindo à foto do Pai] recebeu perseguição todos os setenta anos de sua 
vida. Ele é vitorioso, embora recebeu flechas de todas as direções. Ele está vivo depois 
de centenas de situações impossíveis. Ele está vivo e vitorioso porque Deus está com ele  
e protegendo-o. Ele tem uma enorme fortuna. Se você tem esta foto em sua casa, você 
também compartilhará seu escudo de proteção. Não se oponha a essa bênção destinada a 
você.” Se vocês falam assim com seus familiares, ela vai cuidar de tudo. Façam os avós 
do lado do seu pai visitarem seus avós do lado da sua mãe. Se seus avós não estão 
vivos, reúnam todos os filhos de cinco gerações, e façam um grande discurso. Vocês 
devem falar assim, “Ontem à noite o tataravô apareceu em meu sonho e me disse…” 
Mas não contem uma mentira ou criem uma estória. Se vocês oram fervorosamente, o 
mundo espiritual lhes dirá o que dizer. Seu tataravô aparecerá em sua oração e dirá para 
você o que dizer. Vocês podem dizer, “Nosso tataravô apareceu para mim. Seu rosto era 
assim e sua aparência era assim ... Este tataravô, a quem eu nunca tinha visto, me disse 
para colocar a foto do Rev. Moon nas casas de nossa família e pendurar a bandeira da 
Igreja de Unificação em cada casa. É assim como nossa família receberá boa fortuna. 
Devemos seguir a mensagem de nosso tataravô, do contrário ele ficará desapontado.” 
Vocês devem encorajar este tipo de atividade entre seu clã. 
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Pessoas que têm a foto dos Verdadeiros Pais virão até nós. Todas elas precisam saber o 
que é amor. É bom o suficiente se elas podem gerar filhos. Vocês entendem? 
 
Qual é o significado de atendimento e proteção aos Verdadeiros Pais? É tornar o mundo 
um único país. Se há uma única nação que possa dizer, “Nossa nação receberá o Rev. 
Moon da Igreja de Unificação como um representante do bem. Nossa nação colocará a 
foto do Rev. Moon perto da foto de nosso Presidente. Amém,” essa nação receberá a 
bênção. Essa nação será restaurada de uma só vez. Vocês entendem?  
 
Uma nação será restaurada e se juntará à igreja. Uma tribo inteira será restaurada e se 
juntará à igreja. Tudo acontecerá naturalmente assim. Vocês entendem ou não? Eu 
geralmente não dou um discurso assim. Todas estas palavras são necessárias. 
 
4. Amor Verdadeiro na Criação Ideal e a Era da Soberania de Deus 
 
Se vocês vivem atendendo os Verdadeiros Pais, chegará o tempo para a era de amor 
verdadeiro na criação ideal. Sem conhecer isto, vocês vão esperar pelo amor. Vocês vão 
esperar por pais. Vocês vão esperar por seus antepassados. Vocês vão esperar por seus 
antigos mestres. Vocês entendem? Este tipo de fenômeno ocorrerá. O tempo virá para o 
amor verdadeiro e a era da soberania de Deus. 
 
Se vocês fazem tudo que eu disse hoje, vocês podem voltar para seus relacionamentos 
de dez anos atrás e expandi-los horizontalmente como se eles fossem no presente. 
 
Desta forma os idosos podem cantarolar e dançar. Vocês sabem sobre o que eu estou 
falando? Eu estou dizendo que um avô e uma avó cantarão as canções de crianças da 
escola elementar. É assim como eles se tornam. Toda a sua vida desde sua infância pode 
ser de coração. Somente trazendo de volta suas memórias de infância... Vocês pensam 
que não haveria mais infância quando vocês forem para o mundo espiritual? 
 
A questão é se vocês podem viver de forma harmoniosa em suas memórias de infância. 
Este é o início do amor verdadeiro na criação ideal e na era da soberania de Deus. Vocês 
não podem mais trapacear. Vocês sabem que pequenas crianças dizem, “Mamãe, Papai, 
por que você contou uma mentira?” Crianças pequenas serão os treinadores para seu pai 
e sua mãe. Esta é a forma para entrar na era da soberania de Deus. 
 
Que tipo de era estamos vivendo agora? A era de amor verdadeiro na criação ideal e da 
soberania de Deus. Vocês devem receber os Verdadeiros Pais e todas as pessoas VIPs 
do mundo espiritual em sua casa, e demonstrar sua lealdade. Sua família se tornará uma 
família ideal representando sua nação. Seu clã se tornará um clã ideal. Sua tribo se 
tornará uma tribo ideal, e sua nação se tornará uma representante do mundo inteiro. 
 
Quando seguem desta forma, vocês serão capazes de alcançar uma das tribos no céu. 
Vocês se juntarão a esta tribo no reino celeste, e se tornarão um objeto parceiro com a 
autoridade do céu. Quando chegar o tempo para a era do poder celeste, essas pessoas 
serão protegidas. Se alguém tenta destruir este tipo de pessoas, o céu as protegerá e as 
defenderá. (218-51) 
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1) Sujeito da Realidade dos Verdadeiros Pais 
 
Cada um e todos vocês estão na posição de sujeito como pais em seu clã. Na realidade 
dos Verdadeiros Pais, vocês se tornarão pais que conduzirão sua tribo como o sujeito. 
Vocês entendem? (Sim) 
 
Seu avô atenderá vocês como seu neto. O neto se tornará o avô. Esta é a inversão de céu 
e terra. Quando vocês cruzam sobre a montanha, os membros da Igreja de Unificação 
que enfrentaram oposição por tanto tempo conduzirão o caminho ficando na frente. 
 
Quem cruzará a montanha primeiro? Eles são os netos. Seu pai e sua mãe devem seguir 
vocês. Três gerações devem seguir o caminho. Se eles tentam ir por eles mesmos, eles 
encontrarão o desastre e se perderão completamente. Porque este é o único caminho 
para sobreviver, vocês devem segui-lo. 
 
Portanto, vocês são os parceiros sujeito na realidade paternal. Vocês se tornarão um 
novo antepassado de sua terra natal. Quando vocês herdam a tradição da vitória total 
dos Verdadeiros Pais, vocês devem plantar a tradição em sua tribo. Vocês entendem? 
Essa é sua responsabilidade. Portanto, vocês devem derramar lágrimas dia e noite 
. 
 
Esse é o curso do mestre. Vocês sabem que eu posso me tornar um amigo de qualquer 
pessoa; portanto, vocês não entenderão como eu sou solitário. Eu não tenho um amigo. 
 
Olhem, quando eu fui para a prisão na Coreia do Norte, todo o fundamento de coração 
de 6.000 anos de história apenas entrou em colapso em um dia. O Cristianismo, que 
estava na posição de noiva, me traiu. O noivo que esteve buscando por sua noiva, foi 
traído por sua única noiva. Então, onde ele poderia ir? 
 
Para essa noiva, tudo que Deus tinha preparado estava conectado, tudo que era o tesouro 
do mundo – o mundo democrático e o mundo cristão. Esta era a oportunidade de ouro 
para a unificação do mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. 
 
Neste tipo de ambiente preparado, eu poderia ter passado a conduzir a história na minha 
idade de 40 anos. Ao invés, por causa da falha do Cristianismo, eu tive que começar 
com meu casamento aos 40 anos. Eu tinha que restaurar tudo sem morrer. 
 
Estes 14 anos foram o estágio de aperfeiçoamento do período de crescimento. Eu recebi 
a Mãe em 1960 após os 14 anos – 7 anos mais 7 anos. Mais um curso de sete anos 
permaneceu, e ele começou em 1960. De 1960 até 1968, eu estabeleci o Dia dos 
Verdadeiros Pais, o Dia dos Verdadeiros Filhos, e finalmente o Dia do Verdadeiro 
Deus. Nesse ponto, eu fui capaz de me colocar no nível mundial. Naquele tempo, eu 
enviei esposas abençoadas coreanas como pioneiras por 3 anos. Vocês saíram por um 
curso de pioneiras de 3 anos, não é? (Sim) Vocês saíram junto comigo. Nesse 
fundamento, eu fui para a América. Esse foi o ponto de início do curso em nível 
mundial. Eu sempre tenho seguido o curso numerologicamente requerido. 
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É assim como a história tem progredido. Vocês devem conhecer a fato surpreendente 
que o alvorecer da história passou e a manhã surgiu, porque eu abri o portão. Agora a 
primavera chegou para a Igreja de Unificação. Vocês entendem? (Sim) 
 
Esta não é a vontade de Deus para apenas uma tribo. Portanto, eu enviei mais de 24.000 
famílias como messias tribais para todo o mundo. Satanás não pode mais nos destruir. 
Esta ideia permanecerá para sempre como o Pensamento Sujeito. 
 
Eu tenho reunido as pessoas influentes da mídia, política, academia, negócios e mundo 
literário através de mais de 100 organizações tais como Federação Mundial da 
Universidade e Academia de Professores para a Paz Mundial, e pela Rodovia 
Internacional e pela ideia do Reino do Céu na terra. 
 
Estas não são apenas palavras. Vocês não conhecem a situação oculta de sangue e 
lágrimas por trás desta realidade. Vocês não podem nem mesmo imaginar como foi isso. 
A Mãe conhece isto. Portanto, se ela tenta dizer algo, ela somente pode chorar. 
 
A Mãe conhece meu curso de sofrimento. Embora a Mãe estivesse dormindo, quando 
ela me vê estudando por toda a noite, ela somente pode chorar. Muitas vezes eu vi a 
Mãe chorando, culpando-se por não ser suficiente para o Pai. Eu conheço este tipo de 
vida da Mãe. Quando vocês entendem minha situação em seus ossos, vocês não podem 
nem mesmo falar sobre mim sem lágrimas. Vocês devem saber disso. Vocês entendem? 
(Sim) 
 
Quando vocês oram profundamente diante de Deus, muitas vezes vocês rompem em 
lágrimas. Isso é por causa destas situações ocultas. Portanto, eu não estou solitário. A 
Igreja de Unificação nunca perecerá, porque eu estou em um ambiente onde Deus 
conhece minha situação, minha esposa e meus filhos conhecem minha situação. 
 
Carregando este privilégio especial da tradição vitoriosa, vocês podem abrir a porta do 
testemunho para seu povo, sua terra natal, e seu clã. Esta é a missão do messias tribal. 
Vocês entendem? (Sim) 
 
Não há bênção maior do que esta em toda a história de céu e terra. Vocês devem se 
tornar um sujeito que tem o direito de primogenitura. Embora vocês estejam na pior 
posição externamente, vocês têm este nobre conteúdo em seu interior. Tal como eu 
estava em uma posição humilde por três anos na prisão de Hungnam, vocês seguem 
humildemente carregando o fardo do débito, esperando pelo dia da unificação de Norte 
e Sul e a unificação da Ásia. Vocês seguem em frente com um grito alto, pois vocês 
sabem que possuem uma missão para a batalha final do mundo. Vocês entendem? (Sim) 
 
Este processo de treinamento está conectado com o messias tribal. Este é o primeiro 
passo para o messias tribal. A partir de agora, vocês devem seguir através do curso de 
formação, crescimento e aperfeiçoamento. Vocês ainda têm este curso de três estágios 
para seguir. Messias tribal asiático e messias tribal global serão cumpridos de uma vez. 
 
Vocês têm a responsabilidade para conectar isto antes que o Pai vá para o mundo 
espiritual. Do contrário, como podemos estabelecer o sistema da soberania de todas as 
nações? Quem irá fazer isso? É Song Pyo Hong? Ou é Bo Hi Pak? Ninguém sabe ainda. 
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Vocês sabem quando o Pai irá para o mundo espiritual? Vocês devem entender que 
estamos em uma agenda muito urgente. Temos uma missão muito séria para estabelecer 
este sistema enquanto o Pai está neste mundo. Vocês devem compreender que o destino 
do passado, presente e futuro está sobre nossos ombros. Vocês devem dar um passo e 
outro passo muito cuidadosamente. Vocês devem deixar para trás passos nobres para 
que cada passo dado tenha o valor de um milhão. Vocês devem realizar este tipo de 
responsabilidade de estabelecer o lugar do rei na realidade da família real. 
 
Se seguem desta forma, vocês podem reivindicar a propriedade de sua terra natal após a 
terceira geração vitoriosa. Assim, o Antepassado Adão e o Antepassado Jesus serão 
cumpridos. Vocês devem plantar a tradição que seus antepassados ressentidos primeiro 
Adão, segundo Adão e terceiro Adão possam dizer, “Esta é minha terra natal!” Assim, 
vocês podem expandir a realidade de liberação. Vocês entendem? (Sim) 
 
2) Sujeito de Verdadeira Realeza 
 
Satanás que está na realidade falsa, não pode tocar sua realidade tribal onde vocês vão 
estabelecer a realeza, porque ela está na realidade da verdade. Vocês irão para a tribo 
para edificar o fundamento onde somente Deus pode ter domínio. Esse é o lugar para o 
rei. Eu apenas falei sobre realeza. Isso significa edificar o lugar para o rei. 
 
Onde é o palácio da vida? Onde é o palácio do amor? Onde é o palácio da linhagem? É 
a família? É esposa e esposo? É o fundamento do amor de esposo e esposa, não é? É o 
órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher. Vocês devem dar nascimento a um 
filho mais velho que pode herdar a realeza. Vocês devem dar nascimento a um 
verdadeiro príncipe e princesa celeste centrando no amor de Deus. Isso é vida 
verdadeira. Vocês devem deixar para trás a verdadeira linhagem. Vocês devem deixar 
seus descendentes. 
 
Seus descendentes nunca devem demonstrar uma mancha da queda. Vocês devem evitar 
qualquer possibilidade da queda, não importa o custo. Vocês devem se colocar 
firmemente comprometidos diante da ética celeste e da lei celeste, sem cair. Vocês 
devem ser sujeitos da recriação, para que seus descendentes sejam capazes de declarar 
orgulhosamente que não cairão, nem mesmo em sonho. Vocês entendem? (Sim) 
 
Quando vocês olham o grande pinheiro em seu jardim, vocês devem ser capazes de 
perguntar para a árvore, “Você tem visto minha vida. Você me viu recebendo 
perseguição e me viu deixando o lar. O que você pensa sobre mim hoje?” Quando vocês 
olham para o jardim onde brincaram um dia, vocês devem ser capazes de abraçá-lo com 
seu amor, mesmo se o jardim tenha um ressentimento contra vocês. Quando estão à 
beira do rio, vocês deveriam ser capazes de esquecer todas as memórias insuportáveis 
do passado; vocês devem ser capazes de nadar no rio e pescar nele. Então vocês serão 
verdadeiros donos. 
 
Vocês devem ter um coração tal como Adão teria no Jardim do Éden. Restaurem tudo 
como um representante da realeza. Vão pescar e comer peixes, ou caçar coelhos e 
faisões na montanha; cuidem dos pais e ofereçam estas coisas diante de Deus. Vocês 
devem ter este tipo de coração. Vocês entendem? (Sim) 
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3) Nosso Valor Original 
 
Atualmente vivemos em uma época na qual todos os sistemas de valor estão declinando. 
Por que os valores estão sendo degradados? É porque os sistemas de valor perderam seu 
fundamento devido a separação de mente e corpo. 
 
Vocês brigam porque sua mente e corpo estão separados. Unidade entre mente e corpo 
deve ser a pedra fundamental original para paz eterna. Como podemos resolver o 
problema da luta? Na família, esposa e esposo brigam. Valores individuais e valores 
familiares estão desmoronando. Há brigas na sociedade. Eles brigam ou não? (Eles 
brigam). Valor está sendo degradado. Há brigas entre as nações. O mundo democrático 
e o mundo comunista estão brigando. Agora vivemos na época quando as famílias estão 
chegando à ruína. 
 
Adão e Eva deveriam ter estabelecido um sistema de valor original começando a partir 
do indivíduo e se desenvolvendo através da família, clã, tribo, nação, mundo e cosmos. 
Todos os seres humanos estavam destinados a herdar a tradição original da família de 
Adão, que se colocaria como o Verdadeiro Pai. Entretanto, devido à Queda, perdemos 
tudo. Portanto, devemos destruir esta linha de início decaída e colocar bravamente a 
linha de início da unificação. Através disto, o verdadeiro mundo de valor será 
expandido. Portanto, a questão é se sua mente e seu corpo estão unidos ou não. Vocês 
entendem? (Sim) 
 
Sobre o que o valor original deveria se colocar? Ele deveria se colocar em mim mesmo. 
Vocês devem ter confiança que estão colocados no fundamento de amor verdadeiro, 
com mente absoluta e corpo absoluto completamente unidos. Do contrário, vocês 
perderão o padrão de seu valor individual. Vocês entendem ou não? (Entendemos) 
 
Se eu elogio vocês por se graduarem da faculdade e confio em vocês, vocês não se 
tornariam lixo? Eu torno vocês lixo, ou torno vocês ricos? (Ricos) Realmente? (Sim) 
 
A) Avós se Colocam na Posição de Deus 
 
Nesta sociedade, vocês observam um sistema de valor de atendimento aos avós como se 
eles fossem Deus? (Não) Deus enviou nossos avós como representantes de todos os 
nossos antepassados. Vocês entendem? Se sua família está atendendo os avós como se 
eles fossem Deus, vocês teriam estabelecido o fundamento no mundo espiritual. Não há 
esse padrão de valor nos dias atuais. No padrão absoluto de amor, avós representam o 
passado. 
 
B) Pais se Colocam na Posição do Rei 
 
Nossos pais estão na posição de rei representando toda a família. Meu pai é o rei da 
minha família, e minha mãe é a rainha da minha família. Portanto, vocês devem 
respeitar e obedecer absolutamente seus pais acima de qualquer outra coisa no mundo. 
Esta não é minha palavra. Isto não é algo que eu criei. Isto é o Princípio. Isso está certo? 
(Sim) Eu não estou falando palavras emprestadas de algum lugar. Eu estou falando o 
conteúdo do Princípio. Satanás começou a briga, e eu o expulsei, dizendo, “Me dê sua 
realeza, mau Satanás.” Vocês entendem? (Sim) Pais são os reis de sua atual família. 
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Tudo está dentro de sua família. Sua família é um microcosmo do Reino do Céu na 
Terra e no Céu. Na família está tudo, incluindo realeza e a realidade de verdadeiros pais. 
 
Vocês não sabiam até agora que havia um fundamento de paz dentro de vocês. A fim de 
destruir este fundamento, Satanás invadiu com a ideia de luta de classes, a ideia de luta 
entre esposo e esposa, pai e filho, e entre irmãos. Esta é a filosofia de Satanás. Vocês 
lembram o que eu disse? Pais são os reis atuais. 
 
C) Filhos São Futuros Reis 
 
Filhos herdam a realeza futura. Vocês devem pensar como se estivessem educando 
alguém que herdará o sangue de um rei em sua tribo futura, e enviá-lo como um rei do 
país depois que ele tiver crescido. Vocês entendem? (Sim) 
 
Quando vocês têm filhos, vocês os educam, os nutrem e desejam que eles tenham 
sucesso, não é? Quando seus filhos nasceram, vocês desejaram que eles se tornassem 
verdadeiros pais, verdadeiros mestres e verdadeiros donos. Este é o desejo de todos os 
pais, da humanidade e também da nação. Filhos são os futuros reis. 
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Livro 2 Vida na Terra e no Mundo Espiritual #1 
 

Capítulo 1 - A Existência de Seres Humanos na Terra e no 
Mundo Espiritual 
 
Seção 1. O Curso de Vida 
 
1. Oração Referente ao Curso de Vida 
 
Amado Pai Celeste, eu estive lutando desde a infância, lutando sobre como seria 
vergonhoso ser ridicularizado diante do Senhor, e eu sou profundamente grato ao 
Senhor que nunca me deixou, especialmente, esquecer ou temer isto, e que o Senhor me 
permitiu continuar até hoje. Com relação ao que é bom nesta terra, não há nenhum 
padrão que seja mais precioso e valioso do que se conectar ao Seu coração original. 
Conhecendo isto, devemos desejar e esperar infinitamente por esse relacionamento. 
Devemos saber que uma pessoa que pode tocar e experimentar o amor do Pai Celeste 
não se arrepende, mesmo se perder tudo no mundo. 
 
Pai Celeste, para uma árvore vir a dar fruto, ela deve seguir através da estação do verão 
e absorver os elementos de vitalidade a partir de sua raiz, tronco e galhos. Somente 
através desse processo ela pode obter uma força vital perfeita e produzir um fruto que 
trará uma segunda vida. De forma semelhante, devemos nos tornar filhos e filhas que 
buscam profundamente dentro de nós mesmos, se temos um fruto em nossos corações 
que esteja cheio do poder de vida e que possa nascer novamente de forma feliz em um 
novo mundo. 
 
Pai, passamos a entender que, não importa quantos anos passem, não importa quão 
intensa seja a chuva e quão fortemente sopre o vento, nossa força vital interior não deve 
ser invadida pelo mal do ambiente, mas deve seguir o caminho de desenvolvimento 
contínuo. Essa é a única forma que podemos receber a primavera e nos tornarmos uma 
semente – uma matriz para produzir uma segunda vida a ser plantada novamente. De 
forma semelhante, refletimos que no curso de vida, embora alguém possa parecer 
miserável eternamente, se ele tem o valor de ser uma matriz que pode aumentar a força 
de vida espiritual e de se tornar uma semente que pode ser plantada no infinito mundo 
do espírito, essa pessoa nunca é miserável. Por favor, nos permita compreender que 
quanto mais miserável essa pessoa seja externamente, mais seu valor interno é completo 
e garantido. (32:37) 

 
 
Pai Celeste! Devemos saber que aqueles que não tem o coração de atender o Senhor e 
oferecer humilde reverência, não podem conectar seu destino com o Senhor no mundo 
espiritual eterno. Pai, estamos agora esperando pelo dia no qual possamos abrir os 
portões de nossos corações, sentir o Senhor lá, e dobrar nossos corpos aos ditames de 
nossos espíritos. Portanto, por favor, permita nos tornarmos pessoas que ouvem Sua voz 
a partir de nossos corações, encontram nossos corpos perdidos, e inclinam nossas 
cabeças profundamente diante do Senhor. Por favor, permita que cada um de nós sinta 
que o Senhor seguiu através de um curso de história de tanto sofrimento e tribulações 
antes de nós, a fim de encontrar cada um de nós sozinhos. (4:280) 
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2. O Propósito que as Pessoas Desejam Cumprir 
 
Vocês podem encontrar Deus, ou não? (Sim, podemos.) Mas mesmo se vocês 
encontram Deus, vocês não o conheceriam, porque Deus não tem um corpo. 
 
Portanto, a fim de manifestar Seu ser para toda a Sua criação, o Pai Celeste utilizou 
Adão como Seu corpo, mostrando Seu rosto através desse Seu filho. Devemos saber que 
este é o ideal de criação de Deus. 
 
Deus é o ponto focal Celeste original, e Adão é o ponto focal terreno original. Estes dois 
pontos focais criam um ângulo de 90 graus. Este é o propósito de criação de Deus, e 
este é o propósito que os humanos desejam. 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam ocupado as posições de pai e mãe 
celestes pela eternidade no mundo espiritual. Mas devido à queda, suas posições são tão 
diferentes. 
 
Se não tivesse ocorrido nenhuma Queda, todos poderiam ter seguido para o Reino do 
Céu no mundo espiritual simplesmente atendendo seus próprios pais como se 
estivessem atendendo Deus. (119:109) 
 
3. Razão para Nascer 
 
Este mundo criado é redondo em todos os lugares. O sol, a terra, as estrelas – tudo é 
criado redondo. Mesmo nossas bocas, se a analisamos, é tudo redondo. Não importa o 
quê, tudo está criado dessa forma. 
 
Portanto, quão difícil é criar movimentos? Como é bom rir? 
 
Então, em que tipo de relacionamento o universo existe? Ele cria relacionamentos 
seguindo adiante, fazendo movimentos circulares e cíclicos. Mesmo se uma coisa 
individual tem uma forma redonda, ela não existe por si mesma individualmente, mas 
cria uma conexão relacional com o todo. Então por que nascemos? Nascemos para 
ressoar com a batida deste enorme universo relacional. Nascemos para viver em ritmo 
com o universo. Quão grande é este sentimento! 
 
As ondas do oceano fazem grande barulho; há os mesmos sons dentro do meu coração. 
Quando o vento sopra serenamente, ele faz meu coração se sentir sereno. Quando uma 
flor libera uma bela fragrância, ela agita a fragrância no meu coração. Que belas 
sensações são estas! (104:122) 

 
 
Quando vocês nasceram, como nasceram? Se vocês nasceram do amor, cresceram no 
amor, vivem no amor e morrem no amor, então nascer é algo pelo qual ser grato, viver a 
vida é algo pelo qual ser grato, e até mesmo morrer é algo pelo qual ser grato. 
 
Todos vocês devem estar cientes que “eu nasci por ter participado no lugar onde meu 
pai e minha mãe se amaram e valorizaram muito um ao outro.” Vocês precisam saber 
que são participantes no amor. 
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Porque vocês nasceram no amor de seus pais, pensem nisso... Portanto, a razão pela 
qual agitamos a bandeira é para mostrar um sinal de amor. Todos estamos destinados a 
viver para o benefício do amor por toda a nossa vida. Assim, quando vemos uma mãe, 
agitamos uma bandeira de amor, e quando vemos um pai, agitamos uma bandeira de 
amor, e agitamos a bandeira de amor por nossos irmãos e irmãs. (103:258) 
 
4. O Relacionamento Entre Um Momento e Toda Uma Vida 
 
Vocês devem saber que o cerne da vida não existe em um longo período de tempo, mas 
em um único momento. 
 
Uma pessoa que ignora um momento, falha em possuir algo precioso. Essa pessoa não 
pode se tornar uma grande pessoa, nem pode herdar o trono e a coroa de Deus. Portanto, 
vocês devem ser cuidadosos sobre cada palavra que falam, cada ação que fazem, até 
mesmo coisas que pensam, a fim de tornar um único momento brilhante e glorioso. 
Vocês devem lidar com a vida e resolver os problemas acreditando que os conteúdos de 
sua vida cotidiana permanecerão como fenômenos em relacionamento com o mundo, 
porque essa é a única forma da realidade de vitória ser determinada. 
 
Desta forma, exige um único momento para a realidade de vitória ser determinada. 
Portanto, vocês devem saber que uma realidade histórica de vitória e uma realidade 
cósmica de vitória são determinadas em um único momento. Uma pessoa que conhece o 
valor infinito de fazer um momento brilhante e vive deste modo, pode se tornar uma 
grande pessoa, até mesmo um santo ou filho ou filha de Deus. Desta forma, o cerne da 
vida e da morte reside em um único momento. 
 
Atualmente, nossa atitude é o problema. Naturalmente, é necessário primeiro desejar a 
vinda do Reino e desejar que a Vontade seja feita. Mas o que é mais importante é como 
podemos nos tornar unidos com a Vontade de Deus, centrando em “mim mesmo.” 
 
Se tomamos uma hora, observar como a utilizamos para nos tornarmos unidos com a 
Vontade é mais importante do que desejar a chegada do Reino de Deus. Portanto, 
primeiro de tudo, devemos criar um ambiente em nível individual, em nível familiar, em 
nível tribal e em nível nacional onde podemos herdar a Vontade, a fim de criar um 
relacionamento com a Vontade de Deus. Então, centrados em Deus, como criamos um 
relacionamento com a Vontade nesta única hora? Este é um assunto muito importante. 
 
Olhando para a história de restauração através de indenização, houve 4.000 anos desde a 
família de Adão passando pela família de Noé, a família de Abraão e a família de 
Moisés, seguindo até a família de José, o pai de Jesus. Entretanto, neste ponto, o que 
acarretou as falhas não ocorreu em um período de tempo, como diríamos, um ano. 
 
Na família de Adão, a queda de Adão e Eva não foi um resultado de uma falha 
planejada que levou um ano, 10 anos, ou várias décadas. Sua falha foi causada em um 
único segundo, e essa falha de um único momento se tornou a base para a corrupção da 
nação que esteve em preparação por milhões e bilhões de anos. Quando pensamos sobre 
isso, passamos a saber quão temeroso é um único momento. 
 



164 

 

Devido a esta falha de um único momento, muitas pessoas que buscavam um caminho 
religioso durante a história humana tiveram que seguir através de grande sofrimento, e 
muitas pessoas que não puderam seguir o caminho da Vontade caíram em ruína. Todas 
estas pessoas se tornaram parte de uma enorme oferta para indenização. Quando 
entendemos isto, uma única hora que vivemos de forma casual em nossa vida cotidiana 
se torna temerosa. 
 
Mas ainda devemos sentir que um momento temeroso é até mesmo um único segundo 
de uma única hora que passa enquanto o relógio segue. Devemos nos tornar pessoas que 
podem saber como combater o mal no momento. Portanto, vocês devem saber que até 
mesmo o Reino do Céu eterno não existe sem ter um relacionamento integral com o 
único momento. 
 
Eternidade não começa quando morremos. Ela começa no momento que conhecemos a 
Vontade de Deus. Portanto, na busca de nossa vida de fé centrando em nosso curso de 
vida, se alguém pensa, “Se não posso fazer isto este ano, eu o farei no próximo ano. Se 
não posso fazer na minha adolescência, então farei em meus 20 anos; se não em meus 
20 anos, então em meus 30 anos; se não em meus 30 anos, então em meus 40 anos; e se 
não em meus 40 anos, então quando eu estiver em meus 50 anos...” Se alguém viveu 
toda a sua vida assim, ele nunca terá vivido um único dia unido com a Vontade de Deus. 
Se a pessoa vive assim, ela não será capaz de ir para o Reino do Céu quando morrer. 
 
Mesmo se uma pessoa vive em uma nação piedosa, como ela pode ir para o Reino do 
Céu, se foi incapaz de viver um único dia de acordo com um padrão vitorioso? Como 
uma pessoa pode entrar no mundo eterno se não pôde viver um único ano de acordo 
com um padrão vitorioso? Este é um problema triste. 
 
Portanto, na vida de pessoas religiosas, aquilo que é mais importante do que sonhar com 
a eternidade é como elas podem trabalhar com o Céu na vida cotidiana para erradicar o 
mal e se tornar lutadores pelo bem. Devemos saber que, mais do que qualquer outra 
coisa, este é um assunto crucial. 
 
A partir desta perspectiva, foi a falha momentânea de Adão e Eva que conduziu 
eventualmente para o ressentimento e angústia de milhares de anos. Era na família de 
Adão que Caim e Abel tinham que resolver o ressentimento de seus pais e demolir a 
parede que existia entre os irmãos, criando assim uma raiz familiar espiritualmente 
saudável. Mas o assassinato de Abel, que se colocava como representante da 
providência de restauração, ocorreu também em um segundo. 
 
Devemos saber que, mesmo no curso sofredor de Noé, que trabalhou para construir uma 
arca por 120 anos, quando Deus disse para Noé, “O tempo chegou para realizar o dia do 
Meu desejo. Vá e lance a arca agora,” isto foi feito em um único segundo. Aqueles que 
seguiram esta ordem puderam receber a bênção eterna de Deus, mas aqueles que não 
puderam foram enterrados na realidade do julgamento eterno. 
 
O mesmo é verdade com Abraão. Quando Deus abençoou Abraão, dizendo, “Eu farei 
seus descendentes tão numerosos como as estrelas no céu e como a areia na praia... Seus 
descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos,” a bênção também foi 
concedida em um único segundo, em um piscar de olhos. 
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Quando Abraão fez uma oferta, ele não levou 10 anos. Isto foi feito em um dia. O tempo 
que ele levou para cortar a oferta e colocá-la no altar foi menos de uma hora – mas esta 
única hora continha a raiz de tudo referente à vida e morte histórica, maldição e bênção. 
Se houvesse um erro ali, esta raiz teria sido destruída. 
 
Atualmente, o que pessoas religiosas devem temer não é o julgamento que virá nos 
Últimos Dias, mas como elas podem conectar os muitos momentos de suas vidas 
cotidianas com a Vontade de Deus. (37:21) 
 
5. O Período da Infância e a Ordem de Três Estágios 
 
Quem são Adão e Eva? Se Deus criou Adão e Eva, como Ele os criou? Se Deus usou 
algum barro para criá-los, que tipo de barro Ele utilizou? A partir de onde Ele começou? 
A partir de onde as vidas de Adão e Eva começaram? Não podemos pensar que, quando 
Deus criou Adão e Eva, Ele os tenha criado como adultos. Ao invés, Deus os criou 
como crianças. Sem a noção que Deus se comportou como uma mãe que deu 
nascimento, embalou e cuidou do bebê, não podemos encontrar uma lógica para 
explicar a formação de toda a existência. 
 
Tudo no universo se desenvolve através de três estágios. Assim, houve um período de 
infância para Adão e Eva. Então houve um tempo de juventude. O próximo passo era ter 
um período de amadurecimento. Este é um princípio do universo. Então como foi a 
infância de Adão e Eva? Devemos começar a partir da teoria que o Deus incorpóreo se 
engajou em um processo de criação a partir do mundo incorpóreo para corpóreo, um 
processo como se Ele mesmo embalasse e criasse um bebê. 
 
O que é isso tudo? Como se vai do nascimento, ao crescimento, amadurecimento, até 
chegar à posição de ser capaz de se casar e se tornar pais? Como se procede? 
 
Vocês devem saber que Deus estabeleceu estágios de um processo para os seres vivos. 
Através de estágios, o homem segue desde um período de juventude através da fase 
adulta até um período de idade avançada. O fato é que é através de pessoas que crescem 
em famílias humanas que Deus quer ver a personificação do processo interno que Ele 
mesmo se envolveu. Somente a partir destes pensamentos que uma teoria de unidade de 
pais e filho pode ser produzida. Os pais são verticais e o filho é horizontal. Portanto, 
podemos dizer que esta é uma teoria da unidade de vertical e horizontal. (225:198) 
 
6. O Caminho de Nossa Vida 
 
Sabemos que a sociedade, a nação e o mundo no qual vivemos estão distantes do ideal. 
Há todos os tipos de dor e sofrimento, e bem e mal competem e se envolvem em 
confusão. Não há ninguém além de “mim mesmo” que possa ir para o destino do meu 
desejo e intenção. 
 
Entre 100 pessoas, cada pessoa tem que lutar muito com seu ambiente para criar 
bondade em sua vida cotidiana. Portanto, passamos a sentir através de nossa vida diária 
que virtualmente ninguém está confiante em concluir o trabalho do dia em direção à 
vitória espiritual que tinha planejado de manhã. 
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Além disso, quanto mais sentimos que o mal do ambiente é um obstáculo em nossas 
vidas cotidianas, e maior o escopo do ambiente – como no caso da sociedade ou do 
mundo – mais devemos cultivar uma determinação direcionadora para trazer um 
resultado vitorioso em nossa vida cotidiana. Se não fazemos isso, sentiremos que um dia 
específico de nossas vidas terminará em derrota. Esses dias únicos de derrota 
certamente se somarão como um mês, e esses meses se acumularão como um ano. 
 
Se acrescentamos um dia 30 vezes, teremos um mês, não é? Mas este único mês gera 
um ambiente que torna difícil alcançarmos nosso plano de sucesso espiritual. Portanto, a 
fim de trazer vitória neste único mês, devemos nos equipar com suficiente força de 
determinação para romper através de todos os tipos de situações complicadas que se 
levantarão, e todos os tipos de condições que interferem com nosso caminho planejado. 
Do contrário, não podemos concluir o plano mensal e reivindicar a vitória. 
 
Um ano consiste de 12 meses, que são 365 dias. A fim de alcançar vitória para esse ano, 
uma pessoa deve estabelecer alguns objetivos no Dia de Ano Novo, e criar condições 
que permitam afastar todos os obstáculos e interferências que o ano possa produzir. Se 
isto não é feito, surgirá um ambiente que é oposto, repulsivo e destrutivo. 
 
A fim de cumprir esse ano de vitória, uma pessoa precisa estar equipada com um 
espírito de luta, um poder motivador. Se vivemos um ano assim, e então continuamos 
em frente, isto acabará por somar 10 anos, então 20 anos, e 30 anos, e esse se torna o 
caminho de nossa vida. (31:30) 

 
 
Atualmente, indivíduos, famílias, tribos, nações e o mundo inteiro não podem escapar 
da realidade do tempo. Isto tem sido o mesmo por toda a história humana. Onde quer 
que as pessoas vivam, há sempre um objetivo a ser cumprido. Podemos concentrar 
nesse objetivo por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, e de fato, nossa vida inteira. Mas 
quanto maior é o nosso objetivo, mais forte devemos nos comprometer internamente. 
Do contrário, seremos incapazes de alcançá-lo. A menos que mantenhamos uma 
determinação interna que pode superar o objetivo através do processo chamado tempo, 
nunca poderemos cumpri-lo. 
 
7. A Terra Natal Original para a qual Devemos Ir 
 
Vocês podem não saber muito sobre a realidade do mundo espiritual, mas com a graça 
especial de Deus, eu conheço o mundo “desconhecido” mais do que qualquer outra 
pessoa. 
 
Alcançando a raiz desse mundo, encontramos seu princípio estrutural bastante simples. 
Vocês devem entender que o Céu é um lugar para onde vão aqueles que viveram para o 
benefício dos outros. Isto é porque amor altruísta é o princípio de céu e terra, a raiz do 
ideal que Deus criou. O mundo ideal do Reino do Céu está estruturado com este tipo de 
conteúdo. Este é um fato claro. 
 
O mundo celeste é a terra natal original para a qual devemos ir. Atualmente, somos 
exilados da nossa terra natal original, e vivemos uma vida decaída.  
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Mas nosso destino é retornar para lá. Entretanto, não podemos entrar lá por nós 
mesmos, pois Deus tem que estabelecer um caminho no curso da história para que as 
pessoas possam seguir. Este é o motivo pelo qual Deus criou muitas religiões diferentes: 
ser locais de treinamento para criar um caminho para todo o povo, cultura, costumes e 
tradição. As religiões refinam as pessoas para estarem qualificadas para entrarem na 
região da terra natal original. Por causa dos muitos diferentes fundamentos culturais da 
humanidade, Deus buscou e estabeleceu o padrão de comparação, e esteve conduzindo o 
caminho na direção de um mundo religioso unificado. 
 
O que ensina a religião, que orienta o homem para a terra natal original? Ela promove o 
caminho de viver para o benefício dos outros. Quanto maior a religião, mais fortemente 
ela enfatiza a importância de viver para os outros. Portanto, devemos ser gentis e 
mansos. Por que? Devemos nos esforçar para nos colocar em uma posição de elevar 
muitas pessoas e viver para o benefício delas. Religião nos ensina a sacrificar e servir. 
Por que? Porque as religiões devem treinar as pessoas a se ajustarem às regras do Reino 
do Céu. (78:117) 
 
8. O Caminho Mais Maravilhoso na Vida 
 
Qual deveria ser nosso caminho na vida? Claramente, possuir o amor de Deus. Vocês 
entendem? (Sim.) Possuir o amor de Deus é o fim mais maravilhoso. Este é o caminho 
que ambos homens e mulheres devem trilhar. Até mesmo macacos e formigas desejam 
isto! Naturalmente, deve-se buscar pelo amor de Deus, que é infinito e Único – mesmo 
se devemos seguir através do vale da morte dezenas ou centenas de vezes. Mesmo se 
morremos, devemos continuar este curso para encontrar este amor. Este é o caminho 
mais maravilhoso na vida! 
 
Qual é o ponto final de nosso desejo? É possuir o amor de Deus. Quando falamos sobre 
possuir Deus, a menos que tenhamos amor mais precioso do que o meu próprio, Deus 
não é meu Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos possuir o amor de Deus. De fato, 
se somente podemos possuir este amor, está tudo bem se Deus não está lá. 
 
Quando o amor Dele se torna meu, e o meu se torna Dele, o interno e o externo se 
tornam unidos pela primeira vez. Uma nação baseada neste tipo de amor se torna uma 
pátria ideal, onde não há nenhum sistema de classes superior e inferior. Vocês 
entendem? Quando podemos repousar nesse lugar de amor, não há nada na existência 
que não pareça maravilhoso. Sentiremos que não há nada sob o sol que não exista para 
mim. Se isto é amor de Deus, então como é o mundo celeste, o Reino do Céu para o 
qual a humanidade está destinada a ir? Esse é um lugar preenchido com amor. (39:210) 
 
9. O Padrão de Nascimento e o Padrão de Vida 
 
1) O Padrão Errado de Nascimento 
 
Atualmente, as pessoas do mundo não sabem que, mesmo se elas ocupam uma posição 
de prestígio na sociedade, seu nascimento foi espiritualmente manchado. Elas não 
sabem que nasceram com uma linhagem conectada com o inimigo de Deus, com 
Satanás e sua vida e linhagem. Este é um problema sério. 
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As pessoas nascem a partir do amor de Satanás. Assim, o mundo decaído veio a ser 
realizado pelo homem, e o amor de Satanás alcançou até mesmo os pais. Vida e 
linhagem se tornaram unidas centrando no amor ilícito de Satanás, e esse sangue está 
correndo através das vidas do meu pai e da minha mãe. 
 
Atualmente, este sangue está misturado com o meu. O fruto da vida, amor e linhagem 
de Satanás sou eu mesmo. Vocês entendem? Eu sou o melhor fruto do amor, mas ainda 
estamos ligados com essas três coisas. Eu estou me referindo a pessoas decaídas. 
 
Até agora, não sabíamos disso. Não podíamos imaginar o que ocorreu no fundamento 
da história humana. Verdadeiros Pais vieram nesta época e pela primeira vez 
proclamaram a origem da queda. 
 
Seu sangue e todos os seus cinco sentidos pertencem ao amor, vida e linhagem de 
Satanás. É a mesma coisa como dizer que um mundo satânico está correndo em suas 
veias. Satanás automaticamente criou um fruto do seu ideal, e Deus esteve tentando 
desde então salvar homens e mulheres, ajudando-os a se tornarem seres humanos 
originais, puros e perfeitos. 
 
Onde vocês começaram? Vocês começaram a partir de Satanás, a partir do amor de 
Satanás. Vocês enxergavam como começaram? Não, vocês não enxergavam. Quando 
isto aconteceu? A muito tempo atrás. Muito tempo se passou desde que o dono desta 
casa assinou este contrato, por assim dizer. Mesmo se um novo residente chegou, 
mesmo depois de 6.000 anos, a pessoa que tem os papéis do contrato é o dono da casa. 
Vocês entendem? 
 
É a mesma coisa com a natureza decaída. Vocês devem saber que seu ponto de início 
foi corrupto. A América e os americanos não entendem sobre a queda da humanidade. 
Não sabemos como estamos conectados aos 6.000 anos de história de restauração. Mas 
a raiz da essência original está neste ponto. Uma raiz central está conectada com a 
semente central. Tudo está conectado com a raiz central. 
 
Sendo que seu início foi todo errado, vocês devem retornar para o ponto original. Sendo 
que a humanidade começou como falsos pais, devemos retornar e fazer isso novamente 
como verdadeiros pais. Quão sério é isto? É imperativo que vocês estejam conectados 
com o amor, vida e linhagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual vocês tiveram uma 
cerimônia de mudança da linhagem de sangue em sua Bênção – o momento de seu 
reinício – não é? Vocês devem acreditar nisso mais do que em sua vida. Vocês não 
devem pensar que era apenas uma cerimônia da Igreja de Unificação, ou um ritual 
religioso comum. É como uma inoculação que pode dar nova vida para substituir o 
amor morto. É uma injeção de desintoxicação. 
 
Através desta cerimônia, seu amor falso foi perdoado e vocês foram abençoados; assim, 
vocês não devem nutrir outros pensamentos. Nossos próprios antepassados caíram, e 
sabemos como esse grave erro sacrificou toda a história humana. Sabendo isto, não 
podemos trilhar o mesmo caminho novamente. Absolutamente não. Vocês já pensaram 
sobre o preço terrível que tem sido pago por toda a história por causa do uso ilícito do 
amor pelo homem no universo decaído? Vocês devem saber claramente quão vasto foi o 
impacto e influência da queda nos indivíduos, famílias, sociedades, nações e no mundo. 
Vocês devem saber isto claramente. 
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Assim, vocês nasceram na corrupção. Olhem para vocês mesmos no espelho: Este é seu 
nascimento. Que amor ilícito! (O Pai cospe.) Este nariz, esta boca, até mesmo se seu 
rosto parece bom! (O Pai cospe novamente.) 
 
Vocês deveriam cuspir em si mesmos. Este corpo tem sido o canal central de Satanás. 
Assim, devemos negar nossos corpos. Nascemos corruptos. Quão terrível é esse 
nascimento corrupto! Devemos chorar e reverter a corrupção. (216:109) 
 
2) O Padrão de Vida 
 
Aqui, quando digo “vida,” quero dizer vida eterna. Não estou me referindo apenas ao 
mundo espiritual, mas à uma vida para viver pela eternidade. Como cultivamos essa 
vida? 
 
A entidade conhecida como “eu” foi criada para ser um objeto de amor de Deus. “Eu” 
sou um parceiro do amor de Deus. Deus é absoluto e é o centro da vida que é eterna. 
Portanto, o ideal de Deus é ainda mais eterno, e o centro desse ideal é o ideal de amor 
verdadeiro. “Eu” sou o parceiro desse amor. 
 
Quão preciosa é a posição do parceiro eterno de Deus! Como eu venho para esse lugar 
eterno? Vocês sabem o que fazer para o amor verdadeiro? Isto é quando um sujeito e 
um objeto se tornam unidos. 
 
Este tipo de amor pode fazer uma nação se tornar unida. Quando isso acontece, vocês 
podem ir para qualquer lugar e tudo seguirá vocês. Vocês podem até mesmo herdar 
todas as suas propriedades. 
 
Mas ainda mais importante, vocês podem herdar o lugar de vida eterna de Deus, e até 
mesmo Seu Coração. O Coração de amor de Deus, o Coração de Deus que está sempre 
com a criação e todas as coisas, o Coração de Deus de querer estar no coração de cada 
pessoa – vocês podem herdar todas estas coisas. Portanto, quão preciso é isto? Eu segui 
através de um curso miserável de sofrimento para descobrir este valor precioso, e passei 
a me colocar sobre este fundamento. Quão felizes devemos estar! Esta é a coisa mais 
elevada, solene e nobre – este fundamento de ser parceiro eterno de Deus – que não 
pode ser substituída por nada. Esta é uma graça incrível. 
 
Agora podemos nos colocar na mesma posição como Deus – até a extensão que 
podemos até mesmo participar no lugar do eterno amor verdadeiro. Vocês não podem 
encontrar esse conceito de vida eterna, não importa onde forem no mundo exterior, não 
importa onde possam ir por toda a Coreia. Este é um problema. 
 
Sendo que “eu” nasci como uma existência externa, por que vocês não morrem e 
seguem para o mundo espiritual, e investigam se o que estou dizendo é a verdade? 
Vocês darão uma volta incrível em um segundo. O mundo espiritual é uma dimensão 
diferente deste mundo terreno limitado. Não podemos nos mover livremente nos confins 
mundanos, mas o mundo espiritual é um lugar de dimensão mais elevada, assim, tudo 
pode ser feito. Vocês podem pular além do tempo. Se vocês têm um desejo de algo 
centrando no amor verdadeiro, vocês podem obtê-lo a qualquer momento, em qualquer 
lugar. Ele é ilimitado. 
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Devemos saber que somos criados como seres eternos. O “Eu” é um objeto centrando 
no amor verdadeiro de um ser eterno. Se nos tornamos seres eternos de amor 
verdadeiro, e vamos para o mundo espiritual, seremos completamente livres. 
 
Mas para fazer isso, devemos ser treinados no amor verdadeiro aqui na terra. Vocês 
entendem? Vocês ainda não estão prontos. Sem concluir este tipo de trabalho, vocês não 
podem ir para a realidade de liberdade no mundo espiritual. Mas se vocês aperfeiçoam o 
amor verdadeiro na terra, vocês podem ir para qualquer tempo. 
 
Agora, quais são os padrões de vida? Primeiro, deve haver um padrão de bem e mal. 
Segundo, um ponto de início do bem original. Qual é o terceiro? É uma vida eterna. 
 
Eu conheço isto muito bem. Mesmo se uma batalha na qual estou seja feroz, mesmo se 
as pessoas disparem armas, eu não tenho medo. Vocês também não? A Igreja de 
Unificação não é a mais poderosa? Certo? (Sim.) 
 
E quanto a vocês? Vocês são realmente pessoas corajosas? (Tentando.) Não é digno 
tentar. Essa é uma posição de fazer as coisas pela metade e não ser capaz de alcançar as 
coisas. Deus não trataria com seriedade com essa pessoa. 
 
Vocês devem assegurar o ponto do término – alcançar o objetivo do amor verdadeiro. 
Essa é a posição que Deus utilizaria. Quando “eu” como um ser eterno alcança amor 
verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, Deus pode aparecer e se conectar 
comigo. 
 
Assim, a conclusão é determinada. Eu vivo pela eternidade; eu fui criado por Deus desta 
forma para viver pela eternidade centrando no amor verdadeiro. Vocês já concluíram 
isto? Vocês já tiveram sucesso nisso, ou não? Se vocês cumprem esta porção de 
responsabilidade, vocês serão realmente bem sucedidos. 
 
O próximo problema essencial segue logicamente a partir disto: Vocês não sabem como 
cumprir sua responsabilidade. Por isso, precisamos de reeducação. 
 
E outro problema é o conceito da igreja e da sociedade. O verdadeiro conceito de igreja 
é famílias centradas na igreja. 
 
Antes disso existem indivíduos centrados em uma família. Não é uma família centrada 
em um indivíduo. Porque indivíduos não têm sido centrados em suas famílias, todos os 
tipos de distúrbios sociais ocorrem no mundo. Centrar no bem mais elevado é o 
caminho público. Não podemos negar isto. 
 
Em adição, a igreja deve estar centrada na nação. A nação não deve viver pela igreja. 
Ao invés, a igreja existe para salvar a nação. Portanto, uma vez que conhecemos o 
Pensamento de Unificação, estamos automaticamente estabelecidos para salvar a nação 
através da igreja. Todos nós, membros da Igreja de Unificação, devemos trabalhar para 
salvar a nação. (216:115) 
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Seção 2. A Posição de Seres Humanos 
 
1. O Propósito de Deus da Criação do Homem 
 
Então por que Deus criou o homem? A primeira razão é para que o próprio Deus seja 
capaz de se colocar na posição de pais. Na realidade incorpórea os seres não podem 
procriar. Portanto, a fim de se tornar pais de seres humanos com corpos, Deus deve ter 
um “corpo.” Do contrário, Ele não pode ser seu Criador. 
 
Segundo, no mundo vertical do espírito, mesmo se existe uma linha perpendicular até 
uma linha vertical, nenhuma área é produzida. Esta é uma metáfora para indicar que no 
mundo espiritual não há nenhuma multiplicação de seres. Entretanto, para desenvolver a 
metáfora, quando esta linha perpendicular é movida no mundo horizontal, e então gira 
360 graus para criar uma esfera, muito espaço é produzido. Nesse espaço, uma base de 
seres substanciais pode ser produzida a fim de que cidadãos dos Reino do Céu possam 
ser multiplicados. Vocês entendem? 
 
A terceira razão é manter dentro do homem as características de eternidade, dentro da 
realidade do objeto de amor. O que isto significa é que não são somente Adão e Eva que 
são os objetos do amor de Deus. Da mesma maneira que Adão e Eva se colocam na 
posição do objeto de Deus, assim são seus filhos. Portanto, Deus criou o homem a fim 
de preservar eternamente esta posição de objeto de Deus. Vocês entendem o que é isso? 
 
Ambos Adão e Eva chamam Deus de Pai. Então como seus filhos chamariam Deus: tio 
ou avô? (Eles chamarão Deus de Pai.) Sim, eles chamarão Deus de Pai. 
 
Para recapitular: Primeiro, uma forma é necessária. Deve haver uma forma de Pais. 
Deus deve adquirir a forma de Pai de Adão espiritualmente para mostrar, “Estes são 
Pais.” 
 
Segundo, o centro de produção é necessário para produzir os cidadãos do Reino do Céu. 
Portanto, esposo e esposa são a fábrica. Se eles são a fábrica, o que é melhor, produção 
em massa ou uma pequena produção? (Produção em massa é melhor.) Produção em 
massa é melhor. Então quantas dezenas vocês gostariam de produzir? Quanto mais, 
melhor? Quanto menos, melhor? Vocês mulheres, quantas dezenas vocês vão gerar? 
Quando Deus vê controle de natalidade, Ele faz careta. Então o que vocês vão fazer? Se 
a fábrica automatiza a produção em massa e passa a ocorre produção em massa em todo 
lugar, o Reino do Céu ficará cheio. Esse é o motivo pelo qual as mulheres são criadas 
para gerar muitos filhos. 
 
2. Homem como um Mediador do Mundo Espiritual e o Mundo Físico 
 
Quando pensamos sobre o processo de criação de Deus, Ele criou todas as coisas 
primeiro, e então o homem. Tudo começou centrado em Deus. Sabemos que a Vontade 
e Coração de Deus pela criação era ver a unificação de Deus, homem e todas as coisas a 
partir de suas posições adequadas. Primeiro há Deus, então há a terra e o mundo criado, 
e então nele há pessoas. O homem se coloca na posição entre Deus e a criação. Portanto, 
devemos saber que o homem é um mediador que pode ser um ponto de conexão entre o 
mundo espiritual e o mundo físico. (67:143) 
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3. Corpo e Mente, e o Ser Espiritual 
 
Como este mundo criado no qual vivemos hoje veio a existir? Ele tem dois eixos: um 
eixo visível e um eixo invisível, criando uma estrutura dual. 
 
Como as coisas giram ao redor de um sujeito, o próprio sujeito faz um movimento de 
rotação. É o mesmo que ocorre quando o corpo e a mente se engajam em ação dar e 
receber. Todos os seres existem de acordo com este princípio. No mundo humano 
decaído de hoje, os eixos devem ser ajustados no curso de restauração. Eles devem ser 
corrigidos. E para o homem, qual é o centro de seu corpo? É a mente. Cada pessoa tem 
um ser espiritual. Seu corpo gira ao redor de sua mente e se move de acordo com as 
ordens de sua mente. Se sua mente diz, “Vá para o leste,” seu corpo deve seguir na 
direção do leste, e se sua mente diz para ir para oeste, seu corpo deve ir para oeste. Seu 
corpo não pode fazer movimento por si mesmo. 
 
Somente quando podemos alcançar o lugar onde ambos nosso corpo e nossa mente 
desejam ir, podemos relaxar e ser realmente felizes. Isso não está certo? Embora 
possamos estar lutando poderosamente para alcançar um objetivo, não podemos sentir 
felicidade se ainda não cumprimos isso. Sentimos alegria somente quando podemos 
alcançar sucesso. (136:14) 

 
 
A partir da perspectiva de Deus, há Deus, e então vem Adão. A mente de Adão onde 
está Deus é chamada a mente espiritual. O que é a mente espiritual? A mente onde 
Deus, que é o sujeito vertical, habita na mente do Adão horizontal, é uma mente para 
atender Deus. Esta mente é a mente espiritual. (50:19) 

 
 
O homem tem ambos mente e corpo, e além da mente está seu espírito, e além do 
espírito está Deus. Portanto, o homem pode se tornar aperfeiçoado somente depois de se 
tornar completamente unido com Deus. Um ser humano, mesmo que somente um 
“insignificante” indivíduo, representa toda a história humana, e até mesmo toda a futura 
providência. Portanto, ele tem um valor cósmico. 
 
O homem, em busca de sua providência de vida, deve atender sua própria mente 
interior. Esta é uma regra rígida do Céu. O céu punirá uma pessoa que falha em seguir 
as ordens de sua mente original. Até agora, o Céu esteve dizendo para o homem no 
curso da história, “Centre-se em sua mente, viva de acordo com sua própria consciência 
e pertença ao lado do bem. Tenha cuidado para não ser capturado em alguma má 
condição materialista.” 
 
Então, o padrão da consciência do homem é capaz de receber o coração do Céu em 100 
por cento? Não, isso não é assim. De fato, a consciência decaída do homem está afetada 
por muitas restrições. Mas na entrada do Reino do Céu, que é a esperança que todos 
vocês almejam, há um portão de julgamento. Nosso curso é ainda mais difícil, porque 
estamos atualmente em um período histórico de medo, ansiedade e confusão. Em outras 
palavras, esta é uma era na qual até mesmo se uma pessoa se esforça para alcançar o 
bem, ela muitas vezes não consegue. 
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Atualmente, não devemos possuir muitas coisas materiais. Isto é porque, quando Deus 
criou o homem, Ele criou primeiro o mundo material, ou o corpo, e então soprou nele 
um espírito. Portanto, o homem é composto de corpo e espírito – mas espírito é o 
centro. 
 
Se este mundo se movesse centrando em uma autoridade materialista, um período de 
luta do pensamento ocorreria. De fato, este fenômeno foi notório logo após a Segunda 
Guerra Mundial. Entretanto, certamente uma era de pensamento centrada na mente 
aparecerá. 
 
Então, que tipo de pensamento seria? Este seria o pensamento que penetra a matéria, 
penetra a mente, e centra-se no espírito. A humanidade está em uma situação de ter 
perdido isto, e ainda está no estado de ter perdido a harmonia de espírito, consciência e 
corpo. 
 
Portanto, devemos ir além de matéria e espírito, e seguir até Deus. A humanidade está 
prestes a entrar na era do espírito. Portanto, aparece muitas pessoas loucas nas ruas 
atualmente. (4:208) 
 
4. Movimento Completo e Ressonância 
 
Há células no corpo e na mente. Vocês sabem que há os cinco sentidos espirituais e que 
temos um corpo espiritual, não é? As células de ambos, o ser interno e o ser externo, 
devem ressoar umas com as outras. 
 
O ser espiritual, que é nosso ser interno que pode viver pela eternidade, e o ser físico, 
que é nosso ser externo que pode viver somente no Reino do Céu na terra, devem ser 
capazes de ressoar um com o outro centrando no amor. Quando eles ressoam, o som 
deve ser o mesmo, demonstrando que os dois estão juntos. Quando estão juntos, eles 
giram. Quando giram, eles giram ao redor de um único ponto central. 
 
Quando o corpo espiritual e o corpo físico ressonantes se tornam harmonizados 
centrando no amor de Deus, células espirituais e células físicas se envolvem em perfeito 
movimento conjunto. Movimento perfeito. Vocês precisam saber disso. 
 
Portanto, quando nossos olhos se tornam perfeitamente harmonizados com o mundo do 
espírito, eles podem ver toda a terra do mundo espiritual como também a terra do 
mundo físico. Isto é porque eles se engajam em movimento perfeito. Um microfone é da 
mesma forma? Se sua qualidade é boa, o som pode vibrar 100 por cento. 
 
De forma semelhante, uma vez que todo nosso ser se torna unido com o poder do amor, 
centrando em ambos espírito e físico, e cria uma realidade de explosão, o mundo 
espiritual, o mundo físico, e Deus não podem evitar ressoar com essa realidade. 
 
É a mesma coisa com as mãos. Se minhas mãos estão nesse estado de unidade com 
amor verdadeiro e tocam algo, eletricidade corre através da criação. Vocês podem sentir 
isto. Uma vez que há essa eletricidade, tudo quer se agarrar a vocês. Uma vez que essa 
pessoa aparece, Deus e até mesmo todo o universo querem agarrar e seguir essa pessoa 
onde quer que ela vá. 



174 

 

Onde há um positivo perfeito, um negativo perfeito sempre o seguirá. E se há um 
negativo perfeito, então se não há um positivo perfeito, ele deve aparecer e segui-lo. 
Esta é uma lei universal. (171:103) 

 
 
Tal como uma pessoa tem uma mente e um corpo, ela mesma tem uma estrutura dual. 
Isto se aplica a homens, como também a mulheres. Ambos homens e mulheres são 
compostos de uma pessoa mental e uma pessoa corporal. Por isso, quando colocamos 
um homem e uma mulher juntos, podemos dizer que há quatro pessoas juntas. 
Divididas, há quatro pessoas, mas o ponto é como estas quatro podem se tornar unidas. 
 
Com qual intenção Deus criou estas quatro pessoas assim? Como tornamos as quatro 
em uma? Deus fará isso à força ou por pressão? Não. Somente se elas centram no amor 
verdadeiro de Deus, estas quatro se tornarão completamente unidas. 
 
Todos vocês possuem um ser espiritual e um ser físico. As células de nosso ser 
espiritual, embora invisíveis aos nossos olhos, existem da mesma forma que as células 
físicas. O mundo espiritual existe tão substancialmente como o mundo físico, mesmo se 
não podemos vê-lo. Então, quando um ser espiritual e um ser físico se tornam unidos? 
Este é o problema. Isto é semelhante a um diapasão. Quando um diapasão é golpeado, 
ele pode fazer um outro diapasão próximo ressoar na mesma frequência. A situação 
espiritual é paralela. Uma vez que o amor de Deus combina perfeitamente com nossa 
mente, nosso corpo automaticamente responderá. 
 
Portanto, aquilo que permite nossa mente e nosso corpo ressoarem 100 por cento, e os 
permite entrarem na realidade de unidade não é a sabedoria ou poder de Deus. É 
somente o amor que faz esse trabalho. Somente o amor. Qual é o ponto focal, o padrão 
ideal, que seus cinco sentidos físicos e seus cinco sentidos espirituais esperam alcançar? 
Esse ponto não é o poder ou sabedoria de Deus. Amor é o ponto de concentração como 
um centro e um padrão de tudo. (13:254) 
 
Seção 3. A Essência da Vida Humana 
 
1. Espírito é a Essência da Vida Humana 
 
Tal como um elétron gira ao redor de um próton, os seres humanos são feitos para 
girarem ao redor de Deus. Deus pode perseguir a providência de restauração porque a 
mente do homem, como um elétron, se relaciona naturalmente com a mente de Deus 
como seu próton. 
 
Por isso, se uma pessoa busca pela palavra de verdade, mesmo sozinha, ela pode sentir a 
vibração da vida de Deus e a harmonia do amor de Deus. Assim, o caminho para buscar 
a vida e o amor de Deus através do caminho da verdade é o caminho para se tornar um 
ser valioso. 
 
Como São Paulo disse, vocês podem se tornar a luz do mundo porque possuem o amor 
de Deus em seu interior. 
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A verdade tem um núcleo central que é eterno e imutável. Então como podemos buscar 
pela verdade, julgando o que é bom e o que mal neste mundo decaído? Vocês devem se 
tornar totalmente altruístas e assumir a posição mais inferior. A Bíblia diz que quem 
quer que se exalte será humilhado, e quem quer que se humilhe, será exaltado. 
 
A essência do homem é espírito. Portanto, quando vocês forem para o mundo espiritual, 
vocês compreenderão mais profundamente que a essência do ser humano é viver para o 
benefício dos outros.  
 
Então, por que o homem lida com tudo de forma tão egoísta? É porque a humanidade 
tem um relacionamento de sangue com Satanás, que é o anjo que violou a lei celeste. 
(2:137) 

 
 
Por isso, é importante comer alimento espiritual. Vocês sabem o que é alimento 
espiritual? Quando estão com fome e precisam escolher entre alimento espiritual e 
físico, vocês devem pensar que alimento espiritual é mais delicioso do que alimento 
físico. A fim de se colocar no lado de Deus, vocês devem se treinar que alimento 
espiritual é mais saboroso do que alimento físico, e que o sabor da vida centrada no 
poder espiritual é melhor do que o sabor da vida centrada no poder físico. 
 
O sabor da vida espiritual deveria ser mais delicioso do que o sabor da vida física? Ela 
não deveria ser mais deliciosa? (Deveria ser mais deliciosa.) Não, é a vida física! (Vida 
espiritual!) Eu não sei mais nada. (Risadas.) Isso é porque todos sabem disso. Qual é 
sua resposta quando são perguntados, “E quanto a vocês?” Quando estão com fome na 
hora do almoço, vocês dizem, “Ei, é hora do almoço!,” não é? (Risadas.) Há algum 
momento mais sério do que este? 
 
Portanto, chegamos à conclusão que, centrados em nós mesmos, devemos comer 
alimento espiritual, desfrutar vida espiritual, e revelar o amor espiritual, ao invés de 
apenas desfrutar o sabor de coisas físicas como alimento, sono e sexo. O sabor espiritual 
deveria ser melhor do que todos os sabores externos combinados. Entretanto, vocês não 
têm essa confiança. (Risadas.) Este não é um assunto para risadas. Esta é a realidade. 
(131:211) 
 
2. O Significado do Senhor da Criação 
 
Se olhamos para nossa nação, descobrimos muitas tribos. Há muitos indivíduos entre as 
muitas tribos, e eu sou apenas um dos muitos indivíduos. Se olhamos para nós mesmos 
desta forma, podemos pensam sobre quão distante devemos seguir para alcançar o 
mundo de vitória e o mundo de esperança. 
 
Mas vocês nunca devem dizer que é aceitável viver da forma que vocês estão vivendo 
hoje. O que devemos fazer para seguir o caminho do bem é nos prepararmos para obter 
autoridade como um senhor da criação, na qual vocês podem assumir domínio sobre 
todo o cosmos como um filho ou filha de Deus. 
 
 



176 

 

O que significa a frase “senhor da criação”? Quem é o senhor da criação? Atualmente, 
as pessoas dizem que o senhor da criação é um ser humano. Mas Deus é o Senhor 
original de toda a criação, não é verdade? Vocês sabem que espírito existe, não é? Seres 
humanos têm espírito. De fato, seres humanos são os líderes do mundo espiritual. 
Portanto, os chamamos de senhores espirituais, conectados diretamente com Deus. 
 
Um ser humano não pode se tornar um senhor da criação por si mesmo. Quando uma 
pessoa é parte da criação, como pode se tornar um senhor da criação? A criação é uma 
entidade relativa e resultante. A criação sozinha não pode se conectar com a causa ou 
dominar a causa. A criação deve ser dominada pela causa. 
 
Vocês são definitivamente um ser resultante. “Senhor da criação” em caracter chinês 
significa “existência espiritual central.” Vocês devem entender que esta frase se refere 
em um sentido ao relacionamento originalmente pretendido de unidade entre Deus e os 
seres humanos. Portanto, o senhor se conecta com Deus. Entretanto, nem todos os seres 
humanos são senhores, embora digamos que o homem é o senhor da criação. Pessoas 
que são qualificadas para se tornarem o senhor existem em uma realidade especial. 
Aquelas pessoas que são qualificadas para se juntarem ao Clube do Senhor devem ao 
menos não viver para o benefício do indivíduo. Elas são as pessoas que vivem para o 
benefício do todo. Deus trabalha para cumprir Seu desejo centrado neste tipo de pessoa. 
(32:136) 

 
 
Quando alguém é perguntando como o homem deveria viver e diz que deveria viver 
eternamente, isso é uma boa notícia, não é? Bem, neste mundo mal vivemos 70 ou 80 
anos, e então... Uma pessoa pode pensar, “Qual é a diferença entre a morte de uma 
formiga e a morte de um homem?” A diferença é devido ao fato que o ser do homem é 
um ser espiritual. Ser espiritual! Certo? Senhor da criação. Embora o homem caiu, ele 
ainda é o senhor da criação. Que título maravilhoso! 
 
Por qual razão o homem pode se tornar o senhor da criação? É porque ele tem uma 
mente que não envelhece, que é eterna. Todas as coisas podem mudar. Mesmo o ouro 
puro muda. A cor desaparece por causa da ação do tempo. Mas a mente humana não 
desaparece ou se desgasta. Portanto, a mente tem a mais elevada autoridade, porque, 
como Deus, é imutável. (159:278) 

 
 
Nós, seres humanos com um corpo físico, centrando em quê chamamos a nós mesmos 
de senhores? O título “senhor da criação” não está centrado no dinheiro, conhecimento 
ou poder, mas no mais elevado amor de Deus. 
 
3. Ser Interior e Ser Exterior 
 
Qual é o destino original do homem? É desfrutar, louvar, e respeitar na realidade do 
amor absoluto de Deus, e no relacionamento com o Criador de todas as coisas no céu e 
na terra em uma perfeita harmonia de amor. O homem foi criado para estar em completa 
harmonia com o destino celeste e terreno neste relacionamento. Esse é o motivo pelo 
qual o homem tem uma mente incorpórea e um corpo corpóreo. 
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Se tivéssemos nascido de acordo com o plano original de Deus, teríamos sido afligidos 
por uma luta entre mente e corpo? Ou teria havido unidade completa entre eles? Teria 
havido completa unidade. Deus é absoluto e onipotente, e tem a melhor tecnologia e o 
melhor em todas as coisas. Vocês acham que esse Deus teria criado o homem com dois 
propósitos diferentes – uma mente e um corpo brigando um com o outro? 
 
Olhando para si mesmos, vocês descobrem seus seres interior e exterior em conflito. 
Eles brigam ou não? (Eles brigam.) Quando este conflito acabará? Após 10 anos? 
Parece que isto nunca terminará, mesmo depois de você morrer? Se Deus 
intencionalmente criou o homem para lutar desta forma, então esse Deus não tem um 
propósito, mais dois propósitos. Portanto, esse Deus é um Deus de caos. 
 
Mas quando observamos todas as leis do universo, entendemos claramente que elas 
existem com um único propósito e com ordem definida, sem erros. A partir disto 
sabemos que o homem não foi criado com dois propósitos. Portanto, devemos buscar 
nossa mente original, colocando de lado nosso corpo e procurando a origem. (44:194) 

 
 
Quando consideramos nosso ser físico e ser espiritual, qual é mais importante? É o ser 
espiritual. Nosso corpo físico declinará depois de 70 ou 80 anos na realidade de tempo e 
espaço. Entretanto, o espírito tem a autoridade para ir além de tempo e espaço. Por isso 
é o desejo original do homem realizar esta responsabilidade histórica e cumpri-la. 
 
Não importa quão boa e rica possa ser a vida centrada no corpo físico, vocês não podem 
evitar a morte. Seu corpo físico certamente morrerá. Então qual é mais importante: o 
padrão espiritual ou o padrão físico? Não estamos destinados a viver centrados no 
padrão físico. O ser físico existe para o benefício do ser espiritual, e o ser espiritual 
existe para o benefício do ser físico. 
 
Vocês não deveriam viver sua vida da mesma forma como as pessoas deste mundo. 
Vocês devem começar a partir da posição mais efetiva, unindo seus seres espiritual e 
físico, a partir da posição que seu ser espiritual seja o sujeito. Esta é a rota que vocês 
que têm a ideologia da Unificação devem assumir. Não obstante, muitas pessoas ainda 
vivem para comer centradas no corpo físico. (20:326) 
 
4. O Propósito da Vontade de Deus é a Perfeição do Ser Espiritual e do 
Ser Físico 
 
Qual é a essência da Vontade de Deus? É a perfeição do ser espiritual e do ser físico. 
 
Olhando para nós mesmos, podemos estabelecer uma metáfora, dizendo que o passado é 
“espiritual” e o presente é “físico.” O presente representa o corpo físico na junção dos 
dois mundos, espiritual e físico. Porque a posição presente representa o mundo satânico, 
nosso corpo físico deve superar o mundo satânico. Além disso, devemos construir um 
fundamento espiritual para superar o mundo satânico passado. Isto é o que deve ser 
feito. Se superamos o passado e o presente, podemos construir um fundamento para 
nosso ser espiritual e o ser físico que é uma bênção para o futuro. (73:96) 
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O que devemos entender é que atualmente este mundo decaído na terra é o sujeito, não 
o mundo espiritual. A fim de nos aperfeiçoarmos, este mundo, e não o mundo espiritual, 
é o sujeito. Então, aperfeiçoar este mundo significa a perfeição de ambos, o mundo 
espiritual e o mundo físico. Portanto, devemos entender a importância de nosso corpo 
físico para nossas vidas. (91:178) 
 
5. Perfeição de Nosso Ser Espiritual é um Caminho Direito para o Reino 
Celeste 
 
Quando criamos pintinhos, eles crescem para ser galinhas e galos, e cantam de acordo 
com as diferentes estações. Vocês vão sempre permanecer pintinhos? É tempo para 
vocês crescerem. Portanto, se estou aqui na Coreia ou não, vocês devem crescer. O que 
quero pedir a vocês é para se tornarem um ser que dá fruto histórico. Qualquer coisa que 
possam atravessar, vocês devem dar fruto. 
 
Vocês devem ser frutíferos, tal como uma maçã com cor perfeita recebendo boa luz do 
sol. Quando as pessoas passam a saber sobre este pomar de maçãs e quão bons são esses 
frutos, elas viajarão uma longa distância para comê-los. Vocês entendem sobre o que 
estou falando? (Yes.) (82:39) 

 
 
(O Pai escreve no quadro e aponta para os diagramas.) Através daqui e através daqui 
vamos para o céu. Portanto, este são os três estágios. Um, dois e três, certo? Devemos 
seguir este caminho. 
 
Há alguém que esteja confiante que não irá para o mundo espiritual? Levante sua mão. 
Quando vocês morrem, todos irão para o mundo espiritual. Vocês devem seguir através 
deste caminho, vocês precisam ir para o mundo espiritual através de uma posição 
vitoriosa representando passado, presente e futuro. 
 
Vocês irão para lá verticalmente, mas esta linha vertical e esta linha vertical devem se 
tornar paralelas. Vocês devem seguir através das linhas vertical e horizontal. A fim de ir 
para lá, se este ângulo difere, então vocês não podem alcançar seu destino, e tudo irá 
para longe. Vocês devem tomar este caminho. 
 
Agora devemos reunir todos os frutos e plantá-los na primavera. Então, como Deus 
pode trabalhar através deste tipo de homem em sua providência de restauração? Todos 
vocês conhecem a providência de restauração por minha causa. Como Deus me 
escolheu como um homem que se equiparou com Seu padrão essencial, eu também 
escolho pessoas que são como eu. Portanto, vocês devem selecionar os frutos. 
 
(O Pai escreve no quadro.) Por isso há tantos frutos. Se há uma maçã entre eles, ela deve 
ser muito boa. Mas uma vez que um corvo bica nela, este fruto ainda será perfeito? 
 
Isto também e positivo e negativo. Homem é positivo e mulher é negativo. Assim, duas 
pessoas se tornam perfeitamente unidas. (216:265) 
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Seção 4. A Preciosidade do Corpo Físico 
 
1. Você Deve se Preparar na Terra 
 
Uma vez que Deus criou Adão, Eva, e o Arcanjo, Ele disse que era bom. Ele quis dizer 
que eles não deveriam brigar entre si. É o ensinamento da religião que a mente pode 
superar o desejo físico. No mundo decaído devemos superar o mal obtendo o bem. 
 
Quando fazemos isto completamente enquanto ainda estamos em nosso corpo físico, 
isto significa que até mesmo Satanás terá se rendido. Sua raiz é cortada. Quando 
superamos Satanás, podemos ir para o Céu. Não podemos superar Satanás sem um ser 
físico. A razão é que, sendo que o ser físico teve um acidente na terra, ele deve ser 
ajustado na terra. A menos que vocês cumpram o que quer que estejam destinados a 
fazer na terra, vocês podem ir para o inferno. De forma correspondente, quando vocês 
obtêm vitória na terra e se colocam no lado celeste do bem, vocês podem ir para o Céu 
eterno. (65:294) 

 
 
Nossa vida é curta. Ela não é longa. Se vocês soubessem disso, não iriam querer 
desperdiçar tempo dormindo e comendo. Vocês deveriam comer enquanto marcham em 
frente. Comer enquanto caminham, e brincar enquanto caminham. Isto é tão miserável, 
não é? Quando mais miserável é, maior a bênção que vocês recebem. Mais do que 
qualquer outra pessoa, vocês precisam conhecer este conteúdo histórico. (80:226) 

 
 
Nosso estágio é uma mesa de oferta em âmbito mundial. Portanto, estas “todas as 
coisas” são “todas as coisas” em âmbito mundial. Meu corpo é o corpo da humanidade 
no mundo todo. Meu coração é o coração de toda a humanidade. O núcleo do meu 
coração está unido com Deus. Estas são as ofertas. Quem irá desonrar as ofertas? 
 
As coisas não acontecem acidentalmente. A preparação não é fácil. Portanto, quando 
pensamos sobre nossa vida inteira, aqueles que sabem que a infância é o tempo de 
preparação para a adolescência, serão prósperos. O tempo nobre é o tempo de 
preparação para a velhice. A velhice é o tempo de preparação para ir para o mundo 
espiritual. Nossa vida inteira é um treinamento e preparação para obter uma 
personalidade universal. (147:188) 

 
 
Embora vivamos neste mundo, sabemos que há também o mundo espiritual. Sabemos 
que este mundo e o mundo espiritual não são dois mundos sem relação, mas devem 
estar conectados como uma unidade. Então que tipo de lugar estamos destinados a ir e 
viver? Embora vivamos neste mundo com um corpo físico, estamos caminhando na 
direção do mundo eterno. Depois de seu nascimento, muitas pessoas neste mundo 
simplesmente passam através de sua adolescência, fase adulta, idade média, idade nobre 
e velhice. Depois delas passarem a juventude e alcançarem sua idade nobre, 
gradualmente elas entram na velhice. Elas finalizam sua vida como o pôr do sol. 
Entretanto, aqueles que sabem que existe o mundo espiritual estão cientes que nossa 
vida aqui é curta, mas que o mundo após a morte é eterno. Portanto, nossa vida é um 
tempo para preparar para a vida eterna. Este mundo não é assim? 
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Por exemplo, há um padrão na escola de quantos créditos um estudante tem que obter 
em um semestre e em um ano. Se o padrão é 100 por cento, vocês podem ser 
reconhecidos na escola de acordo com quanto vocês realizaram na direção do objetivo. 
Quanto menos você realiza, o seu futuro será a partir do padrão da escola. Podemos 
utilizar este padrão para calcular tudo. 
 
Vivemos neste mundo como estudantes preparando para obter o crédito na escola. 
Preparamos para obter crédito por toda a nossa vida, buscando pelo resultado que 
estamos destinados a cumprir em nosso processo de vida. Em outras palavras, vocês 
vivem a vida cotidiana baseados no padrão de qual porção de sua responsabilidade 
vocês cumpriram. (140:121) 

 
 
Quão grande é Deus? Deus é absoluto. Sendo que Deus tem o desejo de dizer, “Vocês 
devem fazer isto para mim,” vocês não acham que Deus forneceu a providência de 
salvação e está esperando ansiosamente que o mundo decaído faça isto? 
 
Se eu coloco vocês na posição de Deus, quantos dias vocês poderiam assumir Seu 
papel? Uma semana? (Não.) Então um mês? Este é o problema. Se vocês vão para o 
mundo espiritual, vocês devem enfrentar isso uma vez.  Por favor, perguntem para si 
mesmos quando vocês acordam de manhã, lavam seu rosto, e olham para vocês 
mesmos, “O que você fez? O que você vai fazer?” 
 
A resposta é óbvia. Vocês não devem dar desculpas. Isto está claro. Vocês não se 
conhecem bem no espelho? Vocês provavelmente sabem qual nível do mundo espiritual 
irão. Vocês sabem sobre o que estou falando? (Sim.) A morte está vindo. Quando 
morrerem, vocês serão puxados de acordo com quanto viveram para si mesmos. Se 
vocês são raramente altruístas, então serão puxados dessa maneira. Embora eu tenha 
ensinado isso claramente, alguns falham e alguns vão para o inferno. Estas pessoas não 
podem me acusar. Elas não podem dizer, “Por que você não me ensinou claramente 
enquanto eu estava na terra?” 
 
Portanto, não façam nada para seu próprio benefício, mas pensem como viver para o 
benefício de Deus, de céu e terra, sua nação, sua tribo, sua família e seu cônjuge. Se 
você vive para o benefício dos outros, você será puxado para o mundo perfeito embora 
possa tentar escapar e tentar voltar, porque você pensa que isto é para seu próprio 
benefício. Quão pacífico é isto! Quão fácil é isso! 
 
Se vivem sua vida centrada em si mesmos, vocês devem se preocupar sobre tudo, 
dizendo, “Oh, eu falhei nisto e falhei naquilo.” Entretanto, se vocês vivem para o 
benefício dos outros por dez, vinte anos, tudo será seu amigo. Se vocês vivem para o 
benefício dos outros, seu coração se torna vazio, por isso a verdade virá até vocês. 
 
Quando vocês tentam viver com a verdade, Deus seguirá vocês. Ele pertence a mim 
porque Ele quer. Isto é lógico. Portanto, aqueles que querem viver para o benefício dos 
outros podem herdar completamente a Era de Conclusão. Esta é a conclusão. 
 
Sobre o que podemos sentir orgulho na Igreja de Unificação? Qual é o primeiro? Amor 
Verdadeiro! Qual é o próximo? Verdadeiros Pais! Então Verdadeiros Filhos! O que vem 
a seguir? Tribo verdadeira! Estes são nossos quatro objetivos. 
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Qual é o primeiro? (Amor verdadeiro!) Qual é o segundo? (Verdadeiros Pais!) Qual é o 
terceiro? (Verdadeiros Filhos!) Qual é o quarto? (Tribo verdadeira!) Devemos obter 
estes quatro. Sem amor verdadeiro, tudo isto seria destruído. (203:101) 
 
2. Preciosidade da Vida Física 
 
Se vocês são liberados, Deus será liberado. Isso está certo? (Sim.) Se nossa família é 
liberada, a família no céu será liberada. Se este mundo é liberado, o céu será liberado. 
Portanto, a teoria na Bíblia que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e que 
tudo que você libera na terra será liberado no céu se tornará clara por esse entendimento 
da unidade das duas estruturas. 
 
Devemos saber que nossa vida física é realmente preciosa. Podemos concluir que 
podemos liberar Deus e o universo, e unir céu e terra somente enquanto estamos na 
terra. 
 
Mesmo se somamos Deus e todas as coisas, não podemos trocar nosso corpo físico por 
eles. Por que isso é assim? Deus não pode aperfeiçoar a criação sozinho, sem homem 
físico. Portanto, nosso corpo físico é tão precioso. Isso é maravilhoso! O homem tem 
desejo. O que Deus quer que o homem tenha antes do desejo? Isto é o que Deus quer 
que o homem tenha: Amor por seu corpo físico. Nosso corpo físico não pode ser 
trocado pelo universo. 
 
A Bíblia diz, “Embora você ganhe o mundo inteiro, se perder a sua vida, o que você 
pode ganhar?” (91:191) 

 
 
Quando restauramos este mundo e o mundo espiritual, trazemos eles de volta para a 
posição original. Custa de 70 a 80 anos de nossa vida restaurar o mundo espiritual como 
também o mundo da terra. Não há negócio maior do que este. Eu gastei toda a minha 
juventude tentando cumprir isso. Como conhecem a verdade agora, vocês são pessoas 
felizes. (15:146) 

 
 
Atualmente, o homem vive por apenas 70 a 80 anos. Nosso coração sabe que exige mais 
de um milhão de anos para restaurar uma esfera histórica do bem que estamos 
destinados a estar conectados por um breve período de 70 a 80 anos. Devemos criar uma 
conexão com a esfera do bem por um breve período de 70 a 80 anos. 
 
Nossa consciência se torna desesperada, sabendo quão imensa é esta tarefa. Não 
devemos morrer sem cumpri-la. Enquanto estamos vivos, podemos criar uma conexão 
com uma esfera do bem, restaurar a soberania da Pátria, servir a soberania celeste, e 
viver com o povo na nação. Então vocês podem ir para o céu no mundo espiritual. 
 
Se não podemos ir até lá e nem olhar, quão ansioso nosso coração estará! (155:27) 
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Na realidade espiritual ilimitada, onde o tempo é eterno, uma vez que vemos algo, não 
podemos evitar ver eternamente. Vocês entendem? Uma vez que fazemos algo lá, isto 
será eterno. Quando vamos para esse lugar, e se acontece de um milhão de pessoas 
saberem como viver bem lá, como lidaremos conosco? Vocês já pensaram sobre isso? 
 
A única forma para realizar isto é através de nossa vida física. Este é o único tempo para 
endireitar nossa vida. Não há nenhuma forma para realizar isso vivendo para o nosso 
próprio benefício. Vocês entendem? O Rev. Moon e a Igreja de Unificação não teriam 
que seguir através desse curso de sofrimento pelos últimos 50 anos se houvesse 
qualquer forma de realizar isso vivendo pelo nosso próprio benefício. (59:50) 

 
 
O homem deveria seguir o caminho de viver de acordo com o Princípio de Unificação 
mesmo depois que 1.000 anos tenham passado. Vocês podem seguir este caminho em 
60 ou 70 anos, ou mesmo 40 anos. Se falham, vocês podem ter que enfrentar 
julgamento no mundo espiritual por milhares de anos. 
 
Vocês conhecem a existência do mundo espiritual, não é? Se eu não soubesse sobre o 
mundo espiritual, vocês não teriam como saber estas coisas. Nenhum outro teólogo ou 
líder religioso no mundo sabe como o mundo espiritual funciona e como ele se 
relaciona com o mundo físico. Todos devem aprender de mim. Vocês entendem que 
possuem esse privilégio? (135:297) 
 
3. Hábito é Importante 
 
A coisa mais importante agora é que devemos destruir hábitos satânicos para estabelecer 
uma nova ordem celeste. (213:19) 

 
 
Eu sei que vocês gostam de kimchi e kochijan (pasta de feijão e pimenta forte) não é? 
(Sim) Ocidentais gostam de kimchi e kochijan? De repente, eles fogem. (Risadas) 
Continuamos tendo seminários de liderança nos Estados Unidos. Cerca de 230 pessoas 
participaram desta vez. Eles comeram kimchi no hotel. Os ocidentais reclamaram, 
dizendo, “Que tipo de cheiro é este? Este é o pior cheiro,” e correram. Ao contrário, 
coreanos dizem, “isto é mais delicioso do que mel.” (Risadas) 
 
Como vocês destroem um hábito? É fácil? É difícil? (Difícil) O que isto significa? Até 
agora, vocês tiveram hábitos egoístas, pensando que deveriam ser grandes no mundo 
satânico. Esses hábitos se tornaram condensados. Esses hábitos condensados são mais 
fortes ou mais fracos do que um hábito de comer kimchi e kochijan? (Mais forte) 
 
Isto é histórico. Desde o dia que Satanás começou sua maneira, um hábito tradicional 
como uma raiz tem sido estabelecido. Como podemos arrancá-lo? Não digam tão alto 
que aprenderam o Princípio do Rev. Moon. Embora vocês tentem cavar um buraco para 
enterrar a raiz, ela é mais alta do que vocês. Ela é tão longa desde o topo da árvore. 
Então vocês podem dizer alto que a arrancaram, sentados aí? Este é um problema sério. 
Vocês têm confiança de irem para o Céu? Para ir para o Céu, vocês devem ter um hábito 
tradicional centrado em Deus. (213:20) 

 



183 

 

Deus está colocado no seu lado direito tentando protegê-los, e Satanás está no lado 
esquerdo. Ele é o mau pai. Vocês entendem? Se o Céu se coloca na frente, Satanás deve 
se colocar atrás. Entretanto, desde que o mundo satânico se coloca na frente, Deus está 
atrás. Deus está controlando o lado direito e Satanás está na frente, controlando a 
esquerda. Então, onde eles irão? Ao invés de irem para o Céu, as pessoas irão na direção 
oposta. Elas serão hedonistas perseguindo prazeres físicos. Contudo, nosso caminho é 
oposto. Seguimos o caminho 180 graus oposto, para um curso de sofrimento e um curso 
de até mesmo mais sofrimento. 
 
O caminho será dividido em dois. Assim, vocês devem deixar sua mente conduzir seu 
corpo para estabelecer bons hábitos em três ou cinco anos. (214:228) 
 
4. A Razão pela qual a Vida na Terra é a Prioridade 
 
Todos vocês querem ir para o mundo espiritual logo, ou não? (Risadas) Tentem 
responder isto. (Queremos ir lá.) Todos querem ir lá? (Sim.) Então vocês olharão para 
mim em um museu lá, ou não? (Olharemos para você.) Quando me verem lá, vocês 
dirão, “Oh, eu o conheço.” Vocês prestarão respeito a mim? (Prestaremos.) 
 
Se vocês tentam me tocar, eu tentarei impedi-los. Sendo que estou colocado em uma 
posição pública, eu tentarei evitar seu toque. Se vocês me tocarem, isso será um grande 
problema. Portanto, vocês devem olhar para mim a partir de uma distância. Isso é 
verdadeiro ou falso? (Verdadeiro.) 
 
Vocês estão errados. Este mundo é a prioridade e o mundo espiritual é secundário. 
Vocês vivem na terra, e depois vão para lá. O que parece mais valioso: prestar respeito a 
mim no mundo espiritual ou no mundo físico? (No mundo físico.) Não, no mundo 
espiritual! (No mundo físico!) Suas vozes são mais fracas do que a minha. Mundo 
espiritual! (Mundo físico!) Vocês estão certos. (aplausos) (205:252) 
 
5. O Padrão do Mundo Físico 
 
Minha vida é para o benefício de Deus. Todos vocês devem pensar em viver para o 
benefício de Deus e do mundo. Vocês não devem pensar em viver para seu próprio 
benefício. Vocês devem pensar sobre Deus, os Verdadeiros Pais, e os seres humanos. 
 
Para criar uma conexão com Deus, os Verdadeiros Pais, os seres humanos e estabelecer 
a base de quatro posições centrada em Deus, vocês devem ter amor verdadeiro. Vocês 
devem se tornar uma vida verdadeira, alguém que possa herdar este universo centrado 
no amor verdadeiro. Vocês devem pensar sobre isto todo o tempo. Vocês entendem? 
Portanto, vocês sempre devem pensar quão próximos têm vivido ao padrão celeste. Ao 
viver dessa forma, vocês se tornam seres humanos representativos. Vocês se tornam 
alguém que representa os pais e Deus. Vocês devem entender isto. 
 
Se vivem dessa forma, não há barreiras, se vocês vão para o mundo espiritual ou 
qualquer lugar na terra. Não há nenhuma barreira onde quer que possam ir. Quando vão 
para o mundo espiritual, vocês podem ser livres. Vocês podem realizar qualquer coisa 
que pensem ser necessário centrado nesse coração amoroso, a qualquer tempo. 
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Se desejam comer uma refeição com mil amigos, vocês podem fazer isso. Esse mundo 
está esperando por vocês. Encontrar 10.000 pessoas, 100.000, ou muitos milhões de 
pessoas a qualquer momento é possível somente no mundo de amor. Vocês entendem? 
Quando Deus exerceu Sua habilidade como o Criador, Ele criou tudo centrado no amor, 
conectado com amor verdadeiro. Vocês entendem? A menos que vocês façam uma 
conexão com amor verdadeiro, tudo será em vão. (147:115) 
 
6. Tudo Será Registrado Através do Ser Físico 
 
Imagine você tirar uma foto de seu coração e olhar para ela. (19:26) 

 
 
Se vocês tivessem vivido uma vida indescritivelmente miserável por mais de dois terços 
de sua vida, vocês poderiam remover os dois terços de sua vida? Vocês não podem fazer 
isso. Estas experiências ficam com vocês. (34:139) 

 
 
Por que precisamos de indenização? (A fim de restaurar as coisas.) Restauração é 
recriação. Que tipo de vida valiosa vocês podem deixar na terra? 
 
Alguém diz, “Eu posso ir para o Céu quando ficar velho e acreditar em Jesus e morrer.” 
(Risadas.) Vocês podem corrigir sua vida quando ficam velhos? Logo vocês serão 
fertilizante. Portanto, vocês devem ser jovens. É melhor conhecer a verdade quando está 
em seus 15 anos de idade do que quando está com 20 anos. É mais valioso para um bebê 
crescer com a verdade do que para alguém com 15 anos conhecer a verdade. 
 
Se algo é mais leve do que o ar, isto flutuará, e se é mais pesado do que o ar, afundará. 
Vocês entendem? Aquele que é restaurado se torna completamente vazio.  O ser físico 
ostenta o ser espiritual. Se o corpo físico é tirado, vocês se elevarão para o lugar mais 
elevado. Então, quão elevado vocês podem ir? Vocês podem ir para onde Deus os 
coloca em Sua cabeça como um chapéu, e Ele não se sente desconfortável. Ao invés 
Deus fica feliz com isso. Ele gosta de sentir que vocês estão subindo Nele. 
 
Sendo que Deus tem esse caráter, não o incomoda ver vocês se exercitando ao redor 
Dele. Quando Deus ri, todo mundo ri muito, “Ha, ha, ha.” Quando Deus está tenso, 
todos ficam tensos. Todos respondem a Deus imediatamente. Vocês podem fazer isso? 
 
Há bastante água em uma camada de sua pele. Ela é água pura ou água suja? Vocês têm 
alguma areia aí? Vocês têm pedras aí? (O Pai ri.) Depois que uma longa tempestade 
sazonal passa, a água deve estar tão suja. Tudo, tal como leitões e bezerros, estão nessa 
água. Ela será mais suja do que isso. Todos, pensem sobre isso. Vocês são diferentes 
disso? Pensem sobre isso. 
 
Portanto, vocês precisam filtrar a água suja, mexendo-a. Isso não é necessário? Por isso 
vocês precisam receber um sistema de filtragem. É difícil, mas vocês passam através da 
areia, olhando para a direita e a esquerda cuidadosamente. Está tudo certo ter egoísmo? 
Se possuem egoísmo, vocês ficarão presos dentro do filtro. Se a água se acumula suja, 
ela não pode nem mesmo fluir, e tudo ficará preso no filtro. 
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Vocês já pensaram que se tiverem que ir para o mundo espiritual neste exato momento, 
vocês serão inspecionados por esse sistema, como um raio X? Vocês irão para o 
inferno? Onde vocês irão? Isto não é uma mentira, mas a verdade. Quando Deus pensa 
sobre pessoas más, Ele pode utilizar aqueles que passam pelo filtro? Ou Ele utiliza 
aqueles que não passam pelo filtro? Pensem sobre isso. (97:60) 
 
7. A Vida Física é Tão Importante 
 
Quando forem para o mundo espiritual, vocês devem esperar em um lugar por muitos 
anos – mesmo casais abençoados. Vocês não pensam que seus filhos e filhas diriam 
para vocês, “Por que eu nasci assim? Por que fui trazido aqui?” Vocês acham que seus 
filhos e filhas ficarão quietos? 
 
O nível de cada membro de sua família é diferente. Quando vão para o mundo 
espiritual, vocês vão para seu próprio lugar adequado e ficam lá por um longo tempo. 
Seus antepassados, seus filhos e filhas, acusarão vocês dizendo, “Por que vocês fizeram 
isto? Como vocês não puderam fazer bem?” Vocês devem ficar lá enquanto precisarem. 
Não é uma tarefa fácil. Portanto, vocês devem fazer isto na terra. Vocês devem cumprir 
o que eu disse a vocês na terra. Aqui está um parafuso. Vocês devem ajustá-lo e apertá-
lo. Quando uma porca se ajusta a um parafuso, ela estará preenchida. Vocês entendem? 
Eles devem se ajustar. Se eles não se ajustam, eles chutam um ao outro. 
 
Portanto, pensem quão importante é a vida na terra! Podemos ter somente uma vida. Ela 
é quase um momento, mas somente uma vez. Se vocês comparam sua vida física com a 
eternidade, ela é somente um ponto. Ela é muito curta. Ela não é significante. Vocês 
devem se preparar para ir para o mundo espiritual além de sua vida física. Vocês sempre 
devem se colocar no centro e controlar tudo para conquistar com essa filosofia principal. 
Sem isto, vocês não podem realizar perfeição individual. Vocês devem saber isto. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? (Sim.) (207:99) 
 
8. Sua Porção de Responsabilidade Através de Seu Corpo Físico 
 
Vocês devem esperar por Deus e os Verdadeiros Pais. Ao fazer isso, vocês podem viver 
em uma esfera feliz, segura e preenchida espiritual e fisicamente pelo amor. Vocês 
entendem? Aqueles que vivem assim na terra podem fazer isso no mundo espiritual. O 
escopo de sua vida interna na terra será visível no mundo espiritual. Amor é central não 
é, porque o amor em Deus e nos seres humanos pode ser como uma célula do corpo. O 
mundo espiritual é o mundo onde vocês se tornam uma das células. Uma vez que vocês 
entram nessa dimensão, Deus seguramente entrará em seu coração. Quando vocês 
chamam, “Deus,” Ele responderá em seu coração, “Que tipo de pessoa está me 
chamando? O que é isto?” 
 
Portanto, responsabilidade é tão importante. Dizemos “responsabilidade” na Igreja de 
Unificação. Eu estabeleci o princípio das porções de responsabilidade de Deus e do 
homem. Sempre que olham para vocês mesmos de manhã, vocês devem pensam onde 
estão cumprindo sua porção de responsabilidade. Este é um assunto sério. Vocês podem 
imaginar que seus órgãos dos cinco sentidos, seus olhos, nariz, boca, mãos e ouvidos 
estão intoxicados por amor, o qual vocês obtêm cumprindo sua responsabilidade. 
Quando vocês pensam sobre amor verdadeiro, quão miserável é perdê-lo!  
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Quanto Deus tem feito esforços para restaurá-lo! Isto não é apenas uma ideia. Quando 
eu penso sobre isso, eu não posso evitar lamentar com lágrimas. (218:128) 

 
 
A fim de cumprir sua responsabilidade, o que vocês devem fazer? Vocês devem se 
colocar em uma posição de negar tudo que tenha uma conexão emocional com o 
coração de Satanás e a linhagem de Satanás. Por que? Quando Adão trilhou através do 
curso de sua porção de responsabilidade, ele ostentou emoção de Satanás? Por favor, me 
respondam. Que tipo de emoção satânica ele ostentou? (Ele não ostentou.) Todos, o que 
vocês são agora? Vocês cortaram todas as emoções de Satanás para buscar sua porção 
de responsabilidade? (Não pudemos.) Vocês podem estar fazendo sua porção de 
responsabilidade? (Não podemos.) Portanto, vocês devem negar isso. (139:256) 

 
 
Quando o homem vai para o mundo espiritual, como ele será? Adão se torna o corpo de 
Deus. Como a Bíblia diz, “Vocês não sabem que são o templo de Deus?” O corpo é o 
templo sagrado onde Deus habita; ele é a casa. Agora, como vocês se assemelham 
completamente a Deus? Ao alcançar o nível de aperfeiçoamento de sua porção de 
responsabilidade, Deus habita dentro de vocês, e vocês se tornam unidos com Deus. 
Então, através do amor, a vida de toda a criação pode estar conectada e se tornar unida. 
(138:211) 
 
Seção 5. A Bênção e Vida Eterna 
 
1. As Razões pelas quais Precisamos Saber Sobre Vida Eterna 
 
Por que as famílias neste mundo têm sido arruinadas? Mesmo mães, pais e filhos se 
tornam inimigos. Por que é assim? Porque não há amor verdadeiro. A coisa mais 
importante é a vida eterna. Contudo, eles não sabem se há um mundo espiritual ou não. 
 
Se vocês sabem claramente que há um mundo espiritual, vocês não podem cometer um 
crime, mesmo se outros dizem para fazer isso. Vocês não podem viver para si mesmos 
mesmo se outros dizem para fazer isso. Sem conhecer isto, mesmo se acreditam no 
Cristianismo ou acreditam em qualquer outra religião, vocês não podem ir para o Céu. 
Vocês não podem ir para o mundo ideal. Vocês não podem ir lá sem derramar amor 
verdadeiro e vida. (205:261) 

 
 
Se princípios religiosos não estão relacionados com a vida eterna, até mesmo uma 
revolução social é impossível. Se as circunstâncias sociais se tornam mais corruptas e 
arruinadas, ninguém tem a base para alcançar vida eterna. Contudo, quando se 
relacionam com a vida eterna, vocês podem superar todas as circunstâncias. Portanto, 
religião é tão grande. Somente se vocês estão seguros do conceito do assunto de vida 
eterna e estabelecem isso, é um fato que vocês podem realmente orientar seus filhos e 
filhas. Até agora, nenhuma religião pôde abraçar essa teoria completa ou pôde digerir 
todas as estruturas que se tornaram a cultura atual. O fundamento das religiões foi 
sempre os costumes de sua cultura relacionados com as circunstâncias. Elas não 
puderam ir além das circunstâncias. Por que isso foi assim? Elas não puderam manter o 
conceito de eternidade. 
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Isso não é assim no Cristianismo? No Cristianismo, as pessoas têm mantido a fé. 
Contudo, quanto mais elas alcançam o fim do mundo decaído, e quanto mais as 
circunstâncias mudam, mais as coisas dão errado. Por que? Isto é porque as pessoas 
perderam o conceito de eternidade. Elas não têm confiança no assunto da vida eterna. 
Elas não estão seguras se há um Deus ou não. 
 
Por causa disto, elas não puderam ir além das circunstâncias arriscando suas vidas. 
Todos ficam parados, olhando ao redor, e caem na forma confortável desta vida atual. A 
menos que o conceito do eterno penetre nelas, elas cairão na esfera intermediária do 
mundo espiritual. Quem pode inserir o conceito da linhagem eterna nelas? Somente os 
ensinamentos da Igreja de Unificação podem penetrar nelas. 
 
Se vocês estão confiantes que nossa vida atual não é preparação para a vida física, mas 
para a vida do mundo eterno, vocês podem continuar como são. 
 
Quanto mais nossos dias passam – 40 anos e 50 anos de idade – e mais perto fica o dia 
de nossa morte, mais sério nos tornamos sobre o conceito de eternidade. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? 
 
Quanto mais velhos nos tornamos, mais fraco nosso amor se torna. Contudo, se estamos 
penetrados pelo conceito de eternidade, nos tornamos mais sérios. Más circunstâncias e 
mudanças confusas são tão frequentes agora. Se vocês podem superar as circunstâncias 
em mudança e manter um conceito absoluto de eternidade, nada pode perturbar vocês. 
 
Portanto, o ponto é como vocês podem penetrar um conceito da vida eterna. Assim, 
sempre que vocês dão uma conferência, sempre devem ensinar centrados no tema do 
amor e do conceito de sujeito e objeto. Vocês também devem ensinar o Princípio de 
Criação de Deus, que a criação está centrada no amor eterno. Vocês devem penetrar 
nesta espinha dorsal. 
 
Deus não criou Adão e Eva como os objetos de Seu amor? Porque Deus os criou assim, 
deveríamos viver como um objeto de Deus. Vocês não devem somente falar sobre isto, 
mas de fato senti-lo. E vocês devem entender isto profundamente. 
 
Se vocês somente soubessem quão grande é o poder do amor verdadeiro, não poderiam 
evitar seguir este caminho, embora alguém dissesse para não seguirem este caminho. 
Portanto, sempre que dão uma conferência, o ponto que vocês devem dar toda a sua 
energia é como podem transmitir o conceito de vida eterna. Se vocês somente fazem 
isso, tudo está cumprido. 
 
Ao ensinar pessoas com menos de 15 anos de idade, vocês podem utilizar o padrão da 
natureza original do homem antes da queda. Porque a idade antes dos 15 anos é antes 
que Adão e Eva caíram, a mente original deles ainda está livre. Portanto, antes da 
adolescência ou na adolescência, eles devem conhecer Deus. Ao entender Deus, eles 
conhecerão o relacionamento inevitável com Deus. Para ensiná-los porque o 
relacionamento com Deus é inevitável, vocês devem alcançá-los com o conceito de 
eternidade. Vocês entendem sobre o que estou falando? Sempre devemos pensar sobre 
isso. 
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Se vocês podem incutir isto neles, nossa segunda geração na Igreja de Unificação não 
seguiria outro caminho, mesmo se disséssemos para eles fazerem isso. Portanto, 
devemos adotar outras pessoas rapidamente, salvar o mundo rapidamente, e trazer todos 
para o céu. Isto se torna sua posse. Vocês serão classificados em determinado nível no 
mundo espiritual de acordo com o que levam para lá. O Céu está completamente vazio. 
Eu vejo que ele está completamente vazio. 
 
2. O Caminho da Vida Eterna 
 
1) O Assunto da Vida Inteira e a Vida Eterna 
 
Quanto vocês acham que viverão? Quanto tempo? Todos estão pensando, “Talvez todos 
viverão até 70 ou 80 anos de idade.” (Sim.) Vocês não pensam que podem morrer antes 
disso? (Sim.) (Risadas.) Vocês são gananciosos. Embora acreditem absolutamente que 
viverão até 80 ou 100 anos de idade, vocês podem morrer amanhã ou podem morrer 
hoje. Vocês podem morrer enquanto estão tendo uma refeição. Vocês entendem? Além 
disso, vocês podem tirar seus sapatos, entrar em casa de noite e ir para a cama, e morrer. 
 
Todos não têm o desejo de pensar, “Se fosse mais jovem eu poderia ao menos viver 
mais 40 ou 50 anos”? Deus pode aprovar isso? Todos deveriam pensar que poderiam 
morrer logo, talvez em um ano. Então vocês devem preparar tudo nesse curto tempo. 
Vocês devem viver com este tipo de conceito. Quanto mais rápido vocês entendem, 
mais felizes ficarão e menos danos criarão. O verdadeiro conteúdo que vocês preparam 
durante este tempo os capacitará a edificar sua “casa” na vida eterna. 
 
Vocês amaram Deus neste curto tempo? Vocês querem se tornar unidos com Deus e 
amar Deus, mas vocês não sabem como fazer isto. Enquanto vivem neste mundo, vocês 
devem apresentar ao menos uma pessoa para Deus. Vocês deveriam tentar seu melhor 
para derramar tudo para amar e servir essa pessoa. Se vocês vivem essa vida por 24 
horas, e então morrem, vocês estarão qualificados para a vida eterna. Vocês entendem? 
Vocês entendem sobre o que estou falando? 
 
Então depois de dois anos, se não tiverem morrido, vocês devem orar, “Muito obrigado 
por me conceder mais dois anos.” Se vocês vivem mais, então devem pensar que Deus 
permitiu vocês viverem mais dois anos para amar mais, porque não amaram o 
suficiente. Vocês entendem? Mais dois anos, e novamente mais dois anos, e sua vida 
continua a ser estendida. Vocês oferecem gratidão a Deus. 
 
Vocês devem pensar que realmente morrerão depois de dois anos. Quão sérios vocês 
serão? Pensem sobre isso. Vão para um cemitério público, vão para um funeral para ver 
a morte. É absolutamente necessário fazer isto em uma vida de fé. Jesus disse, “Aquele 
que busca ganhar sua vida a perderá; aquele que busca perder sua vida, a ganhará.” O 
Princípio concorda com isto. Se vocês desejam morrer logo, desejam morrer pela 
Vontade de Deus e pelo Céu; então vocês viverão eternamente. É o mesmo princípio. O 
homem que pensava que morreria como um homem solteiro será tão grato se receber 
uma esposa amorosa antes de morrer. Se houve um homem que morreu sem casar com 
ninguém, se ele pudesse de repente ser ressuscitado fisicamente, ele buscaria pelo dia 
que poderia se casar. Quão feliz ele seria! 
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Agora, quanto tempo vocês viverão? O que vocês farão se estiverem na posição de 
morrer logo pela ordem de Deus? Vocês deveriam deixar para trás algo que Deus possa 
elogiar. Vocês têm essa confiança? Vocês devem saber que esse momento é tão 
precioso para dormir e comer. Vocês não têm nenhum tempo nem mesmo para se 
preocupar sobre quando podem descansar. 
 
Este é um assunto eterno, mas é mais valioso se vocês entendem a importância até 
mesmo se sua vida é curta. Quanto vocês podem amar um indivíduo? Como vocês 
podem se tornar uma pessoa que pode realmente amar um indivíduo? A seguir, quanto 
vocês amaram sua família? Quanto vocês amaram sua tribo? Qual é o significado de 
amar um indivíduo, uma família e uma tribo? Isto é um manual para amar toda a 
humanidade. Amá-los é um manual para aprender a amar todas as coisas. Este é um 
treinamento para eventualmente amar até mesmo todos no mundo espiritual. Vocês 
entendem? Quanto vocês viverão? (Nenhuma resposta.) Esta é uma questão séria. Isto 
absolutamente não é prejudicial para toda a nossa vida. (Isto é uma vantagem.) Esta é a 
ideia mais sábia. (102:122) 
 
2) Seres Humanos Procuram uma Vida Eterna 
 
É uma vida de fé buscar pelo mundo da vida eterna. É uma vida de fé buscar pelo amor 
eterno de Deus porque vocês devem encontrar um amor eterno como também uma vida 
eterna. A alegria de Deus e sua própria alegria se encontrarão; então vocês procurarão 
por um objetivo final, o qual é a alegria de Deus e a sua própria alegria. Isso era uma 
única alegria, e não duas. Este é o caminho da fé. Portanto, é um assunto muito 
importante que, quanto um indivíduo que vive uma vida de fé pode ter um amor e um 
poder de vida cada vez maiores. 
 
Quanto valor vocês têm como ser humano depende de quanto vocês podem viver para 
ter um relacionamento, utilizando todos os cinco sentidos para experimentar vida e 
amor universais. 
 
Portanto, não podemos evitar pensar novamente sobre o assunto: Estamos vivendo na 
sociedade relacionando-se com outros com um coração de amor acrescido de nosso 
poder vital? Se não, vocês deveriam saber que não estão apenas parados em 
determinado ponto, mas também irão retroceder. (32:19) 
 
3) A Vida Eterna e Religião 
 
O homem não vive somente sua vida na terra, mas também tem uma vida eterna no 
mundo espiritual. A religião não tem diminuído na terra, mas tem se expandido para o 
mundo inteiro passando através de todos os tipos de circunstâncias, incluindo diferentes 
fundamentos e costumes culturais. Isso é porque a vida do homem na terra é curta, e ele 
deve viver uma vida eterna. O homem não deveria viver somente nesta geração, mas 
deveria viver com o cosmos. Embora nossa vida seja curta, ela não termina no final. 
 
Uma vez que superam as limitações, vocês podem ir para a realidade que surge acima 
da terra, indo além da aldeia limitada da terra e continuando a viver na realidade além 
da terra. 
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Portanto, até mesmo uma teoria imaginária deveria ser proclamada para ser simpática e 
ajudar os seres humanos que têm vivido no meio do sofrimento até agora. Racionalizar 
e estruturar uma nação ideal centrada em até mesmo um Deus imaginário deveria ser 
perseguido. Desta forma a religião é necessária. Entretanto, quem ficará realmente 
satisfeito com uma religião imaginária? Deus existe. Vocês devem ser capazes de dizer, 
“O que eu falo existe.” Vocês devem estar convencidos pela experiência. A experiência 
deve ser clara até que vocês possam dizer, “Sim, isso é assim!” 
 
Portanto, vocês devem resolver o assunto de Deus centrados em assuntos religiosos 
como também assuntos eternos. Estes assuntos estão todos conectados. Devemos prestar 
atenção ao assunto religioso. (62:264) 
 
4) A Razão pela qual Devemos Viver Eternamente 
 
Para que tipo de existência Deus criou o homem? Deus fez o homem como objeto de 
Seu amor, que poderia ter valor absoluto e único de Deus. Este é um fato surpreendente. 
Nestes dias, quanto valor a vida de um homem pode ter? Quanto será? O homem é essa 
existência inestimável. O fato surpreendente é que Deus criou homem e mulher como 
objetos de amor com um valor precioso que não pode ser trocado nem mesmo com o 
universo! Isso é ótimo! 
 
Isso não é assim até mesmo no mundo da literatura? A espinha dorsal de tudo não é 
amor? Um amor eterno, imutável e único. Amor que pode mover a história. Amor que 
penetra a história ao invés de ser punido pela história. Vocês desejam esse amor? Vocês 
o querem? O homem vem do amor, cresce com amor, vive com amor, e morre com 
amor. Contudo, ele não morre em vão. Deus, que é o sujeito do homem, é eterno, 
imutável e único. Por isso, se o homem pode se colocar como um objeto diante de Deus, 
ele também pode viver eternamente. A teoria da vida eterna se originou a partir deste 
ponto. (142:143) 

 
 
Que tipo de pessoa é a mais verdadeira na terra hoje? É a pessoa que pode estar unida 
com Deus eternamente e é amada completamente por Deus como Seu filho. Podemos 
dizer que o caminho da vida na qual essa pessoa vive com Deus é o caminho de uma 
vida verdadeira. Vocês devem saber isto. 
 
O homem, quem quer que seja, busca pelo melhor. Quando o homem se coloca na 
posição mais elevada, Deus pertence a ele, ou não? (Pertence a ele.) E ele pertence a 
Deus, ou não? (Pertence a Deus.) Por isso, ele se torna filho de Deus, e se torna como o 
próprio Deus. Então, a quem pertence o universo? (Pertence a ele.) 
 
Então, se Deus tem alguém a quem Ele ama mais e sente como mais precioso, Deus o 
cria para jogá-lo fora depois de passar um dia, 10 anos, ou 100 anos com ele? Ou Ele o 
criou para estar com Ele eternamente? (Ele o criou para estarem juntos eternamente.) 
Assim é com o homem. Quando o homem morre, ele cessaria sua vida ou viveria 
eternamente? (Ele deve viver eternamente.) Ele deve viver eternamente. Por que? O 
homem é o objeto do Deus absoluto que criou com amor absoluto para que Ele possa 
sentir alegria. 
 



191 

 

Se um homem desfruta uma pessoa por 1 ou 2 dias, 10 anos, ou 100 anos, e então a joga 
fora, isto não é amor. Quanto mais ele a ama, mas tempo ele que estar com ela. 
 
Houve um homem cuja esposa morreu jovem e que ficou solteiro o resto de sua vida, 
carregando o lenço dela. O esposo usou rosas em suas roupas pelo resto de sua vida 
porque sua esposa adorava rosas. 
 
Quando Deus criou Seus mais preciosos e únicos filho e filha, Ele os criou para 
morrerem após 100 anos? (Não.) Portanto, é o Princípio que o homem viva 
eternamente. Pela vida eterna, o homem deve se colocar no fundamento de uma ação 
onde a força mais forte é derramada. Portanto, quando mais isto dure, e quanto mais é 
dado e recebido, mais forte e maior seu amor se torna, e não será consumado. 
 
Um ideal não termina somente como felicidade, mas também se expande para se tornar 
uma felicidade ilimitada. Esta é nossa nação ideal e a nação de Deus. Vocês entendem? 
(Sim.) 
 
Então, vocês desejam a vida eterna, ou não? (Desejamos.) O homem deseja vida eterna 
mesmo que vagamente. Se vocês têm alguma posse preciosa, vocês a carregarão quando 
tentam escapar de qualquer tipo de perigo, não é? (Nós a traremos.) Vocês querem 
sentir orgulho dela, ou não? (Queremos sentir orgulho.) Após vocês sentirem orgulho 
disso por um ou dois dias, vocês vão parar de sentir orgulho, ou não? (Não.) Quando 
estão para morrer, vocês vão querer deixar isso para seus descendentes, ou não? 
(Queremos deixá-lo.) Vocês querem deixá-lo para eles eternamente. 
 
Deus é um ser eterno e absoluto, assim, Seu objeto a quem Ele ama deveria viver 
eternamente. Portanto, o homem tem desejado uma vida eterna desde muito tempo atrás. 
 
Portanto, o Deus absoluto não pôde evitar procurar por um filho e filha amorosos que 
têm o valor da vida eterna. (39:42) 

 
 
Nós, seres humanos, nos assemelhamos a Deus como obras-primas criativas de Deus. 
Porque devemos ter uma natureza eterna como Deus é eterno, nosso coração não 
envelhece. Vocês entendem? 
 
Portanto, o homem deve viver eternamente. Enquanto o homem vive eternamente, ele 
pode ter valor como uma obra-prima. Portanto, o homem é o senhor de toda a criação. 
 
O homem deve viver eternamente. Portanto, não podemos pensar que tudo é finalizado 
depois que vivemos 70 ou 80 anos. O que devemos fazer? Deve ser tão fácil ser capaz 
de pensar, “Quando estou morrendo, eu apago qualquer coisa que tenha feito. Eu apenas 
voarei indo embora no ar.” (159:281) 
 
5) A Vida para o Benefício da Vida Eterna 
 
Qualquer homem quer viver sua própria vida. “Viver” significa viver dia a dia. “Vida 
inteira” significa viver uma vida toda. Além disso, pessoas religiosas utilizam as 
palavras “vida eterna.” 
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Uma vida eterna não significa uma vida inteira, mas viver uma vida eterna. Viver uma 
vida eterna pode ser determinada através de conectar sua vida dia a dia. Um ano contém 
365 dias. Vocês dividem um ano em 12 meses, e dividem um mês em 30 dias. Assim, 
sua vida é um contínuo de dia a dia. Nossa vida é viver uma vida dia a dia, dividindo 
nossa vida inteira. O conteúdo valioso de sua vida inteira não é determinado depois que 
vocês tenham seguido através de sua vida. Sua vida cotidiana, dia a dia, determina isso. 
 
Portanto, vocês devem viver bem a vida. Qual é o significa de viver bem a vida? Isto 
significa que vocês devem viver uma vida cotidiana representativa e significante. Eu 
penso que é correto concluir assim: “Eu vivi bem a vida hoje! Este é um dia memorável 
de orgulho em minha vida inteira!” Se vivem bem sua vida, vocês podem ter a vida 
cotidiana mais valiosa através de todo o curso de vida. Se vocês têm um dia quando 
puderam viver de forma valiosa, vocês não podem esquecer esse dia em toda a sua vida. 
(197:187) 
 
6) Qual é a Teoria da Eternidade? 
 
Quando vocês amam alguém, seu sangue fica excitado e estremece. Vocês entendem o 
motivo pelo qual ele estremece? Estremecer demonstra que as coisas estão sendo 
misturadas. Tudo. 
 
Leste, oeste, sul e norte estão todos misturados. Acima e abaixo estão misturados como 
unidade. Homem e mulher se entregam completamente na direção de boas obras. Eles 
entregam tudo, sem pensar sobre sua vida ou sua riqueza. Eles ficarão felizes 
eternamente porque este é o caminho de amor e eternidade. 
 
Então, como vocês procuram por uma teoria de vida eterna? Deus é sábio. Se Deus não 
estabelecesse o princípio do amor, Ele seria solitário. Ele seria um Deus que não poderia 
sentir alegria, raiva, tristeza, ou felicidade. Vocês devem saber isto. 
 
Embora o amor de Deus seja absoluto, Deus, que perdeu este amor, se colocou em uma 
posição absolutamente miserável, séria e surpreendente que ninguém mais tem 
experimentado por toda a história. 
 
Ninguém pode confortar Deus. Ele não pode ser confortado externamente. Embora Ele 
realize Sua situação ideal novamente pelo sacrifício de Seu filho e filha originais que é 
Seu próprio desejo, Ele não pode estar satisfeito com isto. Ele deve viajar ostentando o 
ideal de revelar isto mais corretamente e de forma bela. Ele criou o universo dessa 
forma. (204-?) 
 
Olhem! Quando o ar alcança 100 por cento de baixa pressão, a pressão alta será criada e 
automaticamente ocorrerá um movimento de circulação. Deus é um rei de sabedoria. 
Por que Ele dá e esquece tudo? Porque a circulação eterna começa através do princípio 
de circulação automática, a teoria da vida eterna será logicamente estabelecida. Vocês 
entendem? (Sim.) Quando vocês investem, investem, e investem mais, a teoria da vida 
eterna irá operar. Quando fazem pelos outros, vocês não perecem. A coisa menor vai até 
a coisa maior, e a coisa maior vai para o centro. (204:107) 
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Quando Deus procura um objeto de amor absoluto, por quem Ele procura? Podemos 
concluir que é o homem. Portanto, encontramos um velho ditado, “Entre toda a criação, 
o homem é mais precioso.” Quando chegamos à conclusão lógica que o homem pode 
ser um parceiro absoluto do amor de Deus, é criado a teoria que um parceiro de amor 
que se torna unido com o amor de Deus viverá eternamente. Vida eterna começa a partir 
daqui; isto é o que podemos estabelecer. A teoria de vida eterna é uma coisa muito 
preciosa em uma religião. 
 
O homem não possui vida eterna. A mulher não possui vida eterna. Deus não possui 
vida eterna. Podemos concluir que eterno é a vida no amor de Deus. (218:211) 
 
7) Vida Eterna é Mais Importante  
 
Atualmente, os cristãos dizem que se acreditar em Jesus, você alcançará vida eterna. 
Isto soa bem; mas especificamente como vocês alcançam vida eterna? Cristãos dizem 
que “vida eterna” significa viver para sempre. Para viver eternamente, uma pessoa deve 
ter contínua ação ou movimento. Vocês entendem? Antes, eu falei sobre a forma de 
vida, mas devemos ser capazes de seguir este caminho de vida eternamente. A fim de 
fazer isso, os órgãos do nosso corpo – tais como coração, veias e artérias – devem 
funcionar normalmente em nosso corpo. O sistema nervoso, como o cérebro, também 
deve funcionar normalmente. Portanto, o corpo deve ter muitos nutrientes. 
 
Quando vocês vão para a cama à noite depois de tirar seus sapatos, vocês têm confiança 
que serão capazes de colocá-los novamente na manhã seguinte? Mesmo se vocês estão 
muito ocupados, nada neste mundo é mais importante do que a vida eterna. Pessoas que 
deixam a igreja não compreendem quão crítico é ter vida eterna. 
 
8) A Conclusão é que o Homem Deve Alcançar a Vida Eterna 
 
O Reino do Céu é o lugar original onde o homem pode morar sem qualquer conexão 
com o mundo decaído. Ao aprender o Princípio do amor dos Verdadeiros Pais, sua 
família pode erradicar completamente sua raiz decaída, e se conectar diretamente com o 
Pai Celeste. 
 
Quando uma locomotiva cruza a fronteira entre dois países, os trilhos de um país devem 
se conectar com aqueles no outro país para o trem correr eficientemente. Da mesma 
forma, os trilhos no Reino do Céu na terra e aqueles no Reino do Céu no mundo 
espiritual devem se conectar. A família que conduz o trem de amor corre neste tipo de 
trilhos. Viver para o benefício do amor verdadeiro é a melhor forma para conectar 
diretamente com o tesouro do céu. Deste modo, o caminho pessoal do homem e o 
caminho da família devem estar conectados, e devem seguir juntos na mesma direção. 
 
Portanto, tudo na vida de uma pessoa deve ser feito para o benefício de saborear o amor. 
Depois que uma pessoa vai para o mundo espiritual, seu nível de honra será decidido 
baseado nos resultados feitos ao viver na terra. Todos vamos para o mundo espiritual, 
não é? Alguém que acredita que não vai para o mundo espiritual, levante a mão. Todos 
morrem. Vocês não podem começar a compreender quão maravilhoso, quão 
extraordinário, é o lugar onde o Pai Celeste habita! 
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9) Fé e Vida Eterna 
 
Se alguém pergunta a vocês como obter vida eterna, como responderão? O que? Apenas 
acreditando em Jesus, vocês podem alcançar a plenitude da vida eterna? Assim, apenas 
acreditando, vocês estão completamente salvos? Isto não faz nenhum sentido. Somente 
através do amor vocês podem ser salvos. Vocês entendem? (Sim!) Somente aqueles que 
têm amor verdadeiro, aqueles que aceitam as normas do Princípio de Criação do Pai 
Celeste, podem viver eternamente como parceiro de amor de Deus. Uma vez que 
estejam na realidade deste tipo específico de amor, vocês estarão vivendo na terra e no 
mundo espiritual. 
 
Antes que algum grande acidente aconteça em um navio que está navegando pelo 
oceano, os ratos dentro do navio começam a fugir para terra firme. Vocês já ouviram 
sobre este tipo de estória? (Sim.) Embora eles sejam animais muito pequenos, eles 
sentem que seu futuro está em perigo. É uma questão de vida ou morte. Mas e quanto ao 
homem? Embora ele seja o líder espiritual de todas as coisas, ele está tão miserável e 
ignorante, por causa da queda. Remover a máscara da queda – eliminar o amor, vida e 
linhagem de Satanás – é a questão. Utilizamos a palavra “remover” neste exemplo. A 
palavra “remover” significa tirar, não é? Assim, tirar completamente significa se colocar 
na posição de sujeito sem relação com Satanás. Vocês entendem? 
 
Dr. Bong Do Lee aqui, que tem mais de 90 anos, tem um filho que está com 70 anos. 
Antes de seu filho sair de casa, ele pode dizer, “Tenha cuidado ao dirigir o carro hoje!” 
Ele pode expressar isto como uma ordem ou comando. Ele não ficará cansado ao dizer 
isso todos os dias. Mesmo se ele faz isso continuamente pela eternidade, ele não ficará 
cansado. O que é isso? É amor. Mesmo no mundo decaído, amor paternal é assim. E se 
vocês pertencem ao amor de Deus no mundo original? Vocês ficarão cansados disso? 
 
Pela primeira vez em nossas vidas, somos capazes de decidir ser o objeto do amor pleno 
do Pai Celeste. Centrados no amor humano puro, podemos criar sentido lógico de vida 
eterna, sendo que sabemos que o amor do Pai Celeste é eterno e imutável. Ninguém 
sabia antes de nós que centrando no amor, a vida eterna vem. Isto não pode ser 
resolvido pela fé. São Paulo não sabia isso. 
 
10)  Igreja de Unificação e Vida Eterna 
 
Eu dei a vocês muito sofrimento como membros da Igreja de Unificação, não é? (Sim.) 
Vocês tentam fugir quando sofrem, não é? (Não!) Por que vocês não vão embora? 
Porque vocês sabem que há vida eterna. Vocês devem compreender isso. Vocês não 
podem deixar a Igreja de Unificação, porque a vida eterna existe. 
 
Seu desejo é grande? Se pergunto o que cada um de vocês quer ser, ninguém quer ser 
um neto, um noivo ou noiva do céu. Todos querem ser um filho ou filha de Deus. Então 
vocês querem ser um príncipe ou princesa deste mundo, não é? Não somente isso, mas 
vocês querem ser o rei de céu e terra. Isso é assim! Ninguém pôde realizar o desejo do 
homem no passado. Alguém que quer alcançar completamente o desejo humano deveria 
começar com a família. Este é o lugar para alcançar o desejo mais elevado do homem, e 
é o lugar da bênção da vida eterna e o paraíso da vida eterna. 
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11) O Ponto de Vista Necessário para Vida Eterna 
 
Nós mesmos podemos alcançar a vida eterna, e também somos as pessoas que podem 
praticar amor verdadeiro. Por isso eu pratico vida eterna e amor verdadeiro aqui nesta 
terra. O que quer que eu faça aqui, tal como trabalhar em uma fábrica, pode ser 
substancialmente benéfico para minha vida eterna. Eu espero que todos vocês também 
possam investir todo seu coração para gerar resultados produtivos para sua vida eterna. 
Todos vocês precisam de vida eterna e amor verdadeiro infinito durante sua vida. 
 
3. Amor e Vida Eterna 
 
1) Vida Eterna está Diretamente Conectada com Amor 
 
Queremos alcançar vida eterna porque devemos ser eternos. Quando buscamos vida 
eterna, o que é imutável? A resposta é amor. Todas as outras coisas mudam devido às 
circunstâncias, assim, por que amor não muda? Porque amor existe como o centro de 
poder de toda vida. Por que amor não muda? Porque ele ocupa a posição central do 
ideal. Embora as bordas possam começar a se dissipar, o centro não é apagado. Assim, o 
amor continua porque Deus é perpétuo. Amor permanece porque está unido com Deus, 
e porque amor é o centro do cosmos. 
 
2) Amor Verdadeiro é Vida Eterna 
 
O que é amor verdadeiro? Quando se casam, vocês não querem ter um cônjuge que seja 
melhor do que vocês mesmos? Vocês não estão esperando que seus filhos e filhas se 
casem com alguém que seja melhor do que eles mesmos? Esta característica é 
semelhante a quem? Semelhante a Deus! Isso significa que o Pai Celeste deseja que seu 
parceiro e objeto seja melhor do que Ele mesmo. Não podemos negar isso, não é? 
 
Tal como nosso pai humano; o Pai Celeste, que é perfeito, pode ordenar seus filhos e 
filhas a absolutamente fazer algo, se Ele mesmo nunca fez isso antes? Ele não pode. 
Através deste princípio, Ele deseja que Seu objeto de amor seja maior do que Ele. O 
homem pode alcançar o valor mais elevado. Se ele faz isso, seu valor pode ser mais 
elevado do que de Deus porque ele está centrado no amor verdadeiro. Vocês podem 
entender? Sua mente deseja as coisas mais elevadas. Isto não é inconcebível. Além 
disso, isto seria igualmente possível para todos os seres humanos, se a Queda não 
tivesse ocorrido. 
 
O Pai Celeste está observando este cosmos na posição mais elevada e nobre a partir do 
céu, e Ele quer que o homem o conduza. Ele não quer ver seres humanos apenas 
obedecendo como se fossem puxados pelo pescoço. Sua mente é completamente livre. 
Ninguém quer ser controlado. Isto é o mesmo para todos. Uma vez que vocês adquirem 
a posição de amor verdadeiro, como o tesouro do Reino do Céu, vocês podem ir 
livremente para a posição do Pai Celeste. Vocês podem se tornar amigos do Pai Celeste! 
 
Alguém que está unido com amor verdadeiro pode alcançar vida eterna. Isto é lógico. 
Para o benefício do amor, o Pai Celeste nos criou para sermos eternos como Ele. Amor 
verdadeiro deve ser perpétuo, não é? Portanto, para alcançar vida eterna, devemos viver 
na realidade de amor verdadeiro. 
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Através do amor verdadeiro, alcançar vida eterna é possível. Por que? Todas as 
aspirações desde o início, incluindo a motivação e o processo de criação, podem ser 
aperfeiçoadas centradas no amor. Através deste processo, os resultados vêm. Perfeição 
na mente e no corpo é possível se pertencemos a esse amor verdadeiro original. A 
origem ilimitada, causa, processo e resultado ideal podem estar conectados somente 
pelo amor. É somente através do amor verdadeiro. O Pai Celeste existirá eternamente 
centrando no amor verdadeiro. A fim de que o Pai Celeste exista para sempre, qual 
deveria ser o centro? 
 
Vida eterna está conectada com amor, para que o ambiente eterno deva ser um lugar 
centrado na influência do amor. Para viver na realidade da substância, devemos ser a 
encarnação substancial do amor. 
 
3) Amor Verdadeiro é Absolutamente Necessário neste Mundo 
 
Vocês não sabem exatamente onde o Pai Celeste habita no mundo espiritual. Vocês 
devem entender que nosso Pai Celeste gosta deste ponto de vista de estar centrado no 
amor absoluto. O poder do amor é o mais rápido. Poder do amor verdadeiro! Este amor 
tem a distância mais curta. Portanto, eu ensino este tipo de conteúdo. Por que eu 
enfatizo o conhecimento da vida eterna? Uma vez que vocês conhecem Deus e o mundo 
eterno, vocês podem viver assim. 
 
Primeiro de tudo, vocês devem conhecer Deus. Segundo, devem conhecer a vida eterna, 
e terceiro, devem conhecer o amor verdadeiro. Este é um investimento de mais de 100 
por cento. Vocês entendem o que é isto? (Sim!) Há vida eterna onde há um 
investimento de mais de 100 por cento. Vida eterna não pode existir sem amor 
verdadeiro. Então, se não alcançam vida eterna, vocês não podem encontrar o Pai 
Celeste. 
 
A partir de agora, é assim como o mundo deverá ser: Primeiro, ele deve ser altruísta, 
vivendo para o benefício dos outros. Segundo, ele deve ter amor verdadeiro. Terceiro, 
ele deve ter vida eterna. Então o mundo será liberado, ou salvo. O oposto disto é 
egoísmo, o qual está conectado com o lado de Satanás. 
 
(O Pai aponta para um irmão.) Você é descendente de índios? (Eu venho do México.) A 
raiz é a mesma. Você pode pensar em prejudicar os brancos se acredita em viver para o 
benefício dos outros? (Não.) A seguir é amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? Ele 
significa investir mais do que tudo de sua vida. Amor verdadeiro não pode existir em 
um lugar que não tenha este tipo de investimento. Quando cheguei na América, eu 
sinceramente não ofereci minha vida e meus ativos, e a Igreja de Unificação? (Sim!) 
Isso foi tudo. A partir daí, amor verdadeiro pode ser cumprido. 
 
Sem Verdadeiros Pais, vida eterna não pode existir. Por que é assim? Sua origem de 
vida mais elevada veio do sangue satânico, da linhagem de sangue de Satanás. Isso não 
é assim? Vocês pertencem a Satanás. Seu amor também é a partir de Satanás. Portanto, 
o amor do Pai Celeste deve ser superior. Na Bíblia, o primeiro mandamento é: Ame o 
seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. O que isto significa? 
Sinceramente com coração e pensamento. Este é um assunto de vida e morte. Este é o 
primeiro mandamento. 
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Então qual é o segundo mandamento? (Ame seu próximo como a si mesmo.) Não 
exatamente. Ame seu próximo como você ama a si mesmo. O que isso significa? Vocês 
devem amar com toda a sua vida. Vocês devem investir toda a sua vida. Por que? 
Porque primeiro de tudo, vocês devem fazer Satanás se render. Segundo, vocês devem 
sair das circunstâncias satânicas. Terceiro, vocês devem se separar da linhagem 
satânica. Estes três pontos são importantes. 
 
Mesmo se são capazes de sair das circunstâncias satânicas, o que vocês podem fazer 
tendo uma linhagem satânica? Amor verdadeiro é o caminho além desse tipo de vida. 
 
Homens e mulheres deveriam nascer por causa da ideologia de viver para o benefício 
dos outros. Por que o homem nasceu? Não é para o benefício da mulher? Isto é uma 
verdade absoluta. Qual mulher pode negar isto? (Nenhuma.) Isto é uma verdade eterna. 
Por que eles nascem assim? Para o benefício do amor verdadeiro. 
 
Homens e mulheres dizem que desejam estar unidos eternamente. Então o que eles 
podem fazer, uma vez que estejam unidos? Eles ocuparão o Pai Celeste. Eles podem 
superar o Pai Celeste somente através do amor verdadeiro. 
 
Em sua família, quem é o dono e o centro? A pessoa que vive para o benefício da 
família, para o benefício do todo, será o centro. Vocês devem compreender isto. Se 
algum dos pais vive mais altruisticamente do que o Pai Celeste faz como um pai, ele ou 
ela será o centro. Isso não é verdade? (Sim.) Se uma pessoa tem uma centena de amigos 
e vive para o benefício deles durante a sua vida, ele ganhará o respeito dessas cem 
pessoas, e será seu centro, mesmo por uma centena de anos. Assim, alguém que vive 
eternamente para o benefício dos outros no mundo eterno, ele será o dono eterno. Quem 
é ele? Ele é o Pai Celeste! Incidentalmente, o Pai Celeste abrange todo o cosmos. A vida 
eterna está nisto, e em nada mais. 
 
Vocês já devem ter ouvido a citação da Bíblia, “Aquele que procura ganhar a sua vida, a 
perderá, mas aquele que está disposto a perder a sua vida para meu benefício ganhará a 
vida eterna.” Qual é o significado disto? Vocês não podem realmente viver sem superar 
a morte. Sem isso, vocês estão mortos. Quando forem para o mundo espiritual, vocês 
irão para o nível mais baixo do inferno. Nesse lugar há três níveis. Como o Reino do 
Céu, o inferno tem três níveis. Nenhuma outra forma! Vão lá se não acreditam no que 
estou dizendo. Morram agora e descubram. Vocês podem dizer, “Não diga para 
morrermos.” (Todos riem.) Isto é absolutamente verdadeiro! 
 
4) O Mundo Após a Morte está Relacionado com Amor 
 
Todos pensam que o Pai Celeste existe? (Sim.) O Pai Celeste existe dentro do tempo? 
(Não.) Por que não? Há alguma palavra que significa atemporal e ao mesmo tempo 
significa terminar e começar eternamente? É o mesmo como passado, presente e futuro. 
Qual é a essência original que o Pai Celeste pode habitar pacificamente? Esta é a 
questão. O que queremos dizer com isto? Porque o Pai Celeste é onipotente, qualquer 
coisa é possível? (Não!) Mesmo se o Pai Celeste é onipotente e onisciente, Ele não fará 
tudo. Somente através do poder do amor isto é possível. Quando dizemos amor, o Pai 
Celeste também diz, “Oh, eu vejo!” Nada mais é necessário para o Pai Celeste. 
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Assim, onde deveríamos ir? (Mundo espiritual!) Mundo espiritual? O que isso 
significa? Geralmente significa o mundo após a morte. Mas não é depois da morte. Por 
que? O mundo espiritual não significa após a morte, porque ele está relacionado com 
amor. Sendo que o mundo está relacionado com amor, ele não deveria significar após a 
morte. O mundo espiritual é aqui agora, começando no centro de amor verdadeiro. 
Estamos colocados na posição de amor verdadeiro. Há algo errado com isso? Não. Esse 
é o motivo pelo qual amor é a maior de todas as coisas. 
 
Se o mundo espiritual é aqui e alguém o chama, “Ei, mundo espiritual,” então o mundo 
espiritual responderia, “O que foi?” Se vocês perguntam ao mundo espiritual, “Onde 
vocês querem viver,” vocês acham que eles responderiam, “Oh, eu quero viver em um 
mundo centrado no conhecimento do Pai Celeste”?  Ou, “Oh, eu quero viver em um 
lugar onde o poder do Deus Todo-Poderoso como da criação de céu e terra está 
presente”? O mundo espiritual não responderia assim. Ou como o dinheiro? Ou algo 
como o luxo? Não, essa não será a resposta. 
 
Somente o movimento de círculos verticais para cima e para baixo, para frente e para 
trás, para a esquerda e para a direita, pode criar unidade. Apenas uma linha vertical e 
uma linha horizontal não podem se unir, sem acima e abaixo, frente e trás, ou esquerda 
e direita. Elas não podem se unir, não podem criar unidade, não podem fazer unificação. 
Assim, somente amor pode criar unificação. Portanto, a Igreja de Unificação fala sobre 
a unificação do mundo ideal centrada no amor verdadeiro como o ponto de vista do 
Princípio. Esta é a conclusão. 
 
O Pai Celeste tenta orientar o homem. O Pai Celeste também está respirando. Ele tem a 
respiração de amor. A fim de unir com o ritmo do cosmos, o Pai Celeste, que é eterno, 
existe continuamente no cosmos centrado no amor. Portanto, amor tem vida eterna. Para 
o homem se unir com o ritmo do cosmos, ele deve continuar a centrar eternamente no 
amor. Portanto, vocês devem fazer muito isto! Então vocês irão para a realidade da 
respiração do Pai Celeste. 
 
Todos, homem e mulher, querem amor, certo? Nesse momento, o Pai Celeste diz, 
“Uau!” Então para criar amor, o poder se reúne sem problema. Então um novo poder 
vem de um momento para o outro. 
 
Amor é respiração. Porque o ritmo do cosmos é assim, homens e mulheres não podem 
dizer, “Eu não gosto disto!” Uma vez que se unem com esse ritmo, então eles devem 
amar um ao outro. A direção não é diferente. Há somente uma direção. Toda direção é 
centrada em Deus. 
 
5) Vida Eterna Vem ao Viver para o Benefício dos Outros 
 
O curso fórmula para a vida eterna é universal. Ele se aplica aos avôs e as avós, como 
também aos descendentes milhares de anos mais tarde, e mesmo com aqueles que estão 
agora no mundo espiritual. Há um portão que somente aqueles que viveram para o 
benefício dos outros podem atravessar, e vocês devem entender que há guardas no 
portão. Por favor, entendam bem que qualquer coisa que eu peço a vocês é para ajudar a 
capacitá-los a passarem pelo portão. (203:193) 
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4. Bênção e Mundo Espiritual 
 
1) O Poder do Amor 
 
Ambos o mundo espiritual e o mundo físico funcionam pela força do amor. Centrando 
no eixo vertical de amor verdadeiro, todos os elementos do ambiente se interconectam 
automaticamente. Tal como homem e mulher se juntam, todos os elementos se 
combinam exatamente assim. (O pai junta e aperta as mãos.) (185:20) 

 
 
Mesmo se vocês tentam colocar uma barba no rosto de uma mulher, ela não cresce. Se 
querem tentar, vocês podem. Eu não acho que isto funcionará. Como um positivo 
possivelmente pode se tornar um negativo? Ele deve ser um positivo eternamente. Qual 
é o denominador comum? Qual é a qualificação para pessoas no passado e no presente 
para viverem juntas eternamente? Qual é o desejo primário de toda a humanidade? É 
amor. E não apenas qualquer amor, mas amor verdadeiro. 
 
Então o que é amor verdadeiro? Ele deve ser um amor que forma um ângulo de 90 graus 
entre o vertical e o horizontal. Este deve ser o mesmo ângulo em qualquer lugar. Ele se 
ajusta aos lares orientais. Ele se ajusta aos lares ocidentais. Ele se ajusta em lares do 
norte ou do sul. Este ângulo se ajusta em todos os lares, não importa que tipo de 
fundamento cultural ou religioso, ou que cor de pele eles tenham. Ele é o mesmo em 
qualquer lugar. Isso é amor verdadeiro. (180:86) 

 
 
Hoje mais de seis bilhões de pessoas vivem neste mundo. Mas somente alguns 
entendem o significado da Bênção, sobre a qual a Igreja de Unificação ensina. A Igreja 
de Unificação iniciou a expressão, “Bênção” e tem realizado cerimônias de Bênção 
centrando nesta expressão. 
 
Para onde a humanidade deveria ir a partir de agora? Nenhum ser humano pode ir para o 
Reino do Céu sem seguir através do portão da Bênção. Muitas pessoas adoram nas 
igrejas estabelecidas. Mas até mesmo as igrejas estabelecidas não podem ir para o Reino 
do Céu a menos que sigam através do portão da Bênção. 
 
Se eu digo isto, eles reclamam que o Rev. Moon da Igreja de Unificação fala de forma 
arbitrária. Essa é a opinião deles. Não obstante, todos os seres humanos decaídos devem 
seguir através da Bênção.  
 
Não importa quão seriamente eles se oponham, a Bênção é a coisa mais significante, e 
devemos passar por ela a fim de juntarmos a realidade espiritual e a realidade física. 
 
Atualmente as pessoas que acreditam em uma religião pensam que a salvação significa 
apenas salvação individual. Elas pensam que podem entrar no Reino do Céu se apenas 
conduzem uma boa fé de forma individual. Mas o ideal original de Deus não é assim. 
Somente um esposo e uma esposa amorosos, uma família amorosa, pode entrar no 
Reino do Céu. (143:235) 
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2) Os Seres Espirituais de Esposo e Esposa 
 
Somos o grupo que busca o ideal de amor. Vocês entendem? Portanto, devemos 
encarnar o ideal de amor. Quando semeamos a semente de amor na realidade horizontal 
terrena como o porta-voz do mundo espiritual, podemos crescer através de nossa ação 
dar e receber centrando no coração de amor. Depois que esse tipo de esposo e esposa 
entram no mundo espiritual, eles estarão unidos com Deus na realidade de Seu amor 
eterno. (144:224) 

 
 
Vocês devem estudar muitas vezes a lógica do amor verdadeiro. Quando olhamos para 
senhoras mais velhas que estão conosco desde o início de nossa igreja, elas parecem 
como se tivessem trinta anos, embora estejam realmente acima dos cinquenta. Eu sinto 
mau sobre isso? (Risadas.) Quanto mais vocês amam, vocês parecem mais velhos ou 
mais jovens? (Mais jovem!) Quanto mais vocês amam, mais jovens se tornam. 
 
Externamente, o corpo humano envelhece. Mas se vocês amam mais e mais como 
esposo e esposa, seu ser espiritual se torna mais jovem. O que isto significa? Isto 
significa que quanto mais vocês vivem, mais maduros se tornam como uma bela 
senhora ou um homem simpático. Geralmente enquanto vocês envelhecem, seu corpo 
externo começa a funcionar mal e se torna inútil. Em algum momento, vocês estão 
destinados a tirá-lo.  
 
Mas o que vocês podem fazer se ele também fica mais jovem e permanece com vocês? 
Seu ser interior se torna mais forte e belo. Quando o outono chega, uma casca forte de 
castanha se solta e permite que a castanha caia. Bem desse jeito. O que uma pessoa 
amorosa se torna? Aqueles que vivem uma vida virtuosa na graça de Deus e amam um 
ao outro não parecem mais velhos. (164:102) 
 
3) Matrimônio no Mundo Espiritual 
 
No Cristianismo dizemos que amamos Deus. Mas este é um conceito muito vago, não 
é? Na Bíblia Jesus disse, “Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com 
toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o grande e primeiro mandamento. E o 
segundo é este: você amará seu próximo como a si mesmo.” Vocês devem se tornar 
assim. 
 
Antes de vocês amarem Deus, antes de amarem diretamente a Deus, vocês devem amar 
o alimento que comem, amar os materiais, todas as coisas, e seu corpo da cabeça aos 
pés. Através de amar todas as coisas, vocês passam a amar seu corpo, porque absorvem 
os elementos de todas as coisas. 
 
Seus primeiros pais são os pais que deram nascimento a vocês. Seu segundo conjunto de 
pais é a terra. A terra supre vocês com todos os elementos essenciais para seu 
crescimento físico. A terra é seu segundo conjunto de pais. Depois de viver no segundo 
conjunto de pais, sua morte física provê a entrada na realidade eterna do terceiro 
conjunto de pais, Deus. Contudo, vocês não podem ir para esse terceiro conjunto de pais 
como vocês estão. A fim de entrar no terceiro conjunto de pais, vocês devem se 
assemelhar a Deus, que é o conjunto original de pais. 
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Por que casamos? A fim de nos assemelharmos a Deus. Deus é o ser de características 
duais harmonizadas. Sendo que homem e mulher são as expressões divididas das 
características duais de Deus, eles devem se unir como um único corpo, como uma 
semente, a fim de alcançar o local de moradia de Deus. 
 
Para conectar essa semente, vocês devem seguir através do caminho de amor. Isto 
significa que vocês devem nascer no amor, estabelecer o amor como seu objetivo 
enquanto crescem, viver centrando no amor, e trilhar este caminho a fim de retornar 
para o amor. Vocês devem entender que seguirão na direção errada a menos que sigam 
o caminho centrando no objetivo de viver para o benefício dos outros. O coração de 
amor para o benefício dos outros sempre indicará para vocês a direção certa, como uma 
bússola sempre aponta o norte. (138:98) 
 
4) A Posição das Famílias Abençoadas no Mundo Espiritual 
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, temos certeza sobre a existência do mundo 
espiritual. Não acreditar apenas, mas conhecer. Por que? Como? Como conhecemos? 
Através da experiência. Há fatos históricos que não podemos negar, e há uma realidade 
substancial em nossas vidas. Quando pesquisamos como a Igreja de Unificação foi 
capaz de criar seu fundamento mundial até este dia, descobrimos que houve muitas 
experiências com o mundo espiritual. Portanto, são os membros da Igreja de Unificação 
que podem testemunhar sobre a existência do mundo espiritual. 
 
Então o que é o centro do mundo espiritual? O mundo espiritual é o mundo edificado 
centrando no único Deus absoluto. Se Deus existe, Ele é a origem do cosmos. Não há 
nada que não venha Dele. Porque tudo pertence a Deus, todo o cosmos se sente 
conectado com Deus e vive em conexão com Ele. 
 
Na realidade onde amor verdadeiro é alcançado, Satanás não pode existir. Portanto, 
podemos dizer que o mundo satânico é o lugar onde as pessoas vivem centradas no 
amor autocentrado. Lá, o Céu não é o Nº 1, mas meu eu é o Nº 1. Isto começou pela 
negação de céu e terra. 
 
Portanto, precisamos aceitar céu e terra e, sob o mesmo amor paternal, nos unirmos com 
irmãos e irmãs. Se centramos nesse padrão de amor na direção de todas as coisas, então 
Satanás não pode dominar o mundo. Esse é o padrão original de Adão. Vocês devem 
recuperar esse padrão. Vocês entendem, ou não? (Sim!) 
 
Se um casal da Unificação vive em determinada cidade, eles devem se tornar o tema das 
conversas nessa cidade, tal como eu me torno o tema de rumores em qualquer lugar que 
vou. As pessoas da cidade devem dizer, “Somos tão gratos por ter esse casal em nossa 
cidade. Todo homem e mulher gosta dessa esposa. Mesmo as crianças gostam dela.” 
Vocês devem ser assim, não é? Isso é verdade ou não? Se não podem fazer isso, vocês 
não podem prontamente voltar para a terra a partir do mundo espiritual. A fim de voltar, 
vocês precisam obter minha assinatura. Vocês acham que uma família abençoada pode 
voltar à terra de acordo com sua própria vontade? Isto será possível depois de eu orar 
por eles lá. Eu já orei no mundo espiritual? Aqueles no mundo espiritual estão presos. 
As famílias abençoadas que foram para o mundo espiritual até agora estão em cativeiro. 
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Portanto, sua vida na terra é importante. Quanto mais velho vocês se tornam, mais vocês 
devem trabalhar. Esta é a fórmula. A fórmula para um avô não difere da fórmula para o 
neto. Deus e até mesmo Satanás lidam com a mesma fórmula. Porque ela é universal, a 
pessoa que não passa por ela é empurrada para longe, e a pessoa que passa segue para 
cima. (140:123) 
 
5) Bênção é a Promessa 
 
Sem mim, a Igreja de Unificação não é interessante, não é? (Não.) Vocês precisam de 
mim? (Sim!) Vocês sabem que o mundo espiritual está esperando por mim? Mesmo no 
mundo espiritual eu tenho que dar a vocês sua posição adequada. Anos depois que 
nasceram, vocês encontraram uma pessoa estranha como eu e se tornaram estranhos 
também, não é? Isso é verdade? (Sim!) Vocês acreditam que a Vontade de Deus, a qual 
tenho ensinado a vocês, é verdade? (Sim!) 
 
Todos vocês receberam a Bênção a partir de mim, não é? Vocês me prometeram que 
viveriam como famílias eternas. Eu sou a pessoa que pode governar famílias eternas. Eu 
sou a pessoa que pode governar a nação eterna. Eu estou estabelecendo o padrão de 
famílias na nação eterna. Então, aqueles de vocês que mantiveram sua promessa podem 
herdar essa família, como também essa nação. 
 
Vocês estão na nação eterna agora, ou não? Vocês realizaram isso ou não? Realizaram? 
Vocês estão procurando por uma resposta? Vocês foram capazes de cumprir isto? 
(Não.) Portanto, devemos trazer a unificação da Coreia do Norte e do Sul. (205:359) 
 
6) A Glória da Bênção 
 
Como deveria ser uma mulher verdadeira? Se, para o benefício de seu esposo, vocês 
fazem o que ele faz, centrando nele e servindo a família, a tribo, e o mundo inteiro, 
então todas as pessoas ao seu redor aplaudirão vocês. Isto é fácil. 
 
Vocês gostam de mim? (Sim!) Porque vou dar a Bênção, vocês devem estar me 
lisonjeando. Vocês disseram “sim” desejando obter um bom esposo, não é? (Não!) Por 
que vocês gostam de mim? Por que? Porque estou vivendo para o benefício de todos e 
conduzindo uma vida de sofrimento a fim de dar vida a vocês, e liberar toda a 
humanidade. Portanto, todos gostam de mim. A menos que eu sofra, vocês não serão 
capazes de receber a Bênção, mesmo se esperarem por centenas de milhares de anos no 
mundo espiritual. Eu tornei possível as coisas impossíveis através do meu curso de 
sofrimento, e ampliei a realidade desta preciosa Bênção. Vocês devem entender quão 
glorioso e brilhante é este fato para o mundo espiritual no céu e para este mundo na 
terra. (162:68) 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 

 

Capítulo 2 – Morte e o Mundo Espiritual 
 
Seção 1. O Caminho Inevitável da Vida Humana 
 
1. O Corpo está Longe da Vida Eterna 
 
Vamos falar sobre a terra. A terra também respira cerca de trinta centímetros. Ela se 
move todo dia. Vocês entendem isso? (Sim.) Suas células respiram também? Ou não 
respiram? (Elas respiram.) Vocês existem em suas células, ou não? 
 
Todos vocês vivem eternamente em um lugar onde se tornam substâncias invisíveis de 
amor? (Vivemos em um mundo onde nos tornamos substâncias vivas de amor.) Vocês 
querem morrer logo que possível? (Não.) (Risadas.) Quando Deus quer mostrar algo 
para vocês, vocês podem seguir Deus com seu corpo? (Não.) Portanto, vocês precisam 
do ser espiritual. Isto não é uma alucinação, mas um fato. 
 
Deus é o centro do mundo espiritual invisível, e Deus precisa de Sua existência 
recíproca, por isso Deus quer dar para a humanidade a realidade eterna do ideal. 
 
2. Maior Parte da Vida Humana 
 
Seguiremos na direção de algum lugar, se o conhecemos ou não. Seguiremos na direção 
desse lugar enquanto estamos trabalhando ou descansando. Não somente eu mesmo, 
mas esta tribo, e este mundo também. Além disso, céu e terra seguirão na direção de 
algum lugar também. Este é um fato inegável. 
 
Após o fim da vida, eu vou para algum lugar? Esta é uma questão muito importante que 
o homem deve resolver. Todas as religiões, filosofias e histórias estão mobilizadas para 
resolver esta questão. Portanto, vocês estão direcionados também para este destino. Isto 
é inegável. 
 
Se o ser deve ir para algum lugar, onde este corpo irá? Onde esta mente irá? E para onde 
esta vida está direcionada? Para onde meu coração está indo? Meus desejos, esperanças 
e ideais – onde eles estão indo? Mesmo se não podemos resolver estas questões, 
estamos destinados a seguir para algum lugar. 
 
Quando morremos, enterramos este corpo no chão. Se é assim, no dia que meu corpo é 
enterrado, minha mente, esta vida, este ideal, e até mesmo esta esperança são 
enterrados? Eles desaparecem? A menos que tenhamos conteúdos definidos, soluções 
seguras, e um propósito claro, eu estou destinado a me tornar um homem infeliz. 
 
Neste caminho, parem por um momento o movimento de sua mente e a tendência do 
coração. Alguns fazem a pergunta, “Onde vocês vão?” Aqueles que fizeram este tipo de 
pergunta para resolver estes problemas são homens sábios, filósofos e sábios. Mas até 
hoje, não houve ninguém que pudesse dar um comando com firme convicção: “Meu 
corpo, minha mente, meu coração, minha vida e meus ideais, corram na direção deste 
lugar. Todas as pessoas sob o céu, todos os seres no céu e terra, corram na direção deste 
lugar.” (8:194) 
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Religiões desejam o fim deste mundo que começou a partir de desejos egoístas. Elas 
perseguem mundos públicos e têm esperado por um único mundo unificado de paz. São 
as religiões que estiveram clamando por este tipo de ideia por milhares de anos. Elas 
não começaram a clamar hoje. 
 
Como pessoas religiosas deveriam viver? Encurtar esta distância histórica, conectar os 
mundos, conectar o cosmos é muito mais importante do que se divertir como esposo e 
esposa. Este tipo de vida é muito mais interessante. Embora uma pessoa viva como um 
indivíduo, ela pode criar uma família liberada se vive além deste mundo. É uma vida 
além do mundo que se originou a partir da origem privada. Esse tipo de família não 
pode evitar se tornar uma família absoluta. 
 
Quando caminhamos nas ruas de Myung Dong, vemos jovens casais amando um ao 
outro. Para quem é isso? Para quem? Para quem? Eles dizem que querem desfrutar sua 
juventude, a qual podem ter somente uma vez. Quem é o sujeito, ou o mestre, do 
prazer? Esta é uma questão séria. Desde quando vocês podem desfrutar? Vocês podem 
desfrutar o tempo todo desde seus 20 anos? Existe algum método especial quando vocês 
chegam aos seus 60, 70 e 80 anos? 
 
Mas o caminho da Igreja de Unificação é diferente. Para o benefício do que vocês 
comem? Vocês comem apenas para sustentar suas vidas? Vocês, membros da Igreja de 
Unificação, para que vocês comem? Vocês comem para o benefício do mundo. Vocês 
comem para abolir este mundo mal. Vocês enxergam a fim de limpar este mundo mal. 
Vocês não enxergam as coisas para se tornarem parte de um lado mal, mas para derrotar 
o mundo mal. A forma como ouvimos, a forma como pensamos, caminhamos, e agimos 
são todas diferentes do mundo secular. (36:72) 

 
 
Deus não seria um ser absoluto se Ele criasse os seres humanos como um tipo de ser 
que vive somente vários dias e perece. Deus criou os seres humanos como seres 
preciosos a quem Ele quer estimar eternamente.  
 
Se Deus é eterno, e o homem é o objeto da alegria de Deus, o homem deve ser eterno. 
Se esse é o caso, a contraparte do Deus eterno deve ser um mundo eterno. Como 
podemos descrever isto através de palavras? 
 
Há muitas pessoas que pensam que a morte é o fim de suas vidas, e elas vivem dessa 
forma, dizendo, “Você pode viver 70 ou 80 anos; isso é o que você consegue. E se você 
morrer, acabou.” Durante o curso da história, houve pessoas que pensaram 
profundamente sobre como ter uma vida imortal. Elas pensaram sobre a forma para 
viver além da morte.  
 
Quanto mais uma pessoa ostentava um ideal maior, mais ela pensava e dizia, “Qual é o 
significado da vida humana? Por que os seres humanos nascem, e por que eles trilham o 
caminho como viajantes?” As pessoas dizem coisas tais como “A vida é um oceano 
amargo” ou “A vida é como o orvalho na relva.” Elas não precisavam se preocupar 
tanto se os seres humanos vivem eternamente. (39:229) 
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3. Morte é o Caminho Inevitável da Vida Humana 
 
Algum dia vocês devem ir para o mundo espiritual, se gostam disto ou não. Sem 
questão, vocês irão para o mundo espiritual. Levantem suas mãos, aqueles que não 
querem ir para o mundo espiritual. (Risadas.) Aqueles que estão confiantes que não 
morrerão, levantem a mão. Vocês devem ir, mas para onde devem ir? 
 
Quando visitam a Coreia, vocês pousam no Aeroporto Kimpo. Mas pousar no 
Aeroporto Kimpo não significa ter viajado por toda a Coreia. A partir do Aeroporto 
Kimpo, onde vocês vão? Vocês vão para Cholla-Nam Do, ou Kyungsam-Nam Do, ou 
Pyung-An Do? A partir de Pyung-An Do, onde vocês vão? Vocês devem visitar um 
país. A partir de um país, onde vocês visitam? Vocês devem visitar um distrito. A partir 
de um distrito, vocês devem visitar uma vila. Isto não é fácil. 
 
Aqui está o problema. Se os seres humanos não podem resolver os problemas de sua 
terra básica de existência, qual é o valor do sucesso na vida social? Aqueles que não tem 
uma terra básica de existência, onde vocês acham que podem ir no mundo espiritual 
com confiança? Esse é o problema. 
 
Se a ordem é emitida a partir do mundo espiritual, Deus me levará embora amanhã à 
noite, não importa quão grande seja o Rev. Moon hoje. Há alguma outra forma? Isso é 
assim, não é? Não importa quão alto eu fale, eu devo ir. Quando eu falo alto e vou, eu 
vou depois de falar as palavras certas. Eu devo apresentar para a nação e o mundo a 
forma para ir. (177:42) 

 
 
Sem dúvida, vocês morrem. Aqueles que estão confiantes sobre isto, levantem a mão. 
Aqueles que estão confiantes que não é o caso, levantem a mão. Uma vez que vocês 
forem embora, isto é uma coisa eterna. O que vocês podem fazer? Vocês dizem, “Me 
ajude”? Não há nenhuma esperança. (Risadas.) Este não é um assunto para rir. Este é 
um problema sério. (162:114) 
 
4. O Mestre da Vida é Deus 
 
Qual é o desejo da Igreja de Unificação? Aqueles que são gananciosos são membros da 
Igreja de Unificação. Eles têm “ganancioso” escrito em seus rostos. 
 
Qual é nosso desejo? É a unificação de céu e terra. Qual é nosso desejo? É a unificação 
de Norte e Sul na Coreia. Como é possível a unificação? Podemos alcançar unificação 
porque Deus ama e traz a unificação? Qual é o método para alcançar isto? Quem deve 
cumprir 5% da porção de responsabilidade? Deus deve cumprir essa responsabilidade? 
Quem disse que é Deus? Quem deve cumpri-la? Os seres humanos devem fazer isso. É 
os seres humanos, os seres humanos! 
 
Quem é um ser humano? Sou em mesmo, eu mesmo. Este olho, este nariz, esta boca, 
estes ouvidos, e estas mãos devem cumprir a responsabilidade. Portanto, meus olhos 
devem estar ocupados, meu nariz, meus ouvidos, minhas mãos devem estar ocupados 
em cumprir a responsabilidade. Uau! Isto é uma coisa surpreendente. Vocês gostam 
disto? Vocês fazem isto, ou não? (Eu faço!) 
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Se eu sabia, mas não faço, eu devo ir ao primeiro tribunal e enfrentar o julgamento 
público de Deus. “Você! O mundo deve ser salvo mesmo se você é morto. Mas por que 
você não fez o que eu disse para fazer? Você! O mundo deve ser salvo mesmo se a 
Igreja de Unificação é destruída. Por que você não fez isso?” Quando Deus diz isso, eu 
posso ter orgulho de mim mesmo e enfrentar Deus? Que tipo de situação eu estaria? Eu 
teria algum rosto, ou não? (Não.) 
 
Portanto, vocês devem cumprir sua responsabilidade se gostem ou odeiem isso. Vocês 
devem fazer isso, se são velhos ou jovens. Se você se casa como uma noiva e se coloca 
diante do portão da casa do noivo, ou se você é expulsa por todos e está no caminho de 
volta, você deve fazer isso. Essa é a extensão que vocês devem fazer isso, não é? (Sim.) 
Se vocês estão comprometidos a se ajoelhar até a morte, enquanto estão morrendo, Deus 
estenderá o caminho da morte. Sem dúvida, esse é o caminho. Minha morte é mais séria 
do que a morte de um rei. Se vocês fazem dessa forma para o benefício do mundo, Deus 
estenderá sua vida. (04:325) 

 
 
Eu não sou a origem. A origem deve ser um ser transcendendo a mim mesmo, e o 
propósito deve ser transcendente a mim mesmo. Se esse não é o caso, como eu posso 
me colocar em uma posição para confrontar este mundo? Minha vida não é nascer a 
partir de pais, sociedade, tribo ou nação, mas a partir de uma Origem transcendente, isto 
é, Deus, que é o Ser absoluto. O motivo deve ser firmemente conectado com o motivo 
transcendente que se coloca na posição absoluta. Seus motivos não devem estar 
conectados com fatores históricos relacionais, fatores ambientais relacionais, ou fatores 
sociais. Somente quando uma pessoa conecta sua origem com a causa transcendente, o 
propósito transcendente, pode saltar, transcender e se libertar. 
 
Vocês devem conectar sua vida com o motivo transcendente. Sua vida não começa com 
você mesmo. Ela começou com Deus, que é Absoluto. Quando se conectam com o 
motivo transcendente, vocês podem morrer pela Vontade de Deus no processo de 
transcendência. 
 
5. A Vida é Muito Curta 
 
O homem vive milhares de anos, ou uma centena de anos? Após viver uma centena de 
anos, todos nós giramos e morremos. Todos os dias, uma pessoa estava prestes a 
morrer, mas parou. 
 
Através das muitas eras históricas, muitos de nossos antepassados morreram. Se aqueles 
que viveram cem anos ou menos pensaram e trabalharam para o benefício do todo, o 
que eles fizeram permanece mesmo depois de mil anos. Isso não é assim? Entretanto, se 
viveram centrando neles mesmos, eles tiveram que perecer. Eles caíram constantemente 
e destruíram o todo. Porque eles viveram suas vidas dessa forma, problemas ocorreram. 
 
O maior problema é como mudar um estilo de vida autocentrado e sua forma de medida 
em uma mensuração e direção centradas no todo. É uma questão de como transformar o 
pensamento autocentrado em pensamento centrado no todo, ou um pensamento que 
também se preocupa com os periféricos, e como fortalecê-los. 
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Todos entendemos quem são as pessoas superiores e admiráveis, não é? Mesmo na 
escola elementar, entendemos isso, não é? Se vocês cuidam dos outros, os ajudam, e 
agem continuamente para o benefício dos outros, então não importa quantos anos, vocês 
devem subir, subir e subir. Contudo, na realidade as pessoas buscavam uma forma 
autocentrada, e o campo de batalha tem sido expandido. Portanto, devemos reverter o 
individualismo e o curso de vida que persegue o próprio benefício da pessoa. Devemos 
mudar isto. Alguém deve declarar isto. Reverter este estilo de vida autocentrado requer 
pensamento altruísta. 
 
Suponham que uma pessoa tenha somente uma peça de roupa para vestir. Se alguém 
tentasse tirá-la à força, ele resistiria desesperadamente. Ele não desistiria. Preparem 
roupas para quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. Suponham que seja 
primavera, e alguém está vestindo roupas de inverno. Vocês podem ir até ele e dizer, 
“Isto é roupa de inverno. Por que não a tira? Você deveria estar vestindo roupa de 
primavera.” Vocês entendem? Quando alguém chega em uma pessoa que está usando 
roupas de primavera, traga roupas de verão, e diga para mudar. Ela não sabia que havia 
uma alternativa, que havia coisas mais valiosas que podem substituir o que tem agora. 
(200:91) 

 
 
Na terra temos pais, mestres e familiares. Temos relacionamentos e encontramos formas 
para estabelecer relacionamentos entre nós. Mas no mundo espiritual, não há essas 
coisas. No mundo espiritual, todos nós vivemos para o benefício dos outros centrando 
em Deus. Cada posição é distinta. Portanto, aqueles que estão acima não podem descer 
para uma posição inferior, e aqueles que estão em uma posição inferior não podem 
facilmente subir para a posição superior. De acordo com o Princípio, devemos alcançar 
perfeição na terra, então ir para o mundo espiritual. Isso não é assim? Uma vez que 
vamos para o próximo mundo, está feito. Cedo ou tarde, os seres humanos morrerão, 
não é? Aqueles que estão confiantes de não morrer, levantem a mão. Não haverá 
ninguém, certo? (Sim.) 
 
A vida é tão curta. Se a vida útil do homem é 80 anos, ela é muito curta. É menos do 
que 8 horas no tempo do mundo espiritual. A partir da perspectiva de tempo no mundo 
eterno, isto não seria nem mesmo 8 horas – talvez 8 minutos ou menos. Portanto, o 
poder do amor verdadeiro é grande. Quão rápida seria a velocidade do amor verdadeiro? 
O que vocês entendem pela velocidade do amor verdadeiro? Ela é uma velocidade super 
elevada. Se vocês dizem super um milhão de vezes, super, super, super... (Risadas.) 
Acabei de visitar a América, e Moscou também. Mas isto é realmente rápido. (205:65) 
 
Seção 2. Entendendo a Morte 
 
1. O Significado da Palavra “Morrer” 
 
Há uma palavra interessante no idioma coreano, Toh Ra Ganda (retornar, morrer). Para 
onde eles retornam? Eles não retornam para o cemitério público. Eles retornam ao lugar 
original de partida, o lugar original. O lugar de partida não é o cemitério público. O que 
isto significa é que retornamos além da história original, a qual está infinitamente 
distante. 
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Retornar (morrer) como um ser humano não significa nascer e retornar (morrer) como 
um coreano. Embora uma pessoa possa morrer como um coreano, ela não retorna como 
coreano. O caminho não é desenhado dessa forma. Retornamos para o mundo da origem 
– a origem dos antepassados da humanidade. O que é isto? Se há um Criador, 
retornaremos para o lugar onde o Criador está. Sendo que começamos a partir de lá, 
retornaremos para lá. O universo tem ações circulares. Quando a neve cobrindo as 
montanhas derrete, ela flui através de vales muito pequenos, e entra no oceano através 
de muitos riachos e rios. Uma vez que entra no oceano, ela é transformada em vapor e 
retorna novamente.  
 
Há movimentos circulares. Quando uma pessoa retorna, para onde ela retorna? Uma 
pessoa deseja retornar para um lugar mais elevado e melhor, um lugar que esteja em 
uma dimensão mais elevada. Ninguém quer ficar menor através do movimento circular. 
Através das leis do movimento do mundo natural, as coisas ficam menores através de 
ações. Quando rolamos algo, isto não rola eternamente. Primeiro ela rola rapidamente, 
então ela fica cada vez mais lenta, e finalmente para. (114:269) 
 
2. O Lugar que Estamos Destinados a Ir 
 
Embora vivamos neste mundo, sabemos que há um mundo espiritual como também este 
mundo. Este mundo e o mundo espiritual não são mundos sem relacionamento. Eles 
devem ser ligados como um único mundo. Sabemos disso. 
 
Então, onde é o lugar que estamos destinados a ir e viver? Certamente vivemos uma 
vida física na terra, mas estamos seguindo na direção do mundo eterno. Uma vez que as 
pessoas nascem no mundo, através do curso de suas vidas, elas seguem através da 
adolescência, vinte e trinta anos, meia idade e velhice. Uma vez que a pessoa deixa sua 
juventude e entra na meia idade, ela segue além do pico e vai para a terceira idade 
depois disso. Tal como o pôr do sol, ela termina sua vida. 
 
Mas aqueles que conhecem o fato da existência do mundo espiritual sabem que uma 
vida é um momento, e que o mundo que vamos entrar após a morte é eterno. Portanto, a 
vida é um período de preparação para o mundo eterno. 
 
O mundo funciona assim, não é? Vamos tomar o exemplo de um estudante. Há um 
padrão de créditos que estudantes devem obter em um semestre ou em um ano. 
Estudantes devem obter créditos nos assuntos de acordo com o padrão estabelecido pela 
escola. Se assumimos esse padrão como cem pontos, o estudante é reconhecido pela 
escola de acordo com o grau de cumprimento em referência ao padrão. Mas quanto mais 
elevada a porcentagem de créditos não atingidos, mais distante o estudante se coloca do 
padrão de valores estabelecido pela escola. Isto funciona desta forma. Portanto, todos 
são medidos centrando em determinados padrões. 
 
Viver uma vida no mundo físico é tal como seguir através do período de preparação 
para obter um crédito na escola. Estamos nos preparando para obter créditos por uma 
vida. Através do processo da vida, encontramos responsabilidades que devemos cumprir 
se gostamos disso ou não. Em outras palavras, há um padrão que demanda o 
cumprimento de responsabilidade. Vocês estão vivendo uma vida cotidiana centrando 
no padrão que mensura quanto vocês estão de acordo com o padrão. 
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Não temos certeza sobre o caminho neste mundo que devemos tomar depois que 
nascemos. Se nascemos no mundo original, onde estamos destinados a ir? Não temos 
certeza sobre isso. Portanto, as pessoas em geral não estão certas sobre a existência do 
mundo espiritual e de Deus. (140:121) 

 
 
Todos vocês devem ir para o mundo espiritual. Todos devem ir para o mundo espiritual. 
Esta é uma realidade ou duas? É uma realidade única, um único mundo. Então, quais 
são os conteúdos da vida neste mundo? Vocês já pensaram sobre isso? Peixe vivendo no 
mundo de água não pode viver fora desse mundo. Água é absolutamente vital para sua 
vida. Peixe que vive em um rio não vive somente nas águas do rio. Eles vivem indo e 
vindo também para a água salgada. Por que eles vivem dessa forma? Peixes de água 
doce não podem se multiplicar sem provar a água conectada com a água salgada. Vocês 
devem saber disso. Vocês entendem? Peixes que vivem no oceano vêm para a água 
doce e se multiplicam depois de saboreá-la. Vocês devem conhecer os dois mundos. Tal 
como mente e corpo, vocês devem estar familiarizados com os dois mundos. (210:128) 
 
3. O Dia que Você Morre é um Dia Precioso 
 
Se tivesse havido um mundo unificado global no qual o aniversário de Adão, o dia de 
seu casamento, e o dia de sua morte fossem comemorados, a raça humana que 
comemorasse estes dias teria sido um conjunto unificado de irmãos, e um único povo. 
Isto quer dizer que eles teriam se tornado um povo que vive em um único mundo. Se 
isso tivesse acontecido, todos os costumes da vida de Adão teriam sido adotados na 
história humana, e a cultura formada naquele tempo seria herdada eternamente. (31:231) 
 
4. Ignorância Sobre Morte 
 
O homem não sabe quando ele morrerá. Vocês sabem quando um acidente de trânsito 
pode acontecer, e vocês morrerem? Vocês descobrirão após a morte, “Oh! O que o Pai 
disse está certo.” Esse tempo virá. Vocês devem saber que seguirão esse caminho sério. 
 
Vocês devem encurtar o tempo de preparação para o mundo da eternidade. Vocês não 
podem desperdiçar uma única hora na qual muitas coisas importantes são faladas. Todos 
vocês devem saber que estão colocados nesse caminho fatídico. Vocês entendem? 
(Sim.) (107:60) 
 
5. Duas Formas de Morte 
 
Mesmo se não querem morrer, vocês morrerão quando o momento da morte chegar. 
Pouco antes do Presidente Eu ir para o mundo espiritual, muitos médiuns espirituais 
testificaram sobre isso. Eu sabia disso até certo ponto. Todos devem ir para o mundo 
espiritual quando chega o momento. 
 
Há duas formas para ir para o mundo espiritual: aqueles que vão para lá depois de viver 
suas próprias vidas e aqueles que vão sem viver suas próprias vidas. Entre aqueles que 
foram para o mundo espiritual sem terem vivido suas próprias vidas estão aqueles que 
morreram cedo devido a um castigo e aqueles que vão para o mundo espiritual para 
indenizar os pecados da tribo e do mundo. 
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Se os três jovens mais conhecidos da cidade por volta de seus trinta anos tivessem 
morrido, boa fortuna viria para a cidade. Se três dos jovens mais distintos em um clã 
morressem, boa fortuna viria para o clã. Em outras palavras, a indenização deve ser 
paga. É o mesmo em qualquer lugar. O princípio da causalidade está operando em todo 
lugar. Se Deus estabelece uma pessoa em uma posição central que tem um valor de mil 
pessoas, e o permite seguir o caminho de morte ao invés de outra pessoa, e se estas mil 
pessoas ficam impressionadas e entristecidas, aprendem e seguem sua forma de vida, 
então sua tribo entra na realidade de sua bênção. A razão pela qual as pessoas tentam 
aprender e seguir os pensamentos de súditos leais e sábios é para entrar na realidade da 
mesma bênção. 
 
No ano passado, vários membros foram para o mundo espiritual. Este ano, vários outros 
membros irão para o mundo espiritual. Embora eu não tenha falado sobre isso, eu sei. 
Por que isto acontece? Quando seguimos um passo em frente, sempre temos que pagar 
indenização. Agora há uma indenização a ser paga por uma tribo. Nós, a Igreja de 
Unificação, devemos pagá-la. (33:10) 

 
 
Entre aqueles que nascem na terra, há dois tipos de pessoas: aquelas que vivem com 
esperança e aquelas que vivem sem esperança. Mas há dois tipos de esperança, aquela 
centrando no homem e aquela centrando no céu. 
 
Desde o dia que nascemos, crescemos pensando que o seio de nossa mãe é melhor do 
que qualquer outra coisa. Mas quando crescemos, certamente deixamos o seio de nossa 
mãe. A seguir, passamos a ter amigos e pensar que os amigos são a melhor coisa, e 
vivemos nossa vida dessa forma. Mas certamente deixamos nossos amigos. Quando os 
seres humanos crescem, eles passam a saber que os pais amorosos não podem ser toda a 
sua esperança, que um esposo ou esposa amorosa não pode ser toda a sua esperança, e 
que filhos amorosos não podem ser toda a sua esperança. Embora os seres humanos 
esperem por muitas coisas, sabemos que suas esperanças eventualmente diminuem. 
Embora eles tenham esperanças sobre sua família, a nação e o mundo, a mente 
esperançosa é gradualmente enfraquecida à medida que envelhecem. Esta é a realidade. 
 
Entre aqueles que vivem na terra, poucos têm a firme convicção de se orgulharem de 
suas esperanças e viverem nessas esperanças, mesmo arriscando suas vidas. 
Conhecemos este fato. Os seres humanos vivem dessa maneira, e certamente enfrentam 
seu destino: que eles devem lutar e vencer sobre a morte no final. 
 
Por toda a sua vida, um ser humano vive mantendo todos os tipos de esperanças. Mas 
no estágio final ele enfrenta a morte e segue, deixando todas as esperanças que esteve 
carregando. As pessoas desejam viver hoje e amanhã, e buscam uma nova esperança. 
Entretanto, quando encontram a morte, elas descem o último caminho em desespero, 
deixando para trás todas as esperanças. Todos conhecemos muito bem este fato. 
 
Olhando para a vida humana centrando no ser, elas parecem ter uma esperança. Mas 
elas não têm uma esperança que possa ir além do cume da morte. Sem ter esse tipo de 
esperança, elas desaparecem. Morremos tomando a morte como um modelo de vida? Ou 
vivemos desfrutando um tipo de esperança pela qual podemos conquistar e rir sobre a 
morte? Podemos encontrar uma única esperança deste tipo? Este é um problema muito 
importante que as pessoas que vivem na terra devem pensar atualmente. 
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Todas as coisas deste mundo passarão. As famílias passarão, o mundo, os pensamentos. 
O que permanecerá no final é uma única esperança com a qual podemos lutar com a 
morte e vencer sobre ela. Se não temos esse tipo de esperança, seremos condenados 
como perdedores. 
 
Por um lado, há pessoas que vivem a vida como elas são. Por outro lado, há aqueles que 
rejeitam todas as esperanças seculares que as pessoas desejam, rejeitam coisas 
humanistas, e exaltam uma nova esperança celeste, uma esperança eterna que é 
claramente distinta das esperanças do mundo secular. 
 
O Céu tem um número infinito de iniciativas para criar uma oportunidade naqueles que 
vivem centrando em esperanças humanistas seculares na terra, para que eles possam 
viver com uma nova esperança para superar o pico da morte, e viver uma vida 
esperando pelo mundo eterno. Portanto, aqueles que vivem uma vida de fé deveriam ter 
um sonho sobre o mundo eterno de esperança através da qual podem até mesmo 
conquistar a morte. (6:44) 

 
 
Até mesmo eu morrerei. E vocês! Enquanto estavam em seus 40 anos, vocês nunca 
pensaram sobre morte. Mas agora podem estar pensando seriamente sobre morte. 
Talvez seja amanhã? Ou depois de amanhã? Olhando para sua cabeça, mãos, e corpo, 
vocês podem ver que estão indo na direção da morte, por isso vocês ficam sérios. Morte 
é o portão do destino. Vocês não podem evitar passar por ele. 
 
O que acontecerá a vocês depois da morte? Vocês não sabem, não é? A maioria das 
pessoas não sabem sobre isto, mas e quanto a vocês, membros da Igreja de Unificação? 
Vocês sabem isso? Ou vocês não sabem? (Sabemos.) O que vocês sabem sobre isso? O 
que vocês sabem é um destino descendente ou um destino ascendente? (Destino 
ascendente.) Vocês são tão gananciosos. (Risadas.) Todos vocês dizem destino 
ascendente. Mas o destino dirá, “O quê!? Somente destino ascendente? Seus patifes!” 
Ele dirá, “Oh! Vocês! Isso não funciona dessa maneira!” (120:231) 
 
6. O Significado da Morte 
 
Vocês conhecem o propósito de utilizar a palavra “morte”? É para o propósito de 
conhecer o significado de morte. Quem sabe muito bem o valor da vida? Aqueles que 
apenas vivem não entendem isso. Vocês não sabem isto, a menos que entrem em uma 
circunstância real de morte, perguntando o valor da vida humana no ponto de transição 
de vida e morte, enquanto se agarram ao céu. (74:243) 

 
 
Atualmente, neste mundo há muitas pessoas que cometem suicídio tomando pílulas para 
dormir e coisas assim. Mais mulheres cometem suicídio, ou mais homens? (Mulheres.) 
Por que mais mulheres cometem suicídio? Mulheres tendem a pensar de uma forma 
unilateral. Não importa quão embaraçoso possa ser, homens sabem como ver e pensar 
sobre as coisas a partir de muitas perspectivas. Mulheres se concentram somente em um 
compromisso. Homens evitam o caminho para a morte por ver as coisas a partir desta 
ou daquela forma. Portanto, os homens tem uma taxa menor de suicídio do que as 
mulheres. Devemos deixar as coisas claras. 
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Por que essas pessoas morrem? Porque elas não conhecem o motivo pelo qual nasceram 
e o propósito de suas vidas. Elas não sabem o motivo pelo qual nasceram ou por que 
morrem. Isso é verdade, ou não? Na introdução à filosofia, a primeira questão a ser 
levantada é o que é a vida humana, e a segunda é o motivo pelo qual os seres humanos 
nascem. Isso está certo, não é? (222:70) 
 
7. Morte é um Processo para Conectar Três Mundos 
 
Quando um bebê se deita, faz cocô e engatinha, Deus desfruta ver essa visão? Mesmo 
rastejando? Deus desfruta isso, não é? (Sim.) (Risadas.) Fazendo xixi e cocô 
repetidamente, os bebês crescem. Eles se deitam e continuam comendo várias vezes. 
Eles crescem gradualmente, e depois de alguns meses, eles aprendem a engatinhar com 
seus estômagos em direção ao chão. Deus desfruta tudo que o bebê faz. Por que Deus 
desfruta estas coisas? Com o poder de crescimento, o ritmo do amor de Deus dentro da 
mente de Deus também cresce, não é? Ou ele diminui? Deus se move, os filhos se 
movem juntamente com Deus. Quando Deus ri, eles riem juntos. Quando Deus sofre, 
eles sofrem juntos. Eles passam a se assemelhar a Deus passo a passo. 
 
Os filhos crescem e fazem qualquer coisa que seus pais fazem. Eles podem falar e agir. 
Quando olhamos para estas situações, podemos dizer que eles podem estar equipados 
com o amor mais profundo e amplo de Deus. Agora, os seres humanos vivem nesta 
terra. Deus vive com eles nesta terra, e quando Deus voa livre, o homem diz para Deus, 
“Eu seguirei!” E Deus responde, “Quem é você?” Ele deveria tomá-los? Ou Ele deveria 
abandoná-los? (Ele deveria tomá-los.) 
 
Está tudo bem se Deus diz que Ele não pode tomá-los agora, mas que Ele pode tomá-los 
mais tarde. Ele diz, “Eu tomarei vocês quando crescerem e se tornarem mais 
aperfeiçoados.” Então o homem pode dizer, “Oh, entendo. Eu posso ir para aquele 
mundo somente quando chegar a hora.” Somente neste caso, embora o homem não 
possa ir agora, ele pode esperar. Mas se Deus segue sozinho, pelo que o homem pode 
esperar? Se Deus deixa o homem e vai, esse é o fim da história. Vocês entendem? 
(Sim.) Os seres humanos que usam um corpo físico podem seguir Deus na terra? (Eles 
não podem.) 
 
Então, qual é o problema? O homem quer se assemelhar a Deus, e se ele é um filho ou 
filha de Deus, é inevitável para Deus ter uma ideia para permitir o homem se assemelhar 
a Ele. Eu quero me assemelhar a Deus, e Deus quer me tomar com Ele. Portanto, 
buscaremos a forma para tornar isto possível.  
 
Assim, o homem nasce usando um corpo através do qual ele pode se assemelhar a Deus. 
Deus espera pelo dia do nascimento, e os seres humanos esperam por este dia também. 
Precisamos de um dia de nascimento quando nascemos como seres se assemelhando a 
Deus? Ou não precisamos disso? (Nós precisamos.) O que é isso? Isto é a morte. Bem, 
então, os seres humanos deveriam receber a morte, ou não deveriam? (Deveríamos 
recebê-la.) Qual é o propósito de nossa morte? Devemos dizer, “Morremos para o 
benefício do amor verdadeiro de Deus.” A razão que tiramos nosso corpo físico é para 
participar na realidade do amor infinito de Deus. 
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Nascer no amor de Deus é o significado da morte. Mas nas palavras humanas, fazemos 
um grande ruído, dizendo, “Oh, estamos morrendo!” Bem, Deus simplesmente ri ou Ele 
diz, “Oh, não”? Quando Deus olha para as pessoas chorando sobre isto no mundo 
humano, Ele ri, ou o que Ele faz? Ele sente tristeza, ou Ele sente alegria? (Ele está 
alegre.) Deixando a realidade de amor limitado, o homem entre na realidade de amor 
infinito. A morte não é o momento para recepcionar esta alegria? Este não é o momento 
de seguir através do caminho da morte como um segundo nascimento? Se este é o caso, 
Deus não fica alegre no dia que seu corpo físico se foi? Deus fica mais alegre quando o 
homem nasce como um filho que pode agir para o benefício do amor no segundo mundo 
infinitamente expandido? (O último.) Por que eu falo sobre essas coisas? Vocês não 
podem estabelecer um relacionamento com Deus sem se libertar do medo da morte. Eu 
estou falando sobre isto porque vocês devem entender este fato. (Aplausos.) 
 
Entre as inúmeras estrelas, vocês acham que existe um mundo de estrelas de diamantes? 
Ou não existe? Pensem sobre isso. Vocês querem ter diamantes, não é? (Sim.) Vocês 
não podem dizer que não existe uma estrela feita somente de ouro. Isto é possível. Quão 
rico Deus, o nosso Pai, é! Vocês já pensaram sobre isso? Podemos viajar por este 
universo infinito em um momento. Vocês estão interessados nisto? (Sim.) Vocês 
realmente estão interessados nisto? (Sim!) Vocês estão? (Sim!) O que deveríamos fazer 
para sermos capazes de fazer isso? Devemos observar as leis normativas de acordo com 
os comandos de Deus: “Não faça isso ou faça aquilo!” Isto é possível somente quando 
vocês observam o que Deus diz para fazer ou não fazer. Isto não é possível se vocês 
vivem de acordo com seus desejos egoístas. Isso é lógico. Vocês podem observar o que 
Deus diz para não fazer ou para fazer? (Sim.) Sendo que os seres humanos têm 
dualidade, eles consistem de mente e corpo. A mente é o sujeito, e o corpo é o objeto. 
Unifiquem mente e corpo! Isso está certo ou errado? (Isso está certo.) 
 
O homem segue através de três mundos: o estágio de formação, o estágio de 
crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. O homem vive no mundo de água dentro 
do ventre da mãe, na terra, e no mundo do espaço no céu. Em outras palavras, o homem 
segue através de três estágios: o mundo de água no útero, os próximos cem anos quando 
o homem vive na terra, e o mundo do espaço onde ele voa. 
 
Enquanto o homem está dentro do útero, ele tenta sair para o mundo exterior, ou ele 
quer ficar lá? Se ele tem que sair através desse pequeno buraco, ele diz, “Oh, não” ou, 
“Oh, isso é ótimo”? (Risadas.) Suponham que vocês ouvem, “A casa que vocês vivem 
está toda destruída, e o valor e fonte de nutrimentos onde você vive está todo destruído. 
Sua cabeça e seu corpo devem inchar. Tudo isto ocorre quando vocês saem. Está tudo 
bem?" Vocês dizem não, ou vocês dizem sim? (Dizemos não.) Pouco antes da hora do 
parto, a mãe empurra desesperadamente e o bebê diz, “Oh, não,” até a hora do parto. 
Mas finalmente (risadas) a mãe o empurra para fora. Quando isto acontece, um mundo 
desaparece completamente e o homem começa a respirar em outro mundo. Quando o 
homem nasce, ele nasce a partir do lugar mais profundo na água. A época do útero é a 
época da água. Vocês entendem isto? Isso não é assim? Quando o bebê está dentro do 
ventre da mãe, ele está flutuando na água, não é? Olhando para isto, podemos dizer, 
“Oh, como um bebê pode viver quando não pode respirar?” Isso é assim? Ou não? 
Enquanto um bebê vive na água, ele vive por um cordão conectado com o estômago. 
Através deste cordão, o bebê envia e recebe água. Vocês sabem sobre o que estou 
falando. 
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Então como um bebê recebe nutrientes? A partir do umbigo. Isso é assim, não é? O que 
é o umbigo da barriga? É uma entrada. Por isso não tirem sarro disso. Vocês devem dar 
um tapinha no seu estômago e dizer, “Umbigo, você trabalhou duro no passado.” 
(Risadas.) Se vocês dão tapinhas em seu umbigo muitas vezes, vocês ficarão saudáveis. 
Não apenas riam sobre isso. Exercitem isso. Se fazem muitos exercícios ao redor do 
umbigo, vocês ficarão saudáveis. Quando dormem em um quarto frio, se vocês cobrem 
seu umbigo, vocês não terão diarreia. Vocês entendem? 
 
Esta é a terra. Vocês entendem? O vento vem desta forma. (O Pai expressa por gestos) 
Portanto, não esqueça as contribuições do passado. Dê tapinhas e ame. (O Pai está 
rindo.) 
 
Quando vocês dizem, “Onde está sua antiga boca?” Alguns podem dizer, “Seu tolo, o 
que você quer dizer com onde está sua antiga boca?” A antiga boca é o umbigo. O órgão 
de respiração sobe. Ele sobe enquanto apertamos no umbigo. O que está perto da boca? 
A localização da boca continua subindo. Na terminologia da Igreja de Unificação, este é 
o estágio de formação, e este é o estágio de crescimento. E o estágio de aperfeiçoamento 
é este. (O Pai expressa por gestos.) 
 
Deveríamos utilizar o cordão umbilical novamente, ou deveríamos cortá-lo? (Devemos 
cortá-lo.) Devemos cortá-lo. Vocês podem dizer, “Esta é uma corda que podemos nos 
agarrar a fim de viver, assim, por que cortamos esta corda vital que conecta um ser 
humano com outro? Por que deveríamos cortá-la?” (Risadas.) O bebê chora, dizendo 
que está para morrer. Mas quando Deus olha para isto, Ele sorri ou chora? (Sorri.) Sorri! 
(Risadas.) 
 
A situação é a mesma. No mundo de ar, o ser espiritual está ligado com o ser físico 
como o embrião no útero. Quando o corpo físico cresce e o ser espiritual tenta se livrar 
chutando o corpo físico, o corpo físico poderia dizer, “Oh não, eu não estou morrendo! 
Eu não estou morrendo!” Quando Deus olha para isso, Ele sorri e simpatiza, ou Ele diz, 
“Seu tolo”? Quando o embrião nasce, ele se torna o objeto de amor para a mãe e o pai. 
Da mesma forma, este ser terreno deve nascer novamente como uma pessoa espiritual 
que é o objeto recíproco do Deus eterno, que é seu Pai espiritual. Esta é a conclusão de 
acordo com o Princípio. 
 
Depois que o embrião nasce, ele pode se tornar amigo de seu pai e sua mãe. Este lugar é 
o mundo terreno. O homem nasce no mundo terreno onde pode compartilhar amor com 
sua mãe e seu pai. Da mesma forma, o homem deve nascer no mundo espiritual, onde 
ele pode compartilhar amor com Deus como a substituição dos pais, através de quem ele 
pode se conectar com o mundo espiritualmente infinito. 
 
Que tipo de mundo é o mundo espiritual? Não há nenhum erro se dizemos que 
respiramos através da fontanela [a área macia na moleira de um bebê] no mundo 
espiritual. Vocês chamam isto de “fontanela” não é? Existe uma palavra “fontanela,” 
mas vocês já respiraram com esta parte? Vocês podem chamar esta parte de “fontanela,” 
certo? Esta parte de uma criança é mole, mas como vocês a chamam? 
 
Por que chamamos isto de “fontanela”? Isto é muito revelador. Esse é o motivo pelo 
qual eu realmente gosto do coreano. Não está errado dizer que respiramos com o topo 
de nossas cabeças no mundo espiritual. Quem está acima do topo da cabeça?  
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Porque existe Deus, queremos sussurrar olhando para Deus. Isto é exatamente o que a 
palavra expressa, certo? (O Pai está falando baseado na palavra coreana para 
“fontanela.”) (Risadas.) Isso não é assim? (O Pai ri.) Portanto, quando vamos para o 
mundo espiritual, respiramos com o topo de nossas cabeças. 
 
Observem! Temos o estágio da água e o estágio da terra. Qual é o próximo? Devemos 
voar. É melhor se temos o estágio de voar ou não? Quanto temos esperado para ver um 
homem que voa? As pessoas do mundo ficaram todas unidas quando viram o homem 
que voou na Apollo 11, certo? Ficamos todos unidos quando vimos isso. Nunca 
tínhamos visto algo em unidade. 
 
Aqueles que respiram amor na terra não estão mortos, mas estão vivos. Quando o 
homem está respirando através do umbigo, ele está preparando para a chegada do 
mundo de ar. Ele está vivendo através do cordão umbilical, mas quando ele destrói a 
placenta e sai para o novo mundo de dimensão mais elevada, quanto isto muda? Ar é 
fornecido em uma dimensão mais elevada. Ele sai recebendo um suprimento de ar. 
 
Depois que vocês deixam esta terra, o que virá para vocês? Não é ar, mas amor que 
vocês respiram. Vocês recebem elementos de amor. Vocês entendem? Vocês não devem 
apenas comer refeições! (Sim.) A parte corpórea do ser, que come refeições, morrerá. O 
lugar em vocês que bebeu água se torna um saco de água. Tudo isso morre. Depois do 
nascimento, vocês têm uma segunda existência. O que vocês deveriam cumprir durante 
o período na terra? Durante o período na terra, vocês devem formar o novo caráter de 
amor! (Sim.) 
 
O que vocês precisam na terra é amor, não é? (Sim.) O que é um órfão? Por que vocês 
chamam uma criança que não pode receber amor dos pais de órfão? Porque não há 
nenhum amor para ele que possa estar eternamente conectado com o mundo espiritual. 
Portanto, aqueles que vivem sozinhos, pessoas solteiras, são lamentáveis. 
 
Porque seu novo ser foi desenhado desta forma, vocês devem destruir o velho ser cedo 
ou tarde. Morte significa herdar os elementos de amor após a destruição do órgão físico 
através do qual o corpo esteve respirando. Amor é invisível. Sua estrutura interna está 
crescendo, centrando no amor de filhos, amor conjugal, amor paternal e todos os outros 
tipos de amor. 
 
Tal como um embrião cresce bem no útero, quando uma pessoa vive de acordo com os 
princípios de Deus, essa pessoa não deveria crescer adequadamente na terra ou ela 
deveria crescer sem uma direção adequada? (Ela deveria crescer adequadamente.) 
 
Observem! Insetos sabem como voar e sementes sabem como voar para longe quando o 
vento sopra. Estou falando sobre as sementes de dente de leão. Elas são desenhadas para 
voar para longe naturalmente. Desta forma, pássaros voam, insetos voam, e as sementes 
de plantas voam. Um ser humano, que é o senhor de toda a criação, não pode voar? 
 
Todos vocês querem ver Deus e apenas se sentam silenciosamente? Vocês querem 
protestar e dizer, “Oh, Deus, tudo mais pode voar; por que o Senhor não me fez voar?” 
(Risadas.) Quando Deus diz, “Olá, espere um minuto. Após várias décadas, vocês 
também se tornarão assim, por isso apenas esperem,” nós podemos dizer, “Oh! Entendo 
que isso é dessa forma.” 
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Até esse momento, o que devemos fazer? Devemos ser treinados para que possamos nos 
ajustar nesse mundo naquele momento. Somente quando vemos e desfrutamos nossa 
mãe e nosso pai, podemos gostar de Deus. Somente quando gostamos de nosso cônjuge, 
podemos passar a gostar de Deus, quando formos para o próximo mundo. O local de 
treinamento é o mundo na terra, agora. Aqueles que desejam isso, levantem a mão! 
Podemos receber o que desejamos sem morrer? É impossível sem morrer? É possível 
sem tirar este corpo físico? 
 
Vocês sabem o que são bebês cigarras, certo? Antes que uma cigarra comece a voar, ela 
é uma larva. Mesmo se a larva diz, “Eu quero viver como uma larva. Oh, eu não quero 
tirar minha pele,” ela voará depois de tirar sua pele. Eu não estou falando sobre um 
pássaro, mas sobre uma cigarra! Sim, cigarra. Cigarra, cigarra. Não, eu não estou 
falando sobre um mosquito, mas sobre uma cigarra! Sim, cigarra! Quando a larva se 
torna uma cigarra, ela quer tirar sua pele, ou ela dirá, “Oh não! O que é terra? O que é 
ar? Oh, eu não quero tudo isso,” ou ela dirá, “Isto é bom para mim. Por favor, deixe-me 
tirar minha pele”? A larva não pensa sobre voar. As libélulas são iguais. Uma libélula 
começa como uma ninfa. Ela nada na água, então vem para a terra e se move por algum 
tempo. Depois disso, a libélula voa livremente; ela pega e come insetos que nunca 
imaginou comer enquanto estava vivendo na terra. Ela voa ao redor do mundo como se 
o mundo fosse seu próprio palco. Isso não é assim? 
 
Entre os insetos, há muitos que seguem através de três estágios. Alguns insetos não têm 
asas, certo? Mas a maioria deles têm asas, não é? Até mesmo insetos vivem na água, na 
terra e no ar. Os seres humanos, que são os senhores da criação, não podem ter asas? É 
suficiente para os seres humanos viver somente na terra? Os seres humanos têm asas de 
dimensão mais elevada. 
 
Embora vocês possam não gostar disso, quando tiram seu corpo físico, vocês se 
entregam. Vocês não gostam disso? Ou vocês desejam isso? Vocês querem isso, ou 
não? (Queremos isso.) Isso é fato. Vocês devem saber que isto não é uma mentira, mas 
a verdade. Vocês devem saber que as coisas no mundo são desenhadas da mesma forma. 
Vocês devem saber que morte é um portão feliz e alegre para o segundo nascimento. 
(Aplausos.) 
 
Uma vez vocês viveram em um mundo de água, e uma vez vocês viveram no mundo de 
terra, não é? Então agora, vocês querem ter a experiência de viver no mundo de espaço? 
Ou vocês não querem viver lá? Quando vocês estavam para nascer a partir do útero, 
vocês pensaram coisas tais como, “Eu vou para o mundo de terra, comer mel, bolos de 
arroz, arroz, bife, e tudo com esta boca”? Vocês acham que tiveram um pensamento 
sobre isso? Enquanto estavam respirando através do cordão umbilical, vocês poderiam 
ter pensado que morreriam se saíssem. Se pensamos sobre a vida nessa situação, quão 
irritante isto deve ser? Se pensamos sobre isso agora, vocês podem sentir como se 
estivessem sufocando. Isso não está certo? 
 
Quando um bebê sai do útero, ele poderia dizer, “Oh, eu não quero sair.” Vocês acham 
que ele disse, “Eu quero sair,” ou, “Eu não quero sair”? Ele teria dito, “Oh não, eu 
morrerei se sair.” Ele teria dito, “Oh não, eu não posso sair.” Embora ele poderia ter dito 
que não podia sair, quando chega a hora, ele explode. Ele sairá com segurança junto 
com o jorro do líquido amniótico. Com este método, o bebê pode nascer com segurança. 
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Sentimos simpatia quando olhamos para as mães dando à luz. Elas colocam muita 
energia, ou não? Vocês mães que passaram pelo parto, entenderão essa experiência. Não 
importa quão bonita seja, você faz uma careta. Até mesmo o rosto de uma avó idosa é 
mais belo do que esse rosto. (Risadas.) Nem mesmo o esposo suporta olhar para esse 
rosto. Se vocês podem olhar para esse rosto, então podem olhar para qualquer coisa. Um 
mundo maravilhoso é apresentado nesse momento. A mãe grita “Ai,” e as pessoas ao 
redor se perguntam se alguém morreu. No hospital, o pessoal médico observa o 
nascimento porque sabem sobre isso a partir da experiência anterior. Se fosse a primeira 
vez que estão experimentando esse evento, seguramente eles correriam para longe, 
especialmente quando a mãe começa a gritar. Conhecendo tudo isso, eles podem apenas 
ficar quietos e observar pacientemente. 
 
Qual é o significado de morte? Viver na terra, que é como viver no ar, é o mesmo como 
nadar dentro do útero. Vocês entendem? O homem está vivendo em um cobertor de ar. 
Isso não é assim? O que é morte? Morte em si mesma não é única, mas somente o 
renascimento para a terceira vida. Esse momento de transição é o que chamamos de 
morte. Se vocês olham para ela desta forma, podem se sentir melhor. (116:172, 49:285, 
139:214) 
 
8. Coisas que Devem ser Feitas Antes da Morte 
 
1) Vá Além da Última Linha Fronteira 
 
Todos sem dúvida morreremos em algum momento. Portanto, não importa quão forte 
possa ser uma tempestade, vocês devem superar o pico. Não importa quão bem 
alcancemos a linha, vocês não devem entrar em colapso antes de cruzá-la. Uma vez que 
alcançamos a fronteira, o que faremos? Quando se juntaram a esta igreja, todos 
entraram bem. Quando olho para todos vocês, todos são variados em suas aparências. 
Mas no entanto, vocês se juntaram muito bem. No início, todos corriam, mas ninguém 
sabe com certeza se alcançaremos a linha de chegada. Alguns avançaram, mas 
desistiram no meio. A menos que alcancem a última linha de chegada, vocês não podem 
ser chamados de vencedores.  
 
Nascer como um ser humano e trabalhar seu caminho até a linha de chegada é muito 
importante. Não importa quanto as pessoas atrás de vocês se oponham e persigam, 
vocês devem continuar seguindo o caminho certo. Lidar com toda a oposição é apenas 
um desperdício de tempo. A pessoa que trabalha duro para dar alguns passos no 
caminho do destino mais rapidamente é a pessoa que passará a linha de chegada. É 
assim como devemos avançar. (24:77) 
 
2) Aprendendo e Seguindo o Hyungsang, o Coração e o Caráter Divino de Deus 
 
Algum dia todos teremos que tirar nossos corpos físicos e nos movermos para o mundo 
espiritual. Assim, nós, como seres humanos vivendo na terra, devemos enfrentar a 
morte. Vocês devem trabalhar duro para formar seu bom ser, seu segundo ser, que será 
aquele que viverá no mundo eterno. Enquanto no útero, vocês recebem bons cuidados a 
partir de sua mãe, e então vocês nascem como um bebê bom e saudável. Sua vida na 
terra é semelhante à sua vida no útero. Portanto, devemos crescer vendo e aprendendo o 
hyung sang, o coração e o caráter divino de Deus.  
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Enquanto estão crescendo, vocês devem trabalhar duro para superar obstáculos, mesmo 
se isto significar arriscar sua vida. (14:17) 
 
3) Não Cometa Pecados 
 
Vocês falam sobre essas coisas como a mente sendo endireitada, não é? Sua mente está 
colocada perpendicularmente? Quando a árvore está inclinada, vocês a chamam de reta? 
Ou, vocês chamam uma coisa reta que está colocada perpendicularmente? Quando 
dizemos que o poste elétrico está reto, ele está caindo? A mesma coisa pode ser dita 
quando dizemos que a mente é reta. Da mesma forma, o homem caminha enquanto se 
mantém verticalmente. Ele deve se manter perpendicularmente reto. 
 
Vocês devem tornar sua mente perfeitamente perpendicular. Seu corpo é horizontal. As 
coisas podem se mover somente quando a força centrífuga e a força centrípeta estão 
equilibradas. A força puxando a partir da direção perpendicular e a força de rotação 
devem ser equilibradas. Da mesma maneira, vocês devem se equilibrar. 
 
Quando vocês se asseguram, Deus deve concordar com vocês, e os Verdadeiros Pais 
também devem concordar. A seguir é o ambiente, tal como familiares, o clã, e a nação. 
Todos eles devem concordar que o que vocês dizem está certo. Aquele que é acusado 
por eles é o problema. Essas pessoas devem ser separadas das outras. 
 
Separamos doentes com doenças contagiosas, não é? As separamos completamente 
desta forma. Portanto, enfatizamos não cometer pecados como remédio preventivo. 
(202:280) 
 
4) Viva e Morra para o Benefício do Mundo 
 
Há uma coisa que sempre penso com dor. Sendo que estou carregando a 
responsabilidade sobre a Vontade de Deus, eu devo trazer o estágio de cumprimento da 
Vontade de Deus para o nível designado, enquanto estou vivo. Para conduzir esta 
missão, eu não posso morrer, não importa o que aconteça. Portanto, mesmo seu eu entro 
em uma situação de morte, Deus me dá orientação. Se eu como, durmo, ou fico 
acordado, eu penso e trabalho para o benefício do mundo. Minhas orações também 
estão direcionadas para esse objetivo. Eu não trabalho duro centrando nas situações 
asiáticas ou do povo coreano. Eu sempre penso sobre como cumprir minha 
responsabilidade na escala mundial. Por esta razão, eu não podia nem mesmo morrer. 
 
Pensando sobre todas estas coisas, eu devo dizer que vocês devem viver e morrer para o 
benefício do mundo. Como eu já disse, vocês devem se colocar no nível do mundo. 
Então, nessa posição, vocês devem morrer? Vocês devem se colocar no nível mundial, e 
morrer por isto enquanto abraçam seu cônjuge amoroso, sua família, seu clã, e sua tribo. 
A Igreja de Unificação tem formado clãs, e agora está formando tribos. 
 
Como o Pai da Igreja de Unificação morrerá quando chegar a hora? Eu morrerei para o 
benefício do mundo, mantendo a tribo e toda a nação coreana. Se o povo coreano está 
unido e tenta morrer para o benefício do mundo, eles podem encontrar o caminho para 
viver com o mundo. Por esta razão, eu tomo o caminho para descobrir a forma. 
(34:1933) 
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5) Trabalhe Tão Duro Quanto Você Pode 
 
Eu penso que vocês estão fazendo seu trabalho em determinado ritmo agora. Vocês 
devem dar um salto e pular adiante. Se vocês precisam de dinheiro, façam dinheiro. Se 
vocês precisam de mão de obra, obtenham. Vocês devem trabalhar duro sem comer e 
dormir. (Risadas) Nunca peçam para alguém ajudá-los. Nunca confiem em mim e na 
sede da igreja. Vocês devem se ajudar. Vocês devem trabalhar três vezes mais duro, 
mais do que três vezes além das pessoas comuns. Porque eu trabalho tão duro, se vivo 
70 anos, isto é equivalente a 210 anos. Da mesma forma, vocês não deveriam pensar em 
viver cem anos ou mais, mas pensar em trabalhar três vezes mais duro do que os outros. 
Se vocês vivem dessa forma, mesmo se vivem 70 anos, isto é equivalente a 210 anos. 
Pensem desta forma. Se vocês trabalham dez vezes mais duro do que pessoas comuns, 
vocês viverão 700 anos. Se vocês trabalham vinte vezes mais duro, vocês viverão 1.400 
anos. Sua vida é equivalente a isso, não é assim? (Sim.) Até que idade vocês acham que 
viverão? Agora, vocês trabalham 24 horas por toda a sua vida. Somente quando vivem 
dessa forma, vocês podem dar o fruto e amor abundante no mundo espiritual. Vocês 
possuirão uma grande quantidade de tesouro de amor. Quando possuem uma grande 
quantia de amor, vocês podem trabalhar no maior estágio de atividades. (102:38) 
 
6) Trabalhe para o Público 
 
Quais são as normas do céu? Elas são para dar prioridade para assuntos públicos. 
Assuntos privados pertencem a Satanás, e assuntos públicos pertencem a Deus. Vocês 
devem trabalhar por assuntos públicos. Enquanto estão neste curso, vocês podem 
receber oposição. Mas se vocês não são prejudicados pela oposição, mas seguem além 
do caminho difícil com vitalidade e coragem, vocês se tornarão pessoas celestes e 
receberão a primavera. (47:272) 

 
 
No mercado, se são gananciosos, vocês não terão clientes. As pessoas não virão 
comprar coisas de vocês. Se vocês são gananciosos, ninguém gostará de vocês. Todos 
nós sabemos disso. Não há ninguém que não conheça o segredo sobre como gerenciar a 
vida referente a distinção entre assuntos privados e assuntos públicos. Portanto, se são 
incapazes de ir para o Reino Celeste, vocês não podem utilizar a desculpa que não 
sabiam gerenciar sua vida. Vocês passam a conhecer a distinção entre assuntos públicos 
e assuntos privados somente quando outra pessoa ensina sobre isso? Vocês sabem isso 
por si mesmos, sem serem ensinados. 
 
Suponha que sua mãe dividiu um delicioso bolo de arroz igualmente entre você e sua 
irmã. Você come o seu e sua irmã guarda o dela sem comer. Suponha que você acorda a 
noite e secretamente como o bolo de sua irmã, que ela tinha colocado seu coração. 
Quando você tenta comê-lo, sua mente diz, “Seu tolo!” Sua mente não diz isso? Você 
sente o que sua mente está dizendo, ou não? Se você não sente isso, você não é um ser 
humano. Você deveria senti-lo. Por que? Porque sua mente persegue assuntos públicos. 
Se você segue desejos privados, você perecerá. 
 
Para aqueles que seguem as normas do céu, há uma mente que os protege da destruição. 
Porque originalmente existia essa mente em Deus, os seres humanos passaram a ter a 
mesma mente com suas características originais. 
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Esta não é uma lei artificial feita pelo homem. Vocês podem dizer, “Consciência! Seja 
dessa forma, porque eu quero que você seja assim para meu benefício.” Suponham que 
vocês deram uma ordem, “Você, consciência! Você deveria ser dessa forma porque eu 
penso assim.” Sua consciência agiria da forma que você desejou? Não sabemos de onde 
vem o comando da consciência, mas recebemos isto a partir de algum outro lugar além 
de nós mesmos. Quando vemos como esse sentimento de fato nos controla, podemos 
ver isto centrando na questão do público e do privado. (31:241) 

 
 
Atualmente, nos colocamos no ponto de transição entre bem e mal e o público e o 
privado, centrando na vida cotidiana da própria pessoa. Há muitos casos quando 
misturamos a prioridade entre estas duas, e finalmente caímos em um estilo de vida 
autocentrado e privado. Mas se uma pessoa vive dessa forma, ela perecerá. Portanto, 
uma pessoa deve se arrepender pela vida autocentrada e privada do passado, e empurrar-
se para a vida centrada no público, não importa quão difícil seja. Mas então uma pessoa 
não pode tolerar a vida centrada no público e retorna novamente para a antiga vida 
centrada no privado. Desta forma, uma pessoa avança e recua entre estes dois estilos de 
vida. Quando uma pessoa permanece mais frequentemente no estilo de vida centrado no 
privado, ela vive um estilo de vida que mantém distância do bem público. Esta tem sido 
a vida da maioria das pessoas religiosas até agora. Portanto, vocês devem compreender 
que todas as pessoas centradas no privado devem se arrepender por seu estilo de vida. 
(31:241) 

 
 
Todos vocês desejam receber boa fortuna? Vocês desejam viver uma vida eterna? Para 
fazer isso, vocês devem se tornar uma pessoa pública. Quando vocês educam os filhos, 
não amem somente seus filhos e filhas. Vocês devem se tornar pais que amam seus 
filhos como ofertas para o benefício do povo do mundo. Quando vocês seguram seus 
bebês em seu seio e os alimentam com leite, vocês devem pensar sobre si mesmas como 
mães que representam toda a raça humana na terra, e seu bebê é um representante de 
toda a raça humana. Vocês devem dar leite para o bebê com este tipo de coração. 
Quando vocês alimentam seu bebê com leite, não apreciem somente seu bebê. Por 
favor, tornem-se mães que podem estimar os filhos dos outros com um coração amoroso 
como se eles fossem seus. Um bebê que cresce com o leite dessa mãe certamente se 
tornará uma grande pessoa. Vocês não podem obter um resultado imediato, mas depois 
da primeira e da segunda gerações, vocês terão um grande herdeiro que pode conduzir o 
mundo. Esta é a fórmula. Isto certamente acontecerá dessa forma. (31:168) 

 
 
Agora, vocês querem dedicar sua vida inteira para indenizar assuntos privados? Ou 
vocês querem devotar sua vida para o propósito de indenizar assuntos públicos? Estes 
dois tipos de vida são ambos dedicados para o mesmo propósito. O que vocês querem 
fazer? Aquele que se levanta ao risco de sua vida para devotar sua vida inteira para 
indenizar assuntos públicos e privados deve ser uma grande pessoa. Uma nova história 
será criada por um grupo de pessoas assim. 
 
Agora nos colocamos diante da questão de como controlar a vida de uma pessoa. 
Enfrentando esta questão, como devemos utilizar o resto de nossas vidas? Este é o 
desafio do curso de sua vida. Quando vocês gerenciam suas vidas, a questão é se vocês 
vivem uma vida individualista ou uma vida pública. Esta é a questão. 
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Em sua vida cotidiana, quando vocês comem, compram, vendem, e fazem outras coisas, 
a questão é para que vocês fazem todas estas atividades, isto é, para quem vocês as 
fazem. Vocês fazem todas estas atividades para seu próprio benefício ou para o 
benefício de Deus? Este é o problema. E outra questão é se vocês têm um sentimento 
privado ou um sentimento público ao fazer todas estas atividades. Seu sentimento é 
outra questão. 
 
Não deveríamos perseguir a posição na qual podemos jurar seguir o caminho público? 
Alguém que tem a missão para indenizar a história deve avançar para o estágio que 
todos esperam e desejam. Portanto, no curso da vida cotidiana, como transcender 
sentimentos privados e encarnar sentimentos públicos é o assunto importante que todas 
as pessoas de fé devem se preocupar. Vocês devem saber isto e mantê-lo em mente. 
 
O que é pecado? Pecado surge a partir da posição privada. Declínio também ocorre no 
nível privado. Mal é a mesma coisa. Quando assuntos privados são perseguidos além de 
determinado padrão, nesta situação aparece o mal. Assuntos privados têm determinado 
limite. Quando eles vão além do limite, o mal aparece. Aquele que os persegue passa a 
cometer pecados e perecerá. Então agora qual é a posição que pode ser eternamente boa 
e eternamente próspera, que pode receber bênção e boa fortuna eternamente? Onde é a 
posição que pode evitar riscos, evitar pecados, e evitar tornar-se mal? É a posição 
pública. Quando comem, vocês devem comer na posição pública. Quando trabalham, 
vocês devem gerenciar com a posição pública. Quando falam, vocês devem digerir a 
situação com palavras públicas. Desta forma, vocês devem viver sua vida com assuntos 
públicos. A pessoa que vive desta forma não pode ir para o inferno, mesmo se ela tentar. 
(31:164) 
 
7) Encarnar o Amor 
 
Vocês não devem pensar sobre si mesmos apenas como “meu ser privado.” Seu ser 
limitado é “meu próprio ser privado”? Se removemos de vocês todos os elementos de 
sua mãe e de seu pai, todos os elementos fornecidos a partir de todas as coisas, vocês 
não desapareceriam? (Risadas.) Então, o que é esse ser chamado “o ser”? Uma pessoa 
segue o período no útero, herdando o sangue e carne da mãe e do pai, e vivendo a partir 
dos suprimentos dados por eles. 
 
No período na terra, vocês têm a mãe terra, a mãe de todas as coisas. Esta é a terra. Este 
planeta terra é a mãe. Ela supre vocês com elementos, não é? (Sim.) A terra é a mãe que 
supre vocês com elementos em um nível diferente daquele de sua própria mãe. Quando 
crescem no útero da mãe, como vocês respiram no útero? Vocês respiram através do 
cordão umbilical, não é? Esta é sua mangueira ligada com o corpo de sua mãe. Vocês 
devem saber isto muito bem. Entretanto, quando deixam o útero de sua mãe, vocês são 
conectados com o segundo mundo, o mundo de ar. Depois que viveram no útero, 
quando vocês saíram, o antigo ambiente foi destruído. Com o que vocês estão 
conectados no momento de seu primeiro choro? Vocês passam a respirar ar pela narina 
e pela fontanela. Vocês passam a estar conectados com o mundo de ar. Quando estão 
conectados com o mundo de ar, esta [apontando para o nariz] é a linha absoluta de 
suprimento. Vocês podem viver se seu nariz está entupido? Vocês podem? [O Pai cobre 
seu nariz com sua mão e fala.] Se fizeram isso, o coração pode bombear? [O Pai tira sua 
mão de seu nariz e fala. (Risadas)] Ele bombeia. Ele está vivo. 
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Vocês podiam viver para o benefício do mundo de ar enquanto estavam vivendo no 
útero. Quando vocês saíram do útero para se conectarem com o mundo de ar, todos os 
suprimentos para sua vida no útero, tais como o cordão umbilical e o saco amniótico, 
foram destruídos. Todos estes órgãos, tais como o cordão umbilical e a placenta, são 
destruídos e morrem. Vocês entendem? (Sim.) O que aparece no mesmo momento da 
morte destes órgãos? Vocês saíram para o universo, para a mãe planeta terra. Desta 
forma, vocês vivem pelo fornecimento de elementos através de sua boca. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? (Sim.) 
 
Enquanto vivemos desta forma, o que nosso corpo deveria fazer agora? Enquanto vocês 
estavam respirando através do cordão umbilical no útero, ao mesmo tempo vocês 
estavam preparando o nariz que é a tubulação de ar. Então, quando saem do útero, vocês 
mudam o uso do órgão e começam a respirar. Da mesma forma, o que vocês devem 
fazer agora neste mundo? O que vocês devem fazer depois do seu nascimento é 
encarnar amor. Vocês devem respirar o ar de amor. Vocês devem inalar o ar de amor a 
partir de sua mãe e seu pai. Vocês devem seguir através de todos os processos de 
fornecimento do ar de amor. Então vocês se tornam pais, avós… Uma vez que nascem 
como um bebê em uma família, vocês seguem ao longo de uma curva senoidal, e então 
desaparecem. Depois que nascem como um bebê, vocês crescem, e então se dissolvem. 
Vocês nascem como um bebê, e retornam para o estágio de ser um bebê novamente. 
 
O que acontecerá quando vocês morrem? Vocês descartam o segundo mundo e são 
conectados com o terceiro órgão de respiração, o órgão de amor. Vocês entendem? 
(Sim.) Vocês abandonam o amor paternal e o amor de irmãos, e entram no mundo de 
amor que está em total harmonia com o Ser original do grande cosmos, Deus. O mundo 
espiritual é preenchido com o ar de amor. O ar de amor! Portanto, vocês devem preparar 
agora, enquanto estão no mundo terreno, o equipamento para respirar amor. Por isso 
vocês precisam experiências do mundo espiritual. Vocês podem ser imortais somente 
quando se tornam pessoas que podem sentir amor espiritual e respirar o ar de amor. 
 
Quando abandonam o útero da mãe planeta terra e se elevam, como vocês respiram? É 
correto dizer que vocês respiram direto através desta parte, a fontanela. Vocês podem 
obter uma vida eterna somente quando herdam o terceiro amor. Onde vocês vão depois 
que estão conectados com o amor? Vocês vão para Deus. Quando estão conectados com 
o órgão de respiração de amor, vocês vão para o mundo espiritual. Mas permanece o 
caminho para ir até o Ser Original, Deus. Isso não é assim? (Sim.) Sendo que a semente 
foi iniciada pelo Ser Original, ele deve dar o resultado para a origem. 
 
O curso de vida que vocês estão agora é a jornada de um viajante. Com o que vocês 
devem estar equipados aqui? Vocês devem seguir este caminho experimentando e 
encarnando amor. A queda do homem significa que vocês não podiam receber o amor 
verdadeiro de mãe e pai. Portanto, vocês devem formar a família vertical centrando no 
amor de Verdadeiros Pais, verdadeiros irmãos, verdadeiros esposo e esposa, e 
verdadeiros filhos e filhas. Vocês também devem criar o ambiente horizontal colocando 
muitas famílias no norte, sul, leste e oeste, com estas famílias se tornando verdadeiras 
famílias que estão conectadas em ambas direções vertical e horizontal com todas as 
outras famílias, e então são expandidas para as realidade de clã, tribo, nação e mundo. O 
mundo onde todos eles estão conectados pelo amor é o que queremos dizer com Reino 
Celeste! Vocês entendem? (Sim.) (139:212) 
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9. Coisas que Devemos Deixar para Trás Antes de Seguirmos para o 
Mundo Espiritual 
 
1) Devemos Deixar para Trás um Túmulo de Amor 
 
Quando o homem pensa sobre história em geral, ele tende a pensar não somente sobre 
dezenas ou centenas de anos, mas sobre milhares, dezenas de milhares, ou centenas de 
milhões de anos centrando em sua vida eterna. Quando o homem morre, parece como 
um animal morrendo, mas o que ele faz? Atualmente, até mesmo pessoas que não 
acreditam e conhecem Deus, dizem, “Ei, eu devo deixar alguma honra.” Mas o que elas 
fazem para deixar alguma honra? Mesmo se uma pessoa se tornou um patriota e foi 
honrada com um monumento, esse monumento totalmente entraria em colapso quando a 
América perece. Somente o povo americano conhecerá vocês. Isto não significa muito 
deixar o nome da pessoa. Mesmo se o nome da pessoa permanece em uma época da 
história que prospera e declina, um bom nome pode se tornar um mau nome. 
 
Todos os regentes morrerão em menos de cem anos, e as nações perecerão em menos de 
algumas centenas ou milhares de anos. O que vocês fariam se existe alguém que nem 
morrerá nem perecerá pela eternidade? Se há essa pessoa, vocês gostariam de trazer 
todo nome e honra existentes para ela, e deixar tudo com ela. Vocês já pensaram sobre 
isso? (103:116) 

 
 
O que Deus criou? O propósito de Deus é deixar filhos e filhas de Deus vivendo na 
terra. Assim, se uma pessoa deixa filhos e filhas vivendo na terra, quando a pessoa vai 
para o mundo espiritual, ela se colocará na mesma posição com Deus. Esse é o 
significado por trás das bênçãos na Bíblia: seja frutífero, multiplique, e encha a terra. O 
que vocês querem deixar para trás? Não resta nada além de viver de maneira 
interessante com seu cônjuge e dar nascimento a filhos e filhas. (146:223) 

 
 
O que vocês farão em sua vida? Vocês devem deixar para trás um túmulo de amor. Esta 
é a conclusão. Vamos deixar para trás um túmulo de amor! (Risadas e aplausos.) Se 
vocês vivem pelo túmulo de amor, vocês não têm nenhum ressentimento. Mesmo se 
vocês morrem silenciosamente em um lugar como um túmulo, vocês não têm nenhum 
ressentimento se vivem em amor. Vocês entendem?  
 
Vamos viver e deixar para trás um túmulo de amor! Então, sua vida será bem sucedida 
pela eternidade. Se vocês vivem assim e morrem, Deus abençoará vocês e os receberá 
no mundo espiritual como filhos e filhas. Deus colocará um diamante do Reino do Céu 
em sua mão, se sua mão nunca usou um anel. Ele colocará as melhores roupas da 
realeza do Reino do Céu em vocês, se nunca tiverem usado boas roupas. 
 
O que vocês deixarão para trás em toda a sua vida? Um túmulo de amor. Por favor, 
entendam e nunca esqueçam isso. Levantem suas mãos, aqueles que estão determinados 
a viver assim. (Todos levantam as mãos.) A bênção de Deus estará sobre vocês. (97:69) 
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2) O Direito de Propriedade no Mundo Espiritual é Decidido pelo Testemunho 
 
O que vocês têm feito desde que se juntaram à Igreja de Unificação? Esta é uma questão 
séria, não é? Quantos anos vocês têm trabalhado na Igreja de Unificação até que tenham 
mais de 50 anos de idade? (33 anos) Se é 33 anos, vocês se juntaram na idade de 17 
anos, e trabalharam desde então. Para quantas pessoas vocês já testemunharam nesse 
tempo? Quantas por ano? 
 
(Eu não posso dizer quantas a cada ano, mas um pouco mais de 80 casais abençoados.) 
Todos estes casais ainda estão na igreja? (Eles estão.) Mais de 80 casais é muito ou 
pouco? (Pouco. Se eu tivesse feito de acordo com a palavra do Pai, eu deveria ter 
testemunhado para ao menos 120 casais.) 
 
Essa é uma questão séria. Seu direito de propriedade no mundo espiritual será quantos 
cidadãos celestes vocês trouxeram. Essa é sua propriedade – a propriedade eterna. O 
tempo chegou para verificar isso. Logo chegará o tempo quando milhões de pessoas 
serão testemunhadas em um único dia. A Igreja de Unificação tem esses enormes 
conteúdos. Olhem para o mundo exterior. Quantas pessoas estão vagando sem descanso 
como pessoas loucas, agonizando sobre a possibilidade de viver ou morrer e se 
questionando sobre a vida? (218:227) 

 
 
Uma vez que vão para o mundo espiritual, quanto maior é o seu abraço, mais pessoas 
farão fila para entrar nesse abraço. Essa pessoa será respeitada no mundo espiritual. Se 
milhares e dezenas de milhares de pessoas cercam essa pessoa, dizendo, “Oh, eu 
gostaria de viver com esta pessoa,” a pessoa será mais rica, com um território maior. Se 
alguém passa pela casa dessa pessoa, ele tem que parar. Ele diz que não pode passar 
apenas, e precisa parar. O padrão de personalidade no outro mundo é quanto amor foi 
plantado. Esse fundamento de relacionamentos centrando no amor se tornar o direito de 
propriedade no outro mundo. 
 
Riqueza no outro mundo não é complicada. Aqueles que investiram muito amor são 
ricas. Doze milhões de pessoas estão esperando para receber a bênção de vocês apenas 
em Seul. Por que vocês não se relacionam com elas? Vocês devem visitar todas para 
orar por sua Bênção. Quando os cães latem para vocês, vocês devem dizer, “Vocês são 
cães que não sabem como receber bênção. Eu carrego todos os sacos de bênçãos de sua 
casa. Eu sou um imã. Eu posso atrair todas as bênçãos. Eu sou um positivo perfeito. Eu 
tomarei todos os elementos de sinal negativo e deixarei somente os elementos de sinal 
positivo de Satanás. Estes elementos positivos são somente da esfera satânica, e 
somente podem ocupar o inferno.” Vocês devem olhar desta forma. Vocês visitam para 
coletar bênçãos. Vocês entendem? 
 
Vocês entendem o significado de testemunhar? É coletar bênçãos de amor. Com amor, 
vocês se tornam um mestre e buscam por coisas que os ladrões do mundo satânico 
tomaram do céu. Vocês podem trazer todas as bênçãos conectadas com amor visitando 
as pessoas com um coração de amor. Mesmo se são maltratados, vocês não perecerão. 
Inúmeros santos e coisas sagradas seguem vocês sem conhecimento. Sendo que eles 
seguem vocês, naturalmente vocês ficarão ricos. (205:347) 
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Quando entram no mundo espiritual, vocês não levam dinheiro com vocês. Se vocês dão 
nascimento a muitos filhos e filhas de Satanás e falham em educá-los, e se eles 
permanecem conectados com o mal, vocês estarão em problemas no outro mundo. 
Vocês estarão todos empilhados da mesma forma que uma árvore colocada de cabeça 
para baixo fica empilhada. 
 
Uma pessoa deve cuidar de mais de 120 pessoas. Todos que deveriam ter sido cidadãos 
do Reino do Céu foram perdidos. Devemos enxertá-los, estabelecer a condição que eles 
não foram perdidos, e restaurá-los. 
 
Vocês devem seguir através de 12 portões no mundo espiritual. É uma questão de 
quantos cidadãos do céu vocês encontram e trazem de volta de Satanás. Vocês devem 
derramar lágrimas, suor e sangue para fazer isso. Vocês devem investir mais coração do 
que pais, esposos, esposas, filhos e filhas do mundo satânico, centrando no amor 
verdadeiro de recriação, e seguir através do processo com lágrimas, suor e sangue. Sem 
seguir através deste processo, vocês não podem reivindicar seu povo no Reino do Céu. 
Este número determina quanta glória receberão e quão próximos estarão de Deus no 
mundo espiritual. Isso estabelece todas as condições necessárias, e vocês devem saber 
disso. Vocês entendem? (Sim.) (211:352) 

 
 
O que vocês trazem para o mundo espiritual não é dinheiro. Vocês não trazem nem 
mesmo o nome da Igreja de Unificação. Mesmo se vocês dizem que foram diretores 
regionais, isto não importa. O que vocês devem fazer a partir de agora é criar muitos 
filhos e filhas a quem Deus possa amar. Os bebês que uma pessoa pode dar nascimento 
são limitados em número. Todos podem fazer isso. 
 
O que devemos cumprir no processo de restauração? Se vocês criam muitos filhos e 
filhas no mundo satânico a quem Deus pode amar, essa realização está conectada com 
os antepassados e abre o caminho para liberar os antepassados. Este é o maior dom que 
vocês podem obter no processo de restauração. Vocês entendem o que estou dizendo? 
Um dom. Mesmo se foram um diretor regional e fizeram muitas coisas, se vocês não 
têm filhos e filhas espirituais, vocês entram no mundo espiritual como uma lata vazia. 
Isto será assim porque ninguém se apega a vocês. 
 
O Reino do Céu é um mundo infinito, e devem haver pontes conectadas com o coração 
de amor. Quanto mais essas pessoas que vocês testemunharam se espalham para os 
cantos do mundo, maiores serão as áreas que vocês podem visitar no mundo espiritual. 
Todos tentarão se conectar com vocês para estabelecerem um relacionamento. Uma rede 
será conectada no mundo espiritual centrada em vocês, como se as pessoas estão 
armadas com ideologia e conectadas. Isso não é verdade? 
 
Se educam muitos discípulos e resolvem seus problemas, vocês podem resolvê-los no 
mundo espiritual por causa do relacionamento recíproco dos dois mundos. Assim, isto 
criará um vasto fundamento de atividades. Todos os esposos e esposas que podem se 
relacionar com seu nível espiritual se tornarão seus proprietários uma vez que entrem no 
mundo espiritual. Por isso, centrando nesse padrão, sua arena de ação pode alcançar 
todo o mundo espiritual. Sem isso, vocês serão empurrados para um canto e terão um 
tempo difícil para agir. Vocês entendem? (Sim.) Por isso vocês não têm tempo para 
descansar, nem mesmo para dormir à noite. 
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Apenas comer, viver e criar filhos e filhas não conta muito uma vez que vocês vão para 
o mundo espiritual. Portanto, devemos visitar as pessoas e elevá-las ao céu. Elas se 
tornarão sua propriedade no reino celeste. Vocês entendem? 
 
Devemos digerir os 5 bilhões de pessoas deste mundo rapidamente. Se podemos digeri-
las rapidamente, todas as pessoas espirituais no mundo espiritual serão ressuscitadas 
através da ressurreição da volta. Se o direito de primogenitura no fundamento satânico é 
revertido e Adão passa a ter o direito de primogenitura, o Arcanjo ouvirá Adão e o 
seguirá. Isso não é o certo? Se o Arcanjo se coloca na posição de obedecer 
absolutamente, ele entrará na realidade do amor de Deus e do amor de Adão. Então ele 
entrará no Reino do Céu, seguindo Adão naturalmente. Este é o Princípio. 
 
Os seres humanos não cumpriram sua responsabilidade na terra e as coisas foram 
invertidas. É responsabilidade do homem reverter isso novamente. Devemos restaurar 
através de indenização e abrir o caminho. Vocês devem saber que enorme trabalho é o 
testemunho. O que é importante é quantas pessoas vocês trouxeram para a realidade da 
vida eterna. Vocês entendem? (Sim.) Somente a assinatura da Igreja de Unificação não 
serve para nada. Devemos ter conteúdos. 
 
Quando Jesus foi para Jerusalém, ele estava com fome e encontrou uma figueira sem 
frutos. Ele amaldiçoou a árvore, e a árvore murchou e morreu. Eu me tornarei assim. 
Não significa nada se somente a aparência parece boa. Sua colheita é quantas famílias 
abençoadas vocês criaram. Vocês entendem? (Sim.) 
 
Devemos testemunhar para 120 pessoas, centenas de pessoas. Vocês não podem 
realmente amar seus próprios filhos e filhas sem fazer isso. De acordo com o Princípio, 
devemos testemunhar para 120 casais: 36 casais e 72 casais. Os 120 casais representam 
a missão mundial de Jesus. Os 430 casais são o mesmo como todos os nomes de família 
em uma nação. Os 430 casais representam 4.300 anos da história coreana.  
 
Através disso eu abri o portão para as pessoas que são representadas por estes nomes de 
família para entrarem no Reino do Céu. Embora eu abri o portão, isto não significa que 
elas realmente entraram. A Igreja de Unificação abriu esse portão na Coreia, mas é a 
responsabilidade dos membros empurrar as pessoas para o Reino do Céu. Por isso, a 
Igreja de Unificação coreana deve assumir responsabilidade. 
 
Isto não é uma conversa vazia. Isto é lógico. Não gastem meses e anos sem rumo. 
Somente quando dão nascimento a filhos e filhas e os conduzem durante sua juventude, 
vocês podem deixar para seus descendentes um fundamento do qual podem se orgulhar. 
É a mesma forma. Se vocês não têm essas realizações para se orgulhar diante da 
história, vocês terão a permissão para se juntarem ao grupo de sua família e cidade, mas 
não da nação. Para entrarem na nação, vocês devem ter uma realização para deixar na 
tradição da história. 
 
Esse é o motivo pelo qual todos desejam deixar algo na nação, no mundo, e no céu e 
terra. É a mesma coisa. Por isso vocês devem ter o conceito claro que é seu propósito de 
toda a vida estabelecer seu território de posse. Vocês não podem desistir no caminho da 
Vontade de Deus, mesmo se não gostem disto. 
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Não somos as pessoas que são assim? Para que sofremos sozinhos em uma prisão e 
assumimos responsabilidade? É para salvar o povo sofrendo nessas circunstâncias. Isso 
não está certo? Se isto pode beneficiá-los a carregar a cruz nas circunstâncias de 
sofrimento em benefício dos outros, eles seguirão. Ao seguir, isto se torna a colheita. 
Quando essa pessoa vai para o mundo espiritual, toda a sua colheita será recebida como 
uma colheita pública, e ela será elevada para a posição mais alta do Reino do Céu. 
Vocês compreendem? 
 
Todos vocês devem pensar sobre isso. Vocês não devem ter orgulho sobre quantos anos 
estiveram na igreja. O que importa é quantos diretores regionais você fez, quantas 
famílias abençoadas você criou, quantas pessoas você conectou com minha linhagem 
tribal. Esta é uma questão séria. Vocês me entendem? (Sim.) É assim com todos. 
 
Bo Hi Pak, Chung Hwan Kwak, e o Presidente Eu, que se tornaram meus familiares, 
estão aqui, mas isso não é suficiente para eles. Eles devem estabelecer rapidamente uma 
realidade de messias tribal que seja milhares de vezes maior e organizar cidadãos 
celestes que não sejam vergonha na época histórica. 
 
Se a educação de cidadãos de uma nação é bem feita, essa nação prosperará. É a mesma 
coisa com vocês. Centrando no Reino do Céu, quanto vocês podem fazer as pessoas 
entenderem, endireitarem seu espírito, e deixar uma realização melhor do que as suas? 
Essa é a questão. Se isso é feito, o mundo será restaurado rapidamente. Esse é o motivo 
pelo qual vocês devem trazê-las com sinceridade. Isso não é verdade? 
 
É a mesma coisa comigo. Quando dou sermões, eu falo por cinco ou seis horas toda vez. 
Eu não faço isso porque gosto. A essência de um sermão é simples. Eu posso dizer isto 
em menos de 15 minutos. Eu faço isso porque tento alcançar as várias pessoas que estão 
presentes explicando muitos exemplos centrando na essência, tentando deixá-las 
participar nessa esfera. O propósito é semear tantas sementes quanto possível na estação 
da primavera. Vocês entendem? Se eu semeio muitas sementes, muitas plantas 
crescerão. Vocês entendem sobre o que estou falando? 
 
Então onde vocês devem semear as sementes? Vocês devem semear as sementes no 
lugar que não esteja sujo. Qual é o lugar que não está sujo? Os jovens. Vocês 
entendem? Uma vez que vocês semeiam as sementes nos jovens, elas durarão por toda a 
vida. Uma vez que plantam as sementes nos jovens, elas não podem ser arrancadas. 
 
Não é a mesma coisa com vocês? Entre estudantes, aqueles que tem os sentidos mais 
aguçados são aqueles na escola elementar. Seus sentidos ficam entorpecidos depois que 
avançam para o ensino médio. Isso é verdade, ou não? (Verdade) Uma vez que eles 
começam a ir para a universidade, eles vão para a cidade próxima. Depois que viajam, 
eles começam a fazer algo. O momento mais difícil é durante a escola elementar. A 
seguir é durante o ensino médio. Enquanto o tempo passa, sua sensibilidade se torna 
entorpecida. (Sim.) Por isso, devemos semear as sementes na hora certa. 
 
Se vocês começarem a cuidar de crianças em uma cidade, organizem uma escola 
dominical e convidem seus filhos. Brinquem com eles, ensinem canções de crianças, 
contem estórias para eles. Então isso acumulará suas futuras propriedades eternas. 
Sempre que vocês encontram idosos, testemunhem sobre as palavras de Deus. Líderes 
da Igreja de Unificação não estão fazendo bem estas coisas. 
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Se vocês estão no ônibus, falem com uma ou duas pessoas, perguntando para onde elas 
estão indo. Vocês podem dizer a elas para se encontrarem novamente. Vocês podem 
testemunhar para elas tanto quanto queiram. Há materiais suficientes. Se vocês querem 
testemunhar para pessoas, é melhor pegar o ônibus ou o metrô do que dirigir seu próprio 
carro. Por que? Porque vocês encontram as mesmas pessoas quase todos os dias, não é? 
Vocês fazem apenas a mesma rota durante várias horas. Se vocês fazem a mesma rota 
12 meses por ano, em alguns anos vocês conhecerão as pessoas por seus rostos. Se 
começam a cumprimentá-las, vocês podem estabelecer uma rede humana através da 
qual podem ter dar e receber com as pessoas. Essas oportunidades estão ao seu redor, 
por isso, por que vocês apenas desperdiçam meses e anos? 
 
O que é mais importante do que comer refeições, é colher os cidadãos do céu. Não 
estamos fazendo isso bem. Pensem sobre isso. Essa é nossa principal profissão. Esse é o 
principal trabalho de nós, que estamos vivendo na terra. Entre os trabalhos que vocês 
devem fazer durante seu tempo de vida, não há nada mais importante do que isso. Todas 
as suas realizações de ingressar em uma empresa e avançar em sua posição, ou ajuntar 
dinheiro neste mundo, tudo isso passará. Não importa quanto dinheiro vocês reuniram, 
isto será sem utilidade no outro mundo. Materiais não são necessários no próximo 
mundo. Mesmo se não aprenderam, vocês entendem imediatamente em seus corações. 
Vocês saberão tudo em uma única semana. 
 
Nem poder é necessário no outro mundo. No mundo espiritual, poder de harmonização 
se centra no amor. É poder ou influência, centrando no amor. Aquele mundo é assim. 
Por isso, se uma pessoa não pôde adquirir poder ou influência centrando no amor, essa 
pessoa não pode ser harmonizada, e é repelida uma vez que entra no mundo original da 
influência do amor. Essa pessoa irá para o inferno. Esta é uma questão séria. 
 
Vocês dizem que têm vivido e trabalhado desde que se juntaram à Igreja de Unificação, 
mas vocês devem pensar em qual posição têm trabalhado. Vocês estavam vivendo suas 
próprias vidas ou estavam envolvidos com este mundo centrando no céu? Vocês devem 
sempre pensar sobre sua direção e posição. Com oração, vocês devem saber que Deus 
está trabalhando com vocês. Se fecham seus olhos, vocês saberão disso. Mesmo sem 
oração, vocês saberão isso. Se vocês tentam fazer um discurso em algum lugar, as 
palavras sairão de sua boca sem nenhum problema. Se vocês vão até uma pessoa com 
consciência, vocês serão atraídos e entrarão na posição dessa pessoa. Isso não é assim? 
 
Tudo é recíproco. Flores têm o poder de atrair algo que possa ter um relacionamento 
recíproco com elas. Mesmo se elas veem alguém pela primeira vez, elas não o recusam. 
Um imã não é assim? O ferro se recusa a ficar com o metal, dizendo que esse é seu 
primeiro encontro? Essa essência não muda para sempre. Da mesma forma, se vão para 
esse lugar, vocês sentem alegria em seu coração e sentem vontade de falar. Uma vez 
que entram nesse estado, suas bocas se abrem mesmo se vocês tentam não falar. Essas 
são as pessoas certas. Devemos colher. Vocês entendem? (Sim.) Por isso, devemos 
deixá-las alcançar a vida eterna. É uma questão de vida eterna. Este é um assunto sério. 
Não é assim onde quer que vocês vão? A primavera chega, e as pessoas vão procurar 
vegetais da montanha. Da mesma forma, vocês devem viver sua vida inteira procurando 
pelo que desejam. E se essa pessoa aparece diante de vocês, é preciso ter um coração de 
transmitir o Princípio para ela por toda a noite. A fim de inspirá-la no primeiro 
encontro, vocês devem transmitir os conteúdos das palavras de Deus e servi-la 
sinceramente na medida que ela não tenha mais nenhuma questão. 
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Quantos filhos e filhas vocês criaram para os quais podem dar o Reino do Céu? Não há 
nada mais que vocês devam fazer. Mesmo se tiverem centenas de milhões de dólares e 
viverem de forma rica, tudo isso passará. Vocês devem investir todos os materiais, o 
conhecimento, e suas próprias vidas pelas vidas de seres decaídos. Vocês devem fazer 
isso. Vocês não os investem separadamente, mas tudo de uma vez, e criam cidadãos do 
céu. Quanto mais vocês investem, mais aumenta o valor desse investimento total. 
 
Vocês, líderes da Igreja de Unificação aqui, vocês poderiam sentir orgulho do poder 
sobre seus ombros. Mas isso é uma coisa vergonhosa. Quantas vidas vocês salvaram 
centrados em si mesmos? Todos vocês devem deixar registros de quantos. Vocês 
entendem? (Sim.) Quanto vocês serão elogiados eternamente diante do céu por suas 
realizações depende de quantos cidadãos celestes vocês colheram. As pessoas não 
tinham ferramentas para colhê-las. Não havia nenhuma ferramenta até agora. Vocês não 
puderam fazer isso porque não sabiam. Mas vocês têm filhos nas costas. Vocês podem 
obter uma quantia explosiva de colheita uma vez que comecem a espalhar as palavras de 
Deus de forma apaixonada. Entretanto, vocês estão desperdiçando tempo sem rumo 
mesmo com esse tipo de capacidade interna. Por isso, Deus quer lançar um raio, ou não? 
 
Meia noite não é um problema. Amanhecer não é um problema. Noite ou dia não é um 
problema. O céu deseja aceitar isso, mas vocês podem dizer para Ele, “Oh, eu estou 
com sono”? Deus descansa? Sua posição é seguir em frente. 
 
Vocês devem saber claramente. Vocês entendem? Devemos ensinar sobre a questão da 
vida eterna. Estou dizendo a vocês, “Esta é a Palavra de Deus...” assim, vocês podem 
comer e dormir? A partir de agora, vocês devem assumir responsabilidade. Portanto, 
não tenho sido capaz de amaldiçoar aqueles que se opõem à Igreja de Unificação. O Céu 
deseja estabelecer um relacionamento com eles e se conectar a eles. Se eles vão embora, 
isso é responsabilidade de nossa igreja. Eu devo assumir responsabilidade por isso. Este 
mundo veio a se opor a nós por causa de Satanás. É nossa responsabilidade superar essa 
oposição rapidamente. Quão miseráveis serão as circunstâncias se elas são prejudicadas 
por nossa incapacidade em superá-las. 
 
É a mesma coisa como alimentar um bebê com leite. Se vocês dão nascimento a um 
bebê, vocês devem dar leite para o bebê. Esse é o motivo pelo qual, quando alguém os 
visitar, vocês nunca devem tratar essa pessoa friamente. Eu não tenho vivido uma vida 
assim o tempo todo? Se alguém vem aqui à meia noite, a menos que ela queira ir 
embora, eu continuo sentado com ela e nunca direi para ela ir embora. Essa pessoa não 
quer ir embora porque tem algo que ela necessita. Então, eu tenho que dizer as palavras 
de Deus para ela. Eu não tenho vivido minha vida inteira assim? Eu nunca serei como 
um negociante. O mundo espiritual está sempre acordado. As pessoas dormem no 
mundo espiritual? Deus dorme? Esta é uma questão séria. Vocês me entendem? (Sim.) 
 
Digamos que vocês irmãos brigam entre si. Vocês brigam porque se sentem 
perturbados. Se essa vida desaparecer, vocês sabem quanto dano isso causará? Essa 
pessoa poderia passar a entender a Vontade de Deus e cumprir sua responsabilidade 
diante do céu; então ela poderia salvar milhares e dezenas de milhares de pessoas. Ela 
poderia ser maior do que vocês. Por isso, se vocês tomam uma decisão pessoal errada, 
tudo estará em problemas. Se vocês ficam na posição inferior e tentam colocar todos os 
demais no lugar mais elevado, não haverá nenhum problema. Vocês entendem? Esse é o 
significado de modéstia. 
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Mas se cometem um erro, vocês declinarão. Se vocês entram no quarto onde sua esposa 
e seus filhos estão à noite, vocês devem assumir a responsabilidade como um pai e um 
esposo. Se o esposo faz certo, sua esposa o seguirá no outro mundo. Naturalmente, há 
um processo de treinamento a fim de entrar na casa do Pai. É melhor se eles podem ir 
diretamente. Vocês se preparam agora para se ajustarem a esse mundo. Vocês 
entendem? 
 
(Apontando para uma pessoa) Qual a sua idade? (40 anos.) Você estará com 50 anos. E 
você? (43 anos.) A próxima pessoa? (37 anos.) E você? (38 anos.) Todos vocês estão 
por volta dos 40 anos. 
 
Eu virei o sol de cabeça para baixo aos 27 anos. Como vocês o incendeiam? Ele está 
incendiado. Essa era minha dimensão. “Quantas pessoas estão aqui de quem o Céu pode 
se afastar? Deus, o Senhor disse que não destruiria Sodoma e Gomorra, se encontrasse 
cinco homens justos. Quantos homens justos estão aqui? Se não há nenhum, por favor, 
espere por mais alguns meses. Eu os criarei,” eu disse. Quão ocupado eu estava? Vocês 
devem ter dor em seu peito com esse coração. Vocês devem fazer qualquer coisa para 
isso. Vocês não devem dizer que farão algo somente depois de comer. Quando uma 
dinamite está acesa e prestes a explodir, vocês ainda vão comer sua refeição? Isso é 
sério. Vocês devem saber isso claramente. Vocês entendem? (Sim.) A questão é como 
conectar as pessoas com a vida eterna. 
 
Uma luz é acesa somente quando eletricidade é transmitida através de um terminal para 
equipamentos de circuito elétrico. Isso não é assim? A eletricidade gerada em uma 
estação de força está sendo transmitida aqui, não é? Somente quando há uma conexão, 
ela permanecerá. 
 
Os pais espirituais devem amar os filhos e filhas espirituais mais do que seus próprios 
filhos, e os filhos e filhas espirituais deveriam fazer mais por seus pais espirituais do 
que para sua própria mãe. Os pais que deram nascimento a vocês são pais do mundo 
satânico, mas seus outros pais são pais do mundo celeste. Vocês devem servi-los mais 
do que vocês servem sua própria mãe. E filhos e filhas espirituais têm a 
responsabilidade de nutrir os filhos das pessoas que os salvaram e ajudá-los a se 
casarem. Essa é a Vontade de Deus. Por isso eles devem trazer todos esses filhos. 
 
É o mesmo como Adão elevando-os. Vocês entendem? (Sim.) 
 
A menos que isto esteja conectado com a vida eterna, tudo será em vão. Não está 
terminado depois que eles tenham ouvido as Palavras de Deus. Vocês devem encorajá-
los continuamente para levá-los para a Bênção. Eles devem receber a Bênção. Se eles 
recebem a Bênção e começam a fazer testemunho, uma conexão será feita 
automaticamente. Se eles podem superar a perseguição nas circunstâncias difíceis do 
mundo satânico, eles estarão no caminho da vida. Desta forma, se vocês os nutrem até 
que recebam a Bênção, sua responsabilidade está terminada. Este é um assunto sério. 
 
Mesmo se vocês dão um sermão, o “eu” não deveria estar lá. Vocês devem falar 
derramando sangue e suor. Vocês devem seguir através da dor do parto. Vocês devem 
fazer isto derramando lágrimas. Se as lágrimas secam em seus olhos, isso é falso. 
(1992.4.155) 
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3) Razões pelas quais Deve-se dar Nascimento a Muitos Filhos e Filhas 
 
Membros da Igreja de Unificação entendem o mundo espiritual, não é? Não há nenhum 
membro que não conheça Deus. Todos acreditam no mundo espiritual. É um caminho 
que começa a partir do amor, se divide de Deus, e certamente retorna para Deus. 
 
Se um esposo e uma esposa estão realmente unidos em coração e vão para o mundo 
espiritual. O homem pode se tornar a mulher e a mulher pode se tornar o homem a 
qualquer tempo. Dizemos que amor é unidade, não é? Se olhamos para uma mulher, um 
homem está lá dentro. Seu esposo está dentro dela. É exatamente o mesmo com as 
características duais de Deus. Sendo que caráter interno e forma externa vieram a existir 
divididos a partir de Deus, eles devem estar na escada de amor para voltar para a 
origem. Porque o padrão de criação começou a partir do amor, uma pessoa tem que 
estar nesta escada para entrar. Depois de tudo, o destino final é estar junto com Deus. 
Vocês entendem? (Sim.) 
 
Uma pessoa pode dar nascimento a um bebê no mundo espiritual, ou não? (Não pode.) 
Por que não? O mundo espiritual é um mundo vertical. Ele é o mundo na forma de um 
círculo centrado em Deus. Portanto, não é necessário dar nascimento a bebês. Deus 
criou os seres humanos como Sua encarnação porque Ele precisa de um fundamento 
horizontal. Vocês entendem? Este é um campo para multiplicar. Todas as pessoas no 
mundo espiritual vieram da terra. Se pensamos desta forma, por que as pessoas se 
envolvem em controle de natalidade? Isto é pela ordem de Deus. Ele está ordenando não 
multiplicar mais a má linhagem. Pensem sobre isso. 
 
E quanto aos casais abençoados da Igreja de Unificação? Quantos cidadãos celestes 
vocês multiplicam? Isso se torna sua propriedade. Seus próprios filhos e filhas são mais 
valiosos do que os filhos e filhas espirituais, não é? Filhos e filhas espirituais não 
conhecem o relacionamento da Bênção. Sua posição no Reino Celeste será decidida em 
quantos filhos e filhas vocês deixaram para trás. Porque conheci isto, eu disse para a 
Mãe dar nascimento a catorze filhos. Ela teve quatro operações, por isso eu interrompi 
isso de forma relutante. (205:99) 

 
 
Perfeição deve ser alcançada na terra, não no mundo espiritual. É possível se centrar nos 
Verdadeiros Pais na terra, não no mundo espiritual. Vocês devem dar nascimento a 
filhos e filhas. Seus filhos e filhas se tornam cidadãos celestes. Seus filhos e filhas se 
tornam cidadãos ideais do Reino Celeste. Por isso, vocês devem dar nascimento a 
muitos filhos e filhas. É bom ter filhos e filhas aperfeiçoados. Originalmente, é bom ter 
mais de 12 direções. Esse é o motivo pelo qual eu desejo mais de 12 direções. 
 
Eu direi a vocês como criei mais de 12 direções em 21 anos. Não há 12 meses em um 
ano? É a mesma coisa como os 12 discípulos de Jesus e as 12 tribos de Moisés. Se 
vocês dão nascimento a muitos filhos e filhas, como vocês os elevarão? Isso não é fácil. 
Os doze meses são diferentes. Emoções são diferentes. Filhos são todos diferentes. 
Assim, o coração dos pais é ampliado. Eles passam a ter boas experiências. Vocês me 
entendem? (217:130) 
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Permitam-me perguntar uma coisa. Aqueles que são abençoados, levantem a mão. Oh, 
muitos. Se seu parceiro pedir para vocês trocá-lo pela América ou pelo mundo, o que 
vocês farão? (Eu não trocarei.) Realmente? (Sim.) E quanto a trocar seus filhos e filhas? 
(Eu não trocarei.) Por que? Porque vocês devem reger comigo o povo do Reino do Céu 
a partir de agora. Sem filhos e filhas, o Reino do Céu não prospera. 
 
Sendo que o mundo espiritual é o mundo infinito, não deveríamos nos envolver em 
controle de natalidade na terra. Mesmo se as pessoas estão famintas e morrem, todas 
acabam no mundo espiritual. Mesmo se elas morrem de fome, se acreditam na Igreja de 
Unificação e estão famintas até a morte em amor, elas vão para o Reino do Céu. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? Por isso, o mundo satânico está agora promovendo 
o controle de natalidade, e a Igreja de Unificação está encorajando o caminho oposto e 
será sempre próspera. Sempre. (Risadas e aplausos.) Embora vamos para o lugar onde 
passamos fome e morremos, podemos viver. Somos todos treinados para fazer isso. Por 
isso, qual é o dom de hoje? Descobrimos um surpreendente centro ideal pelo qual 
podemos sacrificar tudo: amor absoluto. E se fazemos isso, podemos controlar Deus, 
controlar o mundo satânico, e controlar a fortuna celeste. O que vamos controlar? Deus 
seguirá. Deus segue, este mundo segue, e a fortuna celeste segue. (201:133) 

 
 
Vocês devem criar os filhos para serem grandes e deixá-los na terra. No futuro, todos 
esses filhos devem ir para o mundo espiritual, e se tornarem cidadãos do Reino do Céu. 
Quantas pessoas vocês oferecem como cidadãos do Reino do Céu? Foi uma dificuldade 
na terra, mas isto se torna um caminho nobre e glorioso no mundo eterno. Vocês 
entendem? Vocês sofrem muito para educar e alimentar filhos na terra. Mas no mundo 
espiritual, alimento não é um problema. Roupas não são um problema. Não é um 
problema viver. Vocês desejarão ter tantos quantos possível, até mesmo dezenas de 
milhões de filhos. (218:319) 

 
 
Vocês devem saber claramente que não há nenhuma multiplicação no mundo espiritual. 
Vocês entendem? Não haverá nenhuma multiplicação no mundo espiritual. Porque Deus 
está na posição de pais verticais, o eixo é somente um. Há somente um ponto. 
(221:204). 

 
 
O que Deus faz para salvar o mundo? Uma vez que vão para o mundo espiritual, vocês 
descobrirão que todas as obras de todas as pessoas de dimensão elevada que entraram 
no mundo espiritual são suas obras na terra. Que tipo de lugar é a terra? É a fábrica para 
produzir cidadãos do Reino do Céu. Vocês entendem? O país celeste é amplo e vasto. 
Ele é infinito. Muito grande. Pessoas têm nascido e morrido nos últimos cem milhões de 
anos, mas vocês não sabem onde elas estão. Isso é grande. 
 
Mesmo se cada pessoa dá nascimento a cerca de 100 filhos, o país celeste é tão grande 
que nunca haverá superpopulação. O outro mundo pode acomodar qualquer número de 
pessoas. Por isso, devemos ter controle de natalidade, ou não? Uma vez que vocês vão 
para o mundo espiritual, a questão se torna quantos cidadãos do Reino Celeste vocês 
criaram e levaram para lá. Quando vocês conduzem muitos verdadeiros filhos e filhas 
para o Reino Celeste, isso se torna a base para as diferenças de notas a serem honradas 
no mundo celeste. Vocês devem saber isso. (202:40) 
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10. Postura Diante da Morte 
 
Jesus me ensinou tudo: Aqueles que tentam morrer, viverão, e aqueles que tentam viver, 
morrerão. Vocês entendem o significado dessas palavras? Aqueles que tentam viver, 
morrerão, e aqueles que tentar morrer, viverão. Onde vocês podem encontrar essas 
palavras sem sentido neste mundo? Não há nenhuma palavra sem sentido como estas. 
Mas, estas palavras são a verdade. 
 
Então, por que as pessoas morrem? Qual é o propósito de morrer? Viver? Há algum 
propósito pelo qual viver. É bom viver centrando em seu próprio propósito? (Não.) O 
propósito de um ser humano é diferente de acordo com cada pessoa. Para que somos 
solicitados a “Amar o Senhor seu Deus com todo seu coração, sua mente e seu 
pensamento”? (Para nos tornarmos filhos de Deus.) Isso significa oferecer sua cabeça 
para amar Deus? Quantas cabeças vocês têm? (Uma.) Vocês têm somente uma cabeça, 
mas o que vocês oferecem? Vocês não gostariam de oferecer isto, não é? Se vocês são 
um filho de Deus, vocês deveriam ser o primeiro ou o último na exibição mundial de 
cabeças oferecidas? (Eu deveria ser o primeiro) Se há uma exibição de cabeças 
oferecidas no mundo, vocês deveriam obter o título de número um. Vocês podem obter 
esse título, por isso não deveriam morrer no lugar mais profundo. Onde vocês deveriam 
ir e morrer? Vocês devem morrer na posição mais elevada. 
 
Portanto, vocês devem morrer centrando no Reino do Céu. O país celeste é maior do 
que qualquer nação na terra, não é? Vocês devem morrer no Reino do Céu, que é 
somente um sob o céu e a terra. Onde vocês morrem? Essa é a questão. Essa é a forma 
para morrer. Vamos morrer! Vamos morrer! Onde morremos? Vocês morrem por uma 
mulher vivendo pelo mundo. Vocês entendem? (Sim.) (Risadas.) Por que vocês riem? 
Vocês riem porque se sentem bem, ou porque odeiam isso? 
 
Há um lugar para morrer. Vocês não devem fazer de uma forma coreana trivial. Com a 
forma coreana, não importa quantas vezes vocês morrem, sua morte não tem nenhum 
significado. Vocês deveriam morrer na posição mais elevada centrado na nação do 
coração de Deus, que penetra céu e terra. Vocês devem morrer no meio do Reino do 
Céu. O Reino do Céu é o melhor lugar para morrer. Quando o mundo inteiro se opõe a 
vocês, o que vocês farão? Vocês deveriam fugir? (Não.) Vocês deveriam suportar e 
morrer na posição onde todos no céu e na terra elevam uma bandeira e recepcionam 
vocês. (34:184). 

 
 
Atualmente, aguardamos pelo dia da última ressurreição, o dia da esperança. Esse 
tempo de esperança é aquele que todas as pessoas podem desfrutar, mas esse tempo não 
chega facilmente. Somente aqueles que vencem sobre a morte podem possuir essa 
esperança. Somente aqueles que lutaram com Satanás ao lado de Deus possuirão essa 
esperança. Somente aqueles que receberam perseguição com Deus possuirão essa 
esperança. 
 
Quando pensamos que esse tempo virá diante de nós, devemos ter um coração 
desesperado para suportar este ambiente de vida e o medo da morte. Se não passam a ter 
esse coração desesperado, vocês não podem trazer o dia de esperança em sua realidade 
da vida cotidiana. Vocês deveriam saber isso. 



234 

 

Aqueles que estão determinados a viver uma vida verdadeira devem pensar, “Como eu 
morrerei?” Vocês não devem dizer, “Como eu vou ver meu último dia,” somente 
quando estão para morrer, depois de terem vivido 70 ou 80 anos. Jesus disse, “Tudo está 
acabado” e “Pai, aceite meu espírito” no momento de sua morte. Depois de tudo, ele foi 
alguém que obteve vitória em seu curso de vida. 
 
Vocês encontrarão a morte um dia, e refletirão sobre seu passado antes de sua morte. 
Vocês devem pensar sobre o mundo que vão deixar, e então morrer. 
 
O caminho da morte é um caminho sem amigos. Este é o caminho sem amados pais, 
amados irmãos, um amado esposo ou esposa, e amados filhos. Este é o caminho que 
vocês trilham por si mesmos. Este é o caminho que vocês não podem revisitar 
novamente ou retornar. Este é o caminho que vocês nunca podem retornar pela 
eternidade, uma vez que seguirem. Com que tipo de coração vocês seguem este 
caminho? Se vocês não têm esperança que podem superar a morte, quando encontram 
sua morte, ela será o fim. 
 
Inúmeras pessoas que acreditaram e seguiram a Vontade de Deus não foram aquelas que 
recuaram diante do caminho da morte. Ao invés, elas são pessoas que ridicularizaram a 
morte e superaram a morte de uma maneira digna. Sabemos bem que, por toda a 
história, essas pessoas exaltaram o caminho do céu. 
 
Cada um de vocês deve manter esperança para superar a morte, mesmo quando 
encontram a morte. Vocês devem ter esperança que se colocarão diante do céu de uma 
forma digna se terminam de seguir este caminho. E vocês devem ser capazes de correr 
com alegria para esse mundo original que anseiam em seu coração. Vocês devem 
compreender que somente quando seu coração de esperança pelo mundo ideal de Deus 
está desesperado, vocês podem superar a morte. 
 
Todas as coisas neste mundo passarão. Seus amados pais, amada esposa, todas as coisas 
amadas passarão, e vocês certamente encontrarão sua morte. Mas somente aqueles que 
têm esperança vitoriosa que podem até mesmo superar a morte, podem se colocar diante 
do céu. Pessoas na terra agora não desejam o caminho de sofrimento e tristeza. Se elas 
têm um momento de alegria, elas lamentam que isto vai embora. É a natureza humana 
perder uma ocasião alegre. 
 
Este mundo que vivemos é um no qual tristeza e alegria são errôneas. Todas as alegrias 
que estamos experimentando são aquelas que desaparecerão com a morte, mas não as 
alegrias que superam a morte. Vocês sabem disso. 
 
Então, o desejo do coração humano de buscar alegria, desejar coisas melhores, e desejar 
o mundo eterno termina com a morte? Não. O fato que o coração humano se move e as 
emoções se movem nessa direção é a prova que esse mundo realmente existe. 
 
Sendo que um ser humano é um ser espiritual, a vida humana é eterna. A razão que as 
pessoas ofereciam lealdade ao céu, trilharam no caminho da morte pelo céu, e seguiram 
com esperança no caminho que muitas pessoas não gostavam é que elas sentiam algo 
que pessoas comuns não podiam sentir e entender, o valor que pessoas comuns não 
puderam entender. Sabemos que esse é o motivo pelo qual elas puderam seguir no 
caminho da morte. 
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A menos que sua espera se torne mais forte do que qualquer adversidade, dificuldade, 
tristeza ou morte que encontram em sua vida atual, vocês se tornam alguém que recua 
diante da morte, e recua diante da tristeza e da dor. Sendo que Jesus cruzou o cume da 
morte, foi para o mundo eterno, e edificou o mundo de ressurreição, agora temos um 
destino de cruzar o cume da morte. 
 
Que tipo de pessoas vivem com esperança celeste? Elas são aquelas que podem 
alegremente cruzar a cordilheira da morte que causa tristeza nos seres humanos. Essas 
são as pessoas que exaltam a esperança do céu. Por isso, vocês não devem se tornar 
pessoas que se ressentem e lamentam sobre todas as coisas deste mundo diante da 
morte, mas ao invés, vocês devem se tornar aqueles que podem se colocar diante do céu 
com alegria e sentir orgulho do valor de sua morte. Devemos saber que o céu está 
buscando aqueles filhos e filhas de esperança. Se há uma pessoa que sente alegria do 
céu nessa posição, Deus não pode evitar amá-la. Se há um grupo de pessoas que gritam 
ao céu nessa posição, o céu não pode evitar responder esse chamado. (6:53) 

 
 
Assim, quem quer que perder sua vida pela Vontade de Deus, a preservará, e quem quer 
que tentar preservar sua vida, a perderá. Estas são palavras corretas? Qual é o 
significado dessas palavras? Uma pessoa deve morrer na posição de fazer isso pela 
Vontade de Deus. 
 
Então o que acontecerá se alguém morre? Uma pessoa é sua própria posse antes da 
morte, mas se torna de Deus após a morte. Isso é porque herdamos a linhagem de 
sangue decaída. Esse é o motivo pelo qual em toda a nossa vida, não podemos escapar 
da conexão satânica antes da morte. Mas nossa conexão com Deus é estabelecida após a 
morte. Qual é mais forte, vida ou morte? Vida é mais forte do que morte? Morte é mais 
forte do que vida? Morte é mais forte do que vida no mundo satânico. Portanto, depois 
que passam a conhecer a Vontade de Deus, vocês não devem odiar a morte quando 
estão na posição de morrer. 
 
Quando o Presidente Eu da Igreja de Unificação estava para deixar este mundo, eu 
perguntei a ele, “Você tem seguido este caminho desde que me encontrou, mas como 
você vai alcançar o fim?” Então o Presidente Eu partiu com as palavras que ele não 
mudaria pela eternidade. Isso tem que ser dessa forma. Vocês devem morrer certamente 
no mundo satânico. A menos que morram, vocês não podem ressuscitar. A menos que 
uma época passe, não podemos receber a nova era. Vocês entendem? 
 
Então, o que significa morte na Bíblia? Não é para matar a vida eterna em Deus. É para 
matar a vida que foi herdada na linhagem decaída do mundo satânico. Portanto, quem 
quer que tente morrer pela Vontade de Deus viverá. Estas palavras soam paradoxais, 
mas restauração não pode ser alcançada a menos que façamos isso a partir do ponto de 
vista de queda e restauração. Esta é a lógica normal da restauração. 
 
A maior questão é se podemos oferecer nossas vidas. Vocês entendem? Como foi 
quando comecei este caminho? Eu pensei se estava pronto para oferecer minha vida. Eu 
resolvi morrer. Eu também pensei sobre como morreria. Eu pensei sobre ser morto a 
tiros. Eu pensei sobre que tipo de palavras deixaria em minha morte. Eu não pensei 
sobre como poderia viver. 
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Sendo que tive que trabalhar centrado na Coreia, eu visitei a posição da morte. Onde 
está minha posição para morrer? Eu visitei a posição para encontrar o inimigo. Eu fui 
visitar a fortaleza do inimigo. Porque o fundamento da Vontade de Deus centrado no 
cristianismo coreano foi para o campo satânico, eu fui para a Coreia do Norte, que é o 
covil de Satanás, para encontrá-lo. 
 
Eu tive que lutar com o Partido Comunista em âmbito mundial, por isso visitei a Coreia 
do Norte. Eu estava determinado a ser algemado e preso, e visitei a nação do pior 
inimigo. Não importa quão atroz seja o julgamento que enfrentei, nunca me rendi. Eu 
nunca perdi a dignidade de Deus, mesmo na posição de extrema fome. Não importa 
como eu tenha sido confrontado, eu nunca violei a lei celeste. 
 
Embora tudo estivesse restrito, eu pude procurar tudo dessa circunstância restrita. Eu 
procurei a motivação para um novo início diante de Deus e um novo significado de 
vida. Eu comecei dessa forma. Eu mantive a convicção que nunca seria derrotado na 
posição de fazer todos os tipos de trabalho pesado, e nunca morreria mesmo se todos os 
outros morressem. 
 
A Igreja de Unificação não começou a partir da tentativa de viver, mas a partir do ponto 
de tentar morrer. Mas vocês já se decidiram sobre a morte desde que passaram a 
conhecer a Vontade de Deus? Quando o coronel Kyo, o principal suspeito do 
assassinato do Sr. Kim, chefe das operações especiais durante o governo do Partido da 
Liberdade, foi executado, ele foi questionado se tinha algum arrependimento por ter 
planejado e ordenado o assassinato. Ele disse que não se arrependia e morreu de forma 
digna. Quando ocorre esse assassinato ou incidente de tiro, vocês devem comparar os 
executados com vocês mesmos. Vocês devem pensar como morreriam em comparação. 
 
Vocês poderiam ser enquadrados pela conspiração do inimigo e morrerem como 
traidores. Ou vocês poderiam morrer por causa da obstrução de seus companheiros, 
amigos ou entes queridos. Mas quando morrem, vocês devem morrer com um coração 
que pode beneficiar o mundo. Vocês devem morrer sem ressentimento. Vocês 
entendem? Se morrem de qualquer forma, vocês devem morrer sem ressentimento, 
deixando algo. Vocês devem morrer enquanto amam o inimigo como um amigo. Nesse 
sentido, é uma grande coisa que Jesus orou por seus inimigos na cruz. (34:47) 
 
11. Tempo para Entrar no Mundo Espiritual 
 
1) Quando a Morte está Próxima 
 
Vitória ou fracasso da vida humana não é decidida em um período de décadas. Isto é 
decidido em um momento. 
 
Quando olhamos para nossa própria vida, o momento de seu nascimento não faz muito 
tempo. Naturalmente, há um período que vocês passam no útero de sua mãe antes de 
nascer, mas esse período de 10 meses é preparação para um momento de nascimento. 
Mas não importa quanto se preparem por dez meses, se o bebê não pode seguir através 
do momento decisivo com sucesso, o bebê que nascerá deverá enfrentar um destino 
trágico. 
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O propósito de nutrir incessantemente a vida em uma condição segura por dez meses é 
para criar o momento de nascimento com sucesso. Em outras palavras, o período no 
útero da mãe existe para o momento futuro do nascimento. Não importa quão grande 
possa ser o período no útero da mãe, se há um erro no momento do nascimento, 
consequências trágicas surgirão. (31:185) 

 
 
Se alguém lamenta seu passado no momento fatídico de terminar sua vida na terra, 
todos os fatos de sua vida passada passarão através de sua mente como imagens. Mesmo 
se ninguém explica para ele o tipo de pessoa que é, ele saberá isso por si mesmo. A vida 
que ele herdou de seus antepassados, as circunstâncias com as quais ele está conectado, 
a situação que ele deixa para trás, e todo o passado aparecerão como imagens em sua 
mente no último momento de sua vida. 
 
Se alguém diz, “Havia verdade. Eu deixei algo mais precioso do que minha vida,” ele 
deixaria um momento valioso, embora tenha nascido e morrido nesta terra. Mas há 
pessoas que dizem, “Todo meu curso de vida desde o nascimento até a morte foi 
meramente um período que passei como um transeunte.” Se essa pessoa reflete sobre 
todas as suas situações passadas e sente que não quer lembrar o passado, ela é uma 
pessoa miserável. Mas se quanto mais uma pessoa reflete sobre seu passado, mais 
alegria enche o seu rosto, então o medo da morte é somente um momento de conforto 
para ela. 
 
Se vocês pensam sobre isso, se o momento para refletir sobre o passado da pessoa não é 
um momento de medo, e algo mais permanecer, este passado não morrerá, e esta 
realidade não morrerá. A pessoa com esse passado é seguramente uma pessoa que toda 
a nação seguirá, e o povo do mundo inteiro seguirá. 
 
Vamos pensar sobre que tipo de situação é essa. Se sua nação tem enfrentado problemas 
insolúveis e esteve em um tempo miserável e cruel, se a pessoa tem assumido 
responsabilidade e enfrentou esses problemas para resolvê-los com toda a sua vida, este 
se tornará um momento inesquecível. 
 
Se durante o curso de vida de uma pessoa foi oferecida a vida pelo irmão, familiares, ou 
outras pessoas na luta para salvá-los, esse fato aparecerá como uma imagem na mente 
da pessoa no último momento fatídico. Mas embora tenha havido um tempo de 
felicidade centrado em si mesmo, e um tempo sagrado de ser bem-vindo e glorificado 
por muitas pessoas, isto não trará nenhum efeito nesse momento. 
 
Quando pensamos se somos bons, se nos tornamos pessoas de verdade, e se pudemos 
nos colocar somente diante de Deus, verdade e bondade não começam em nós mesmos 
e terminam em nós mesmos. Somente quando elas começam em nós e trazem resultados 
nos outros, ou elas começam nos outros e trazem resultados em nós, a bondade é 
estabelecida. É a mesma coisa com todas as existências no céu e terra. Elas devem 
estabelecer um relacionamento recíproco de dar e receber de acordo com o Princípio. Se 
a vida passada de uma pessoa é toda uma vida de dar, não haverá nenhum medo no 
caminho da morte. Se uma pessoa conduz uma vida próxima à verdade, dá tudo pelos 
outros, sacrifica pelos outros, derrama lágrimas pelos outros, investe vida pelos outros, 
deseja pelos outros, concentra toda a vitalidade fluindo a partir de seu pulso e investe 
isto pelos outros, seu passado se tornará radiante. 
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Quando uma pessoa espera por esse passado e pensa sobre a nação, ela chegará à 
conclusão que a nação de esperança é essa nação. Quando ela sente falta desse passado, 
ela se sacrifica pelos outros e pode tomar uma decisão para que a bondade original que 
ela espera deve ser desta forma. Se ela segue diante de Deus dizendo, “Sendo que tenho 
um passado para lutar, naturalmente haverá um futuro quando isto será realizado,” esse 
conteúdo se torna o fundamento de sua vida eterna. Vocês devem saber disso. 
 
O caminho de santos e o caminho de pessoas comuns são diferentes. Santos são aqueles 
que tentaram viver pela história, pelo mundo, e pelo futuro. Pessoas comuns são aquelas 
que tentaram viver por si mesmas e tentaram fazer o mundo servir a elas. 
 
Quando pessoas comuns pensam sobre seu passado, ele é escuro, mas quando santos 
pensam sobre seu passado, ele é brilhante. O que é esse brilho? Ele não é para si 
mesmo, mas algo que pode trazer a nação de esperança. Se há um Reino do Céu de 
esperança, esse reino deve ser iniciado por eles. 
 
Quando vocês planejam seu próprio caminho nesta realidade da queda com um 
ambiente aparentemente severo, vocês traçarão seus próprios cursos de vida por um ano 
ou dez anos, e anteciparão altos e baixos, dizendo que vocês seguirão este caminho por 
um ano, que caminho no próximo ano, este caminho em dez anos, e que caminho nos 
próximos dez anos. Se uma pessoa experimenta altos e baixos centrada em si mesma, 
quando ela alcança seu destino final, todos os seus registros de sacrificar os outros para 
si mesma a amarrarão e a tornarão imóvel. (31:308) 

 
 
Vocês alguma vez já pensaram sobre como chegarão aos 70 anos? Vocês já pensaram, 
“Eu seguirei este caminho mesmo quando chegar aos 80 anos e quando estiver para 
morrer”? (Sim.) Mesmo quando morrerem, vocês devem ser capazes de apresentar 
provas, dizendo, “Eu tenho revelado a história desta forma, e fiz estas coisas nesta 
idade. Eu posso fazer essas coisas no futuro, mas estou morrendo. Por isso, eu quero 
fazer isto em meu nome.” 
 
Vocês não devem dizer isto apenas com palavras. Isto não deveria ser apenas palavras. 
Vão em frente e morram. (Risadas.) Depois que essa pessoa morre, as pessoas devem 
lamentar dizendo com lágrimas, “Isso está certo. Isso está certo.” Vocês podem fazer 
isso? (Sim.) (73:110) 
 
2) Tempo para Entrar no Mundo Espiritual 
 
Quando olhamos para nossa vida humana, todos repetimos vidas cotidianas desde que 
nascemos. Isto segue, mas está ficando mais fraco ou mais forte? 
 
Quando vocês se conheceram, fizeram essa determinação, mas essa determinação 
gradualmente diminuiu enquanto o tempo passou em seu curso de vida, em dez ou vinte 
anos. Ela diminui enquanto vocês envelhecem, 50, 60, 70, e 80 anos de idade. Esse é o 
problema. À medida que o ambiente nos afeta, a determinação fica menor. Tal como no 
mundo natural, quando alguma força faz influência, nossa determinação se torna menor. 
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No caso da energia elétrica, uma entrada de energia pode rodar um motor, mas enquanto 
ele continua funcionando, a energia fica cada vez mais fraca e eventualmente se esgota. 
 
Quando pensamos sobre isso, não podemos ficar parados em nossas vidas. Devemos 
continuar nos movendo por toda a nossa vida. Não podemos deixar de seguir em frente. 
Mas quando nos movemos, nos movemos da forma certa ou da forma errada? Pode 
haver várias formas de se mover. 
 
Qual é a direção que os seres humanos devem se mover? Qual direção devemos seguir? 
Nos movemos sem nem mesmo saber. Quão perigoso é isso? Podemos ser esmagados 
com algo como uma pedra, ou cair em uma vala de drenagem. Se nos movemos com 
estes riscos, quão perigoso é isso. Quão infeliz! Quão instável! Isto é um problema. 
 
Uma vez que entram no mundo espiritual, vocês não podem estabelecer 
relacionamentos recíprocos utilizando todas as medidas nas esferas de distância e tempo 
que adquirimos com nossos sentidos humanos. Este é um mundo transcendendo tempo e 
espaço. (141:270) 

 
 
Uma vez que entram no mundo espiritual, esse é o caso. O que acontece quando 
entramos no mundo espiritual? Vocês têm seu próprio nível espiritual. Todos têm 
determinado nível espiritual, dentro de determinadas limitações. Mesmo um casal 
abençoado se separa no início, quando eles entram no outro mundo. Por que? Porque o 
nível espiritual de cada pessoa é diferente. Primeiro um espírito vai para determinado 
lugar. Se ele sente muita falta de alguém, ele se moverá para o lugar da outra pessoa. Se 
não podem esquecer alguém, vocês se transferem centrando no amor. Do contrário, uma 
vez que entram em determinado lugar, vocês não podem sair. (164:62) 

 
 
O que vocês se tornarão no Reino do Céu? Vocês se tornarão o Embaixador ou um 
empregado da embaixada? (Embaixador.) É fácil se tornar um Embaixador? (Não é 
fácil.) Se existe uma situação de morte, ele tem que morrer primeiro. Isso não é correto? 
Vocês devem saber disso. 
 
Quando entram nesse mundo, vocês vão ser aqueles que sufocam e precisam receber 
uma injeção de oxigênio para respirar, ou aqueles que podem agir e viver livremente na 
realidade do amor de Deus? Isto é para este propósito, e isto é pelo mundo, pois este é o 
caminho de vida que vocês devem tomar. (Explica e aponta para os escritos no quadro.) 
Vocês devem saber que seguir em frente é um caminho inevitável de vida que devem 
tomar. 
 
Vocês entendem que existe o mundo espiritual? (Sim.) Vocês entendem ou acreditam? 
(Entendemos.) Com certeza? É um mundo de mais certeza do que este. Que tipo de 
mundo é esse? É tudo que é possível, baseado no conceito que Deus aprova. 
 
Pensem sobre isso. Muitas pessoas estão no mundo espiritual, e este é um mundo ideal 
onde vocês podem servir banquetes para todas elas em um momento, e ainda terá 
sobras. Vocês entendem? (Sim.) Estou seguindo na direção desse tipo de mundo. Não 
vamos apenas observar este mundo. Estamos preparando aqui na direção desse mundo. 



240 

 

Se eu morrer agora e renascer naquele mundo, quem virá me recepcionar lá? Onde 
vocês nasceram? Onde vocês vão? Vocês irão para uma vila de agricultores ou uma vila 
de pescadores do Reino do Céu? Para qual país vocês irão? Desta forma, nasceremos no 
Reino do Céu. Começamos no palácio. Quando olham para o que eu digo, vocês 
pensam que existe a possibilidade que podem fazer isso? O que vocês pensam que 
ocorrerá? Pensem sobre isso. (107:56) 

 
 
Vocês não têm nada para levar para lá como um presente quando vão para o Reino do 
Céu? Quando vocês vão para o mundo espiritual, súditos leais que foram martirizados 
se alinharão diante de vocês. Vocês podem abrir seus presentes diante deles? 
 
Pensem sobre isso. Vocês podem abrir um presente sujo? Que tipo de sofrimento a 
Igreja de Unificação e vocês têm atravessado? Se vocês falam sobre viver para o 
benefício da nação e do mundo, mas não sofreram realmente por eles, como vocês 
podem dizer que vivem pela nação e o mundo? “Eu tenho sofrido, mas não penso sobre 
isso como sofrimento.” Isso é natural. Ainda temos um caminho a seguir. Quando 
entram no mundo espiritual, vocês devem ser capazes de abrir o pacote de presente e 
dizer, “Este é o presente que preparei através da minha vida inteira, assim, por favor, 
aceite-o.” Vocês não podem ir para o Reino do Céu sem qualquer presente, não é? 
(32:71) 

 
 
Se vocês não têm independência, não podem entrar no bom mundo espiritual. O mundo 
espiritual tem suas próprias nações, tribos, famílias e indivíduos. A menos que tenham 
independência que os capacite a dizer que são indivíduos absolutamente necessários lá, 
vocês não podem entrar no Reino do Céu. (19:45) 

 
 
Não importa o que aconteça, vocês devem seguir para onde devem ir. Quando morrem, 
vocês estão destinados a dizer, “Mestre, este é agora o último momento. Por favor, guie-
me,” me chamando, ao invés de seus cônjuges ou pais. Esse é seu destino? E sobre isso? 
(Isso está certo.) Eu não gosto disso. (Risadas.) O que vocês clamam? Vocês dizem, 
“Ajude-me!” Pensem sobre isso. 
 
No mundo espiritual, a terra parece um grão de poeira. O mundo espiritual é 
enormemente vasto. Se vocês dizem, “Se há alguém que viveu na terra com esse 
coração em determinada época e foi para o mundo espiritual, apareça diretamente aqui,” 
ele aparecerá em um segundo. Este é o mundo onde sentimento direto se manifesta na 
realidade. 
 
Se vocês dizem que gostariam de realizar um banquete para um milhão de pessoas 
naquele momento, isso também é possível. Se vocês dizem, “Eu gostaria de 
compartilhar com todos esta alegria de amor ideal e realizar um banquete, por isso 
homens e mulheres deveriam vestir essas roupas e aparecer agora,” elas aparecerão 
imediatamente. Refeições e frutas não serão um problema. Elas aparecerão 
instantaneamente como vocês desejam. Se todos ficam cheios, o que acontece com as 
sobras? Elas são levadas para a cozinha? (Risadas.) Elas desaparecem imediatamente. 
(Risadas) 
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Não há nenhuma cozinha lá. Você não precisa se preocupar com nada. Não há nenhuma 
fábrica de alimentos ou fábrica de carros. Há várias flores. Vocês podem criar tantas 
casas quanto queiram para responder ao seu nível de amor. Vocês querem ir para esse 
mundo? Vocês querem vê-lo? (Sim.) 
 
Aqueles que querem apenas olhar, não podem entrar lá. Somente aqueles que querem ir 
e viver lá, podem entrar. Aqueles que gostam de olhar, primeiro olham, e depois entram, 
não é? (Risadas.) Este é o lugar que vocês entram depois de sua morte. Aqueles que 
querem apenas olhar e pretendem voltar sem morrer, não podem absolutamente entrar. 
Tem que ser aqueles que querem ir lá. (224:105) 
 
3) Certificado Necessário para o Processo no Mundo Espiritual 
 
Quando vocês pensam sobre Jesus, que é o centro do mundo, o que vocês deveriam 
fazer neste mundo? As pessoas frequentemente dizem, “Quando penso sobre Jesus, que 
carregou a cruz e morreu para redimir meu pecado, me sinto mortificado.” O que é 
mortificação? Mostrem o certificado disso. 
 
Onde se obtém um certificado que capacita vocês a dizerem, “Eu me tornei assim. Eu 
tenho feito estas coisas. Este é o certificado de vitória”? Vocês não podem emitir esse 
certificado por conta própria. Então quem emite o certificado? Satanás o emite. Deus 
não pode emiti-lo. Vocês devem obter o certificado de vitória a partir de Satanás. 
 
Jesus sabe disso muito bem. Quando ele começou seu ministério público de três anos, 
ele chamou Satanás e lutou com ele por 40 dias para fazê-lo escrever o certificado. 
Essas foram as três grandes tentações. Satanás disse, “Você é vitorioso no nível 
nacional, por isso não tenho escolha, a não ser escrever este certificado. Do contrário, eu 
teria que desistir de todo o meu território imediatamente para o lado do céu.” 
 
Portanto, vocês devem ter Satanás assinando primeiro o certificado, e então obter o 
certificado de Jesus. A seguir, vocês devem ter o certificado de Deus. Vocês devem 
saber que precisam destes três certificados. (15:121) 
 
12. É Importante em Qual Posição Você Morreu 
 
O que deveríamos fazer antes que aquele que faleceu não fique triste sobre sua morte, 
mas esteja triste na forma da Vontade de Deus? A questão aqui não é se a pessoa 
morreu em uma idade jovem ou uma idade avançada, mas em qual posição ela morreu. 
A questão não é quando ela morreu, mas em qual posição ela morreu. (32:297) 
 
13. Coisas que Você Descobre Claramente Apenas Depois que Morre 
 
Algumas pessoas passam a saber sobre meu nome pela primeira vez depois de sua 
morte, e se lamentam para mim, implorando para eu dar vida para elas. Sou eu que 
estou mais preocupado nessa situação. Uma vez que concluo tudo que tenho que fazer, e 
traço a linha depois de orar a Deus, eu nunca olho para trás. Esse é o motivo. Se seu 
neto vem para a igreja, essas pessoas começam a sentir orgulho, dizendo, “Isso é bom.” 
E se vocês seguem contra a Vontade de Deus e vão embora, eles começam a acusá-los. 



242 

 

Se oram e ficam conectados com o mundo espiritual, vocês saberão disso.  No mundo 
espiritual, espíritos estão trabalhando muito duro para trazer seus descendentes para o 
céu. Mas aqui, as pessoas às vezes falam mal de seus antepassados e tentam viver de 
forma egoísta. 
 
Vocês podem descobrir isso somente depois de morrer. Uma avó apareceu no mundo 
espiritual e pediu para ser ensinada sobre o Princípio Divino. Se imaginam se minhas 
palavras são verdadeiras, vocês podem morrer e descobrir. Se vocês pudessem morrer e 
voltar à vida, estaria tudo bem, mas uma vez que morrem, esse é o fim. Quando o Rev. 
Moon da Igreja de Unificação ameaça, as pessoas dizem que ameaço muito bem de uma 
forma que ninguém mais pode imitar. Mas tentem e morram. Vocês acham que não 
tenho mais nada para falar ao invés de dizer essas coisas? (22:338) 

 
 
Onde vocês descobrem o mais elevado amor de Deus? Não é no palácio. Vocês podem 
encontrar a forma para ocupar o mais elevado amor de Deus no fundo do inferno onde 
estão morrendo e derramando seu sangue. Vocês devem saber isso. 
 
Quando eu estava na prisão comunista, o mundo espiritual testemunhou para as pessoas, 
mesmo sem eu dizer uma palavra. Eu tinha discípulos que estavam determinados a 
oferecerem suas vidas e fazer qualquer coisa por mim. Se eu fosse um criminoso, havia 
muitas formas para sair da prisão. Deus trabalha com essa situação. Vocês entendem? 
 
Por exemplo, meus discípulos faziam bolos com farinha de trigo e os escondiam 
debaixo do braço ou na virilha para evitar descobertas durante o exame físico. Eles 
traziam os bolos para mim durante a hora do almoço. Nós os compartilhávamos e os 
comíamos juntos. Um pedaço de bolo que eu comia naquele tempo era sem preço. 
Vocês não podem nem mesmo comprá-lo com centenas de milhões de dólares neste 
mundo. Vocês devem saber isso. Isso é mais valioso do que sua vida. 
 
Aquelas pessoas dizem que nunca poderão esquecer as experiências daquele tempo. Eu 
não posso esquecer essas experiências. Quanto estávamos unidos naquele tempo. Eu os 
conhecia e elas também sabiam quem eu sou. Elas entendiam de noite e de dia, e 
vivíamos dessa forma. Se fosse necessário que morressem por mim, elas teriam 
oferecido suas cabeças muitas vezes. 
 
Eu era da mesma forma. Eu também estava arriscando minha vida por eles. Vocês não 
poderiam ir para esse estágio. Vocês entendem sobre o que estou falando? Três anos se 
passaram, e qualquer que seja sua situação, vocês devem saber que ainda têm um longo 
caminho a seguir para experimentar o profundo mundo do amor. Se vocês são 
desprovidos de sua vida e perdem tudo que têm, somente então entrarão na realidade da 
experiência que capacita vocês a dizerem, “Isto é o melhor do mundo.” 
 
Vocês tiveram essa experiência? Vocês devem seguir em frente. Vocês devem saber que 
ainda há um caminho a seguir. Quando seguem com disposição esse caminho com 
gratidão e o digerem, vocês podem unir seu espírito e corpo, e se conectar com o amor 
de Deus. Entretanto, vocês pararam de seguir, e reclamaram, dizendo, “Eu sei tudo 
sobre a Igreja de Unificação, eu acho.” Mas isto não está correto. 
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Se não podem seguir nesse caminho, vocês estarão separados de mim no mundo 
espiritual. Eu estou em uma realidade diferente. E vocês dirão, “Oh” a partir de uma 
posição inferior. Vocês podem ir lá. Vocês devem ir lá e ver se eu disse uma mentira. 
Vocês saberão tudo uma vez que morram. 
 
Se vocês querem saber, sigam em frente e morram imediatamente. Vocês não devem 
morrer, dizendo isso é certo. (Risadas.) Se vocês morrem, não há nenhuma forma para 
voltarem a vida, por isso vocês estarão em grande problema. Se vocês descobrem que 
era verdade e não estavam preparados, o que vocês farão? Vocês não podem voltar. Por 
isso, vocês devem acreditar e se preparar. (Aplausos.) Eu sou uma pessoa que fala 
mentiras ou a verdade? Se vocês querem acreditar, acreditem, e se vocês não querem 
acreditar, não acreditem. O que vocês querem? Vocês entendem? Vocês acreditam 
nisso? Qual é certo? Levantem a mão se vocês acreditam. Se vocês acreditam, então 
devem praticar isso? Ou não devem praticá-lo? (Devemos praticá-lo.) Se vocês 
experimentam meu coração e tentam digerir todos os fatos, dizendo, “se eu faço isso, 
seguramente me tornarei assim,” isto pode ser realizado. Façam assim. (91:175) 
 
14. Se Você Vive pelos Outros, Você Fica Mais Próximo a Deus 
 
Se vão para o mundo espiritual, vocês descobrirão que ele é um mundo vasto, e consiste 
de três estágios. Quem irá para o topo? Aqueles que viveram mais pelos outros. Essa é a 
lei lá. (Escrevendo no quadro.) Começando a partir daqui, mesmo se vocês alcançam 
aqui, eles dirão, “Tudo bem” Bem-vindo!” Vocês alcançam aqui, então “Tudo bem” 
Bem-vindo!” E aqui, novamente, “Tudo bem! Bem-vindo!” 
 
Mas para aqueles que vivem para si mesmos, o mundo oposto se desdobrará. Ele 
também consiste de três estágios. Aqui, todos eles rejeitam, dizendo “Huh! Não 
gostamos de alguém como você.” Há dois tipos de reações. Todos rejeitarão alguém que 
viveu para si mesmo, e todos receberão alguém que viveu pelos outros. 
 
Não há nenhum erro aqui. Se esta pessoa começa seguindo este caminho aqui, as 
pessoas acenam suas mãos. Quão maravilhoso é isso. Mas aqui, todos tentam não olhar. 
A esposa falecida de alguém é da mesma forma. Se ela está no mundo espiritual, vocês 
não a reconhecem. É a mesma coisa com seus pais. Não há nada a fazer com eles. 
 
Onde vocês fazem isso? Depois que uma pessoa tenha vivido na terra, ela vai para o 
mundo espiritual. Todos aqueles que vão para a realidade mais elevada são pessoas que 
viveram pelos outros. Aqueles que vão para quarenta países, por exemplo, e vivem 
pelos outros com o coração de uma mãe em uma família, aqueles que têm o coração de 
um santo para salvar as pessoas do mundo do mal irão para o lugar mais elevado. 
 
Eu penso dessa forma. “Eu sou um homem, um general que representa filhos de piedade 
filial de épocas históricas, um general de patriotas e de santos. Embora todos os demais 
que tinham o nome de filhos de Deus falharam, eu nasci como um filho vitorioso.” Há 
somente uma coisa que permitirá que vocês digam isso. O que é? É simples. Viver 
absolutamente pelos outros. Somente aqueles que dão e esquecem, fazem pelos outros e 
esquecem, podem digerir esse mundo. Essa é a conclusão. É simples. Vocês entendem 
sobre o que estou falando? (Sim.) 
 



244 

 

Vocês devem saber claramente se são alguém que vai para o Reino do Céu ou para o 
inferno. Estas não são palavras que apenas penso e digo. Eu sou alguém que conhece o 
mundo espiritual claramente. (Ele escreve no quadro.) Há dois mundos. Todos os tipos 
de pessoas vivem aqui, e então vão para este lugar. Não há ninguém que possa evitar a 
morte. Vocês não podem evitar a morte. As pessoas irão para algum lugar depois de 
viverem aqui. Aqueles que vivem por si mesmos vão para o inferno depois de entrar 
nesse mundo, e aqueles que viveram pelos outros vão para o Reino do Céu. Terra e 
mundo espiritual são separados na morte. (203:100) 

 
 
O que é Verdadeiros Pais? Eu ensino vocês aqui, a partir deste fundamento, coisas cada 
vez maiores. À medida que vocês se elevam, eu ensino algo maior. E então o que mais? 
Eu ensino vocês para que possam ser compatíveis com o país celeste, o país eterno. Eu 
ensino vocês para que não tenham dificuldade de respirar quando forem para o país da 
eternidade. Vocês entendem? Se é assim, uma vez que entram no mundo espiritual, 
vocês devem encarar um canto ou uma parede e ficar lá. Se olham ao redor, vocês 
enxergam aqueles que se negaram e se sacrificaram. Vocês sentem como sufocando. 
Este é um assunto sério. 
 
Quem criou isto? Foi Satanás. Vocês estão esperando pelos Verdadeiros Pais virem e 
liberarem vocês. Vocês desejam ser liberados. Para liberá-los, eu devo resolver isto 
diretamente ou de uma forma inversa? (129:99) 

 
 
A partir de agora, o que acontecerá? Uma longa fila de pessoas se formará para oferecer 
suas propriedades para o céu. Esta será a maior fila do mundo. Vocês entendem sobre o 
que estou falando? (Sim.) 
 
Se vocês vêm para a Igreja de Unificação, todos devem se tornar mendigos que estão 
completamente quebrados porque ofereceram tudo. Existe somente muco, lágrimas e 
sangue para oferecer. Eu mesmo fui assim. Não havia mais nada para oferecer. Eu 
ofereci toda a minha vida e posses. Vocês entendem? (Sim.) Se vocês têm um livro de 
economias no banco para seus filhos e filhas, vocês deveriam usar isso para eles? Ou 
vocês deveriam usar para a reunificação de Norte e Sul, ou para a missão mundial? 
(Devemos utilizar para a missão mundial.) Vocês entendem isso. Somente se pensam 
dessa forma e agem assim, vocês podem participar nos esquadrões do Messias. Vocês 
entendem? (Sim.) 
 
Vocês devem viver pelos outros. Viver pelo todo e pela causa maior. Viver pelo mundo, 
por Deus, e para liberar a humanidade. Vocês devem fazer as pessoas mudarem para a 
nova linhagem de sangue através de vocês. 
 
Porque a linhagem de sangue foi errada, Deus tem sido impotente até agora para criar 
perfeição. Agora entramos na era da conversão. Vocês devem saber que um céu e terra 
livres estão próximos, e que devem semear sementes de bondade. Vocês sabem como 
devem agir, não é? Vocês sabem bem, não é? (Sim.) A partir de agora, vocês devem se 
tornar um grupo de cidadãos do Reino Celeste com vida eterna, conectado com o Reino 
do Céu eterno como uma tribo com as tradições do Messias! (Amém!) (203:187) 
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A partir de agora, haverá competição sobre viver para os outros. Por que? Sendo que 
aqueles que vivem pelos outros vão para uma posição mais elevada no Reino do Céu, se 
vocês trabalham por uma pessoa em uma posição elevada, vocês podem saltar com ela. 
Em Cabo Kennedy há uma plataforma de lançamento para satélites. Isto é igual aos 
satélites. Vocês são lançados a partir de lá e voam para o céu. Viver por uma pessoa é o 
mesmo como quando Deus criou Seu objeto. Vocês se colocarão na posição de objeto 
de amor para essa pessoa. Vocês não pensam assim? Para esse propósito, sigam alguém 
e vivam pelos outros. 
 
Vocês não são iguais? Vocês trabalham me seguindo, não é? Trabalhar para me seguir é 
tirar vantagem de mim. Vocês não estão tentando ocupar Deus ao se tornar meu objeto 
de amor e saltar? Isso é verdade, não é? 
 
Satélites devem ser lançados na direção de um objetivo, não é? É a mesma coisa. 
Satélites são um símbolo de crentes de hoje tentando saltar na direção do Reino do Céu, 
cruzando dezenas de milhares de quilômetros. 
 
Certamente, os seres humanos devem seguir para a terra natal original. Sua terra natal é 
neste mundo? Estou falando sobre a terra natal original. Quando vão para a terra natal 
eterna, se vocês não puderam preparar os conteúdos para serem bem vindos lá, vocês 
serão miseráveis. Vocês entendem quão devastador é não ser capaz de se juntar a um 
grupo, não é? Uma vez experimentei isso, mas eu não sei quando falei sobre isso para 
outras pessoas. (213:194) 

 
 
Haverá o indivíduo ou não no outro mundo? Há a família, ou não? Até agora, não havia 
nenhuma família. Mas a partir de agora, a organização de famílias começará. Todos 
ficaram separados até agora. Por que? Porque fundamentos e costumes culturais e 
emocionais são todos diferentes, todos estavam separados. 
 
O que é família? Família é o lugar onde criamos um novo costume e uma nova cultura, 
e onde as tornamos hábitos. Sendo que não havia nenhuma família, havia sociedade? A 
sociedade de uma nação não poderia existir ali. Tudo está misturado. A seguir, não 
havia nenhuma nação e nenhum mundo. 
 
Assim, as associações religiosas são agora os principais. As pessoas ficam na realidade 
Budista ou Cristã. Pessoas de diferentes países não podem ficar juntas, mas pessoas da 
mesma realidade religiosa podem ficar juntas. Todas as realidades religiosas buscam um 
único mundo e acreditam em um único Deus, por isso podem ficar juntas. Enquanto 
todas as religiões pertencem à realidade de Deus, todas as nações não pertencem a essa 
realidade. Isso não é assim? A partir da Igreja de Unificação, indivíduo, família, messias 
tribal, messias nacional e messias mundial surgirão. O caminho que o indivíduo toma 
conduz para a família, e o caminho que a família toma conduz para o caminho da tribo. 
 
Que tipo de mundo é o mundo espiritual? É onde as pessoas vivem para os outros 
centrando no amor verdadeiro. Pessoas não vivem para o “eu,” mas para o todo. Mesmo 
nesta terra, aqueles que vivem 100 por cento pelos outros, dizem, “Pise em mim e siga!” 
Não importa quão grande seja a América, se há alguém que vive pela nação mais do que 
o presidente, todos o receberão mesmo se ele pisa no presidente e segue. Mas se alguém 
vive somente por seu próprio benefício, todos se tornam um inimigo. 
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É a mesma coisa no mundo espiritual. Se alguém vive por uma causa maior, ele pode 
seguir em frente naturalmente. Se algo beneficia uma causa maior, isto pode passar 
naturalmente. Por isso, se alguém vive pelo mundo, ele não deve viver pela América. A 
América está incluída no mundo. A Coreia também. Todas as nações estão incluídas. 
 
Qual é o conteúdo da direção que todos podem receber, passando através do estágio 
familiar? A conclusão é que é o caminho de amor para viver pelos outros centrando no 
amor verdadeiro. Isto não pode ser perturbado, nem mesmo no mundo satânico na terra. 
Mesmo o mundo satânico tem que absolutamente se acomodar a isto. Isso não é assim? 
Mesmo maus pais e pessoas más receberão alguém que tenta dar a elas com amor 
verdadeiro. Isso não é assim? Isso é assim de noite e de dia. (215:174) 
 
15. Julgamento 
 
Vocês já pensaram sobre receber uma ordem para comparecer diante do tribunal de 
julgamento no mundo espiritual? Algum dia, a ordem será dada para comparecer diante 
do tribunal de julgamento. 
 
Para gerenciar e controlar esse tribunal, deve haver um juiz, um promotor e um 
advogado de defesa. Quem são eles? O juiz é Deus, o promotor é Satanás, e o advogado 
de defesa é Jesus. Somente Jesus pode ser o advogado de defesa. (17:177) 
 
16. Palavras Relacionadas ao Epitáfio 
 
A fim de enxertar agora, é necessário utilizar pratos de ouro para a conexão. Mas seus 
pratos são de cobre, latão ou prata? Qual é seu prato? Vocês mesmos sabem muito bem. 
Que tipo de pratos? Um prato com remendos ou um prato de cor única de ouro puro? (A 
cor do ouro puro.) Quem respondeu isso? Quando olho para vocês, sei que tinham muita 
preocupação com sua família. Bem? Embora vocês tinham muita preocupação com suas 
mães e pais, isso era pela restauração tribal? Vocês não perguntam para sua mãe e pai? 
Estou dizendo para vocês restaurarem sua tribo agora, mas eu não disse para fazer isso 
antes? Aos meus olhos, há muitas coisas que me incomodam. 
 
Embora eu enterrei através de cerimônias de Seung Hwa em Paju aqueles membros dos 
36 Casais Abençoados que faleceram, algumas pessoas trouxeram lápides e as ergueram 
sem aprovação. Eu dei uma ordem rígida, “Não criem um epitáfio para Heung Jin.” 
Alguém questionou, então eu expliquei. Eu visitei minha terra natal e não pude erguer 
um epitáfio para meus pais. Qual é o correto? Minhas palavras são corretas, ou não? 
Devemos primeiro resolver o ressentimento dos antepassados, e então vocês têm a 
responsabilidade para fazer filhos e filhas viverem. 
 
Há um epitáfio para Heung Jin em seu won jon, ou não? (Não) Há uma 
responsabilidade para encontrar a nação e, com o título de súdito leal centrado na nação, 
liberar antepassados do ressentimento em relação ao seus pais. É do princípio apagar 
todos os epitáfios ruins, e da mesma forma como a declaração da vitoriosa bênção 
eterna do céu deixar, o epitáfio, “Nossos pais são antepassados de bondade,” e então 
cuidar de filhos e filhas. 
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Eu vou olhar para as lápides. Eu não ensinei a fazer isso. Estas pessoas erguem lápides 
para esposas falecidas com um epitáfio elogiando, “Ela foi testemunhar aqui e ali…” 
Quanto isso será uma cruz uma vez que elas vão para o mundo espiritual? As pessoas 
apontarão os dedos para elas, e dirão, “Este sujeito fez isto sem cumprir sua 
responsabilidade!” (220:149) 
 
Seção 3. Para Ir Para o Mundo Espiritual Elevado 
 
1. O Padrão de Pessoas Religiosas é o Mundo Espiritual 
 
A diferença entre crentes religiosos e pessoas seculares é que os primeiros acreditam no 
mundo espiritual enquanto vivem suas vidas na terra. Religiões já estão centradas em 
Deus. Religião começa a partir da determinação de viver para encontrar Deus. Os 
conteúdos das escrituras que os fundadores de todas as religiões deixaram não 
introduzem a vida humana. Eles pensavam como podemos nos relacionar centrando no 
lugar onde Deus existe e no lugar onde Deus habita, como também sobre o mundo 
eterno transcendente. (187:286) 
 
2. O Padrão para Estabelecer o Direito de Propriedade no Mundo 
Espiritual 
 
A muito tempo atrás, tivemos muitos dias quando nem sequer tínhamos refeições e 
tremíamos em um quarto frio sem alimento. Vocês devem sentir que estão mais perto de 
Deus nesses dias. Nesses dias, nos preocupamos sobre a nação e o mundo. À medida 
que tudo se tornava maior e o fundamento se expandia, vocês passaram a pensar sobre 
quantas pessoas se alegram com seu nome. 
 
Eu não gosto de encontrar pessoas. Se encontro pessoas, eu as elogio e digo isso e 
aquilo, mas não gosto disso. Não importa quanto conhecimento, poder ou dinheiro uma 
pessoa possa ter, todas estas coisas serão levadas embora. 
 
Quando uma pessoa morre, ela deixa tudo para trás. O que vocês devem carregar é seus 
esforços para amar Deus, estabelecer sua personalidade essencial, desenvolver amor por 
seu cônjuge, e expandir o amor da família para o mundo. O registro de amar a 
humanidade e Deus permanece até o fim e se torna o padrão para decidir o direito de 
propriedade no outro mundo. O outro mundo é justo. Quando vocês sofreram por toda a 
noite pensando sobre a nação? Quando vocês agonizaram sobre os problemas do 
mundo? Quando vocês assumiram toda a responsabilidade da batalha na posição trágica 
para decidir vida e morte na linha divisória do destino da humanidade? Eu assumi esta 
responsabilidade diante de Deus. (127:38) 

 
 
No caminho da restauração, não há desconto. Quando chegamos hoje à noite, cada um 
de nós veio sozinho, mas não podemos seguir sozinhos. Devemos levar muitas pessoas 
conosco. Os seres humanos não podem viver separados da sociedade. Essa é a razão que 
Jesus visitou os discípulos que o tinham traído. Devemos saber sobre a tristeza de Jesus 
por não ter escolha, mas levar apenas um ladrão com ele. Devemos nos preparar para 
conhecer essa situação. (14:105) 
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Vocês devem saber que o número de pessoas que testemunharam decidirá seu direito de 
propriedade no mundo espiritual, uma vez que forem para lá. Vocês não vão para lá 
com um título de líder estadual. Se vocês vão sem nada, isto não funcionará. Se é um 
líder estadual, você é um soldado de recrutamento para criar e trazer pessoas em seu 
estado para o céu como testemunhas. Você é um agente de recrutamento. (125:17) 
 
3. Vocês Devem Amar as Pessoas 
 
No mundo espiritual, vocês não podem comer sem amor de Deus. Vocês não têm o 
direito de comer. Inferno é o lugar onde vocês observam, mas não podem comer e 
sabem que não podem agir assim. Vocês devem saber disso. Vocês entendem? Portanto, 
exceto para aqueles que exaltaram o valor central que pode unir espírito e corpo 
centrando no amor de Deus, e que experimentaram a vida do Reino do Céu na terra com 
mente e corpo unidos, as pessoas não podem possuir o mundo ideal eterno e o Reino do 
Céu. Vocês devem saber isso. (91:173) 

 
 
Do que deveríamos ter orgulho no mundo espiritual? Não há nada mais. Digamos que o 
Presidente Moon gastou muito dinheiro e entrou no mundo espiritual. Se Deus 
perguntar, “O que você fez na terra,” ele diria que tinha dinheiro e gastou muito 
dinheiro. Eu tenho gastado muito dinheiro. Eu estou gastando muito dinheiro, não é, 
para isso e aquilo? Tudo isso não importa. O que importa é quanto eu vivi buscando 
pelas pessoas. (187:310) 
 
4. Vocês Devem Amar Mais Deus 
 
Nada mais é necessário no outro mundo. Vocês devem amar Deus mais do que amam o 
mundo, sua nação, seu cônjuge, e seu filho. Esse é o Princípio. A Mãe diz, "Oh, ame 
Deus mais do que me ama, por favor. Então você me ama.” Somente com essa mente, 
ela pode receber o amor divino e de alta dimensão a partir de seu esposo. Vocês devem 
se inclinar e implorar aos seus pais, “Oh, pais, esqueçam de nós. Por favor, recebam 
primeiro o amor dos Verdadeiros Pais. Eu quero amar os pais que receberam o amor de 
pais originais.” 
 
Uma vez que entram no outro mundo, esse é o caso. Quando vão para o mundo 
espiritual, vocês ganham dinheiro? Vocês dormem por centenas de milhões de anos? 
Por favor, pensem sobre isso. Quão chato é isso! Vocês não devem dormir centenas de 
milhões de anos ou ganhar dinheiro. Vocês podem comer a qualquer momento. Quando 
digo que estou com fome e quero “cem milhões de dólares de comida,” eu os receberei 
imediatamente. Vocês entendem sobre o que estou falando? A pessoa que alcança o 
caráter mais nobre na realidade de amor pode exercer a capacidade de Deus. (126:142) 
 
5. Vocês Devem Estabelecer o Fundamento Familiar 
 
Por que vocês devem ter filhos e filhas? Deve haver amor. Deus deve existir. Esposo e 
esposa devem estar lá, e isso requer homem e mulher. A seguir, o sangue tem que ser 
misturado. Os descendentes nascem com o sangue de Deus e o sangue do amor, o 
sangue vertical e o sangue horizontal, misturados juntos. Portanto, a menos que tenham 
descendentes, vocês não podem ter um lugar para brincar e repousar no outro mundo. 
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Se esposo e esposa vivem somente cara a cara até que tenham 80 ou 90 anos de idade, 
eles são felizes? Eles não podem viver uma vida interessante. Deve haver uma esposa 
do seu filho, e netos. A esposa do filho gostaria de viver de forma feliz com o esposo e a 
esposa como costumava ser. Avós e avôs frequentemente esquecem as coisas quando 
ficam mais velhos. Eles se tornam como bebês. Por causa disso, vocês devem servir 
como uma cabeça para sua avó e avô, tal como vocês servem como pais dos bebês. Isso 
não é ruim. Para pessoas idosas, não há nada mais feliz do que segurar os netos. Minha 
mãe é igual. Minha mãe ama tanto os netos hoje em dia. Quando ela deu nascimento ao 
Verdadeiro Pai, o sabor foi amargo. O sabor dos netos é como uma barra doce de pasta 
de feijão adzuki com geleia. Se ela toca em algo assim, isso é suave. 
 
Assim, aqueles que não puderam ter netos, não podem alcançar harmonia com o céu e a 
terra, e se adaptar a leste, oeste, sul e norte no mundo espiritual. Mesmo quando 
dançam, eles não podem fazer dança do quadril, dança do peito, dança do nariz, dança 
das mãos ou dança das pernas. Eles podem fazer somente uma única dança. (Risadas.) 
Esta é uma dança como de um urso no zoológico. 
 
A fim de estar harmonizado no mundo ideal, elementos de primavera, verão, outono e 
inverno, acima, abaixo, frente, atrás, direita e esquerda estão condensados em uma 
família. Mesmo se um elemento está faltando, as pessoas dizem, “Eu não gosto disso.” 
Vocês entendem? (Sim.) 
 
Aquelas mulheres que dizem, “Eu gosto do meu sogro e da minha sogra,” levantem a 
mão. Há mulheres que gostam de seus sogros? Há essas mulheres, ou não? Atualmente, 
nenhuma mulher jovem diz, “Eu desejo visitar e servir minha sogra e meu sogro.” Se 
vocês pesquisarem centenas de milhares de mulheres, provavelmente não haverá 
nenhuma. Entre nossos membros da Igreja de Unificação, pode haver algumas mulheres 
que circulam essa resposta. (197:32) 

 
 
Mesmo se dormem sozinhos, vocês dormem no seio do amor de Deus. Vocês dizem, 
“Hoje à noite é realmente uma noite feliz,” e adormecem sorrindo. Quando acordam, 
vocês dizem, “Ha, eu vou para qualquer lugar para testemunhar e desejo poder 
encontrar o Mestre.” Caminhando ou dormindo, vocês nunca sabem quando me 
encontrarão. Por volta do meio dia ou uma hora da tarde, se seguem mais um passo, 
vocês podem me encontrar lá. Mas vocês não sabem disso, e continuam procurando por 
mim com gratidão. Vocês entendem sobre o que estou falando? 
 
Portanto, vocês não têm espaço para pensar, “Oh, é muito,” depois do seu trabalho. 
Vocês não devem ter espaço para pensar, “Oh, é terrível. Eu não pude dormir e meu 
corpo dói.” Então o mundo espiritual se abrirá. Vocês podem ver o mundo espiritual. Se 
vocês veem o mundo espiritual com seus olhos abertos e comem refeições 
espiritualmente, vocês não ficam com fome mesmo se não comem todos os dias. Esse 
tipo de coisa acontecerá. Seu corpo se sente leve, e vocês não ficam cansados, mesmo se 
correm o dia todo. 
 
Se vocês experimentam estas coisas, este mundo se torna interessante. É necessário dar 
nascimento a filhos e filhas horizontalmente neste mundo. Sendo que vocês devem 
trazer sua família para o outro mundo, vocês não têm escolha a não ser estar neste 
mundo. (91:176) 



250 

 

6. Vocês Devem Viver Centrados na Tradição da Realidade do Coração 
 
Somos aqueles que entendem o mundo espiritual. Religião é necessária no mundo 
espiritual? (Não, ela não é necessária) Presbiterianismo ou Catolicismo Romano são 
necessários lá? (Eles não são necessários.) Vocês entram na realidade de viver com 
Deus, por isso a religião não é necessária. Vocês devem saber disso. Eu sou alguém que 
sabe disso. Então, o que é necessário? A coisa mais importante é ser capaz de receber o 
amor de Deus. 
 
Atualmente, falamos sobre a realidade de coração na Igreja de Unificação. Onde é a 
base da realidade de coração? É o amor de Verdadeiros Pais, o amor de verdadeiro 
esposo e esposa, e o amor de verdadeiros irmãos centrados no amor de Deus. O mundo 
onde esse amor pode ser universalmente expandido é o mundo do coração. Vocês 
entendem? (Sim.) 
 
Vivemos ali centrados no padrão de amor, de amar seu esposo e esposa no mundo 
original. Mas o esposo e a esposa não são o centro desse mundo. É o amor de esposo e 
esposa centrado no céu e terra, o cosmos. Vocês entendem? Portanto, valorizamos mais 
o cosmos. Estabelecemos amor de esposo e esposa, mas este não deveria ser amor de 
esposo e esposa centrado no mundo. Uma vez que seguimos para esse país, não haverá 
nenhum mundo. O mundo espiritual é o mundo final, por isso devemos valorizar o 
cosmos, não é? 
 
A questão mais importante é onde construímos e encontramos o fundamento de amor 
que pode passar para esse mundo. A Igreja de Unificação está tentando edificar esse 
fundamento neste mundo. Há muitas religiões e as chamadas coisas mais preciosas 
neste mundo, mas a entidade que começou estas coisas neste mundo é somente a Igreja 
de Unificação. O que ensinamos aqui? Vocês podem se tornar um candidato de sucesso 
na realidade de coração. 
 
Uma vez que vocês vão para o outro mundo, muitas pessoas que amaram suas nações, 
muitos casais, patriotas, cidadãos leais, mulheres de castidade, santos, estão todos lá. 
Haverá pessoas que amaram o mundo. Mas não há ninguém lá que viveu centrando na 
tradição da realidade de coração e amor original de Deus. Essa pessoa está lá, ou não? 
(Essa pessoa não foi para lá.) Essa pessoa já foi para lá, ou não? (Essa pessoa ainda não 
foi para lá.) Não há nem mesmo uma. (126:139) 
 
7. Bilhete para Passar para o Outro Mundo 
 
A partir de agora, quando começam algo, vocês devem começá-lo centrando em Deus. 
Este é o Princípio. 
 
Uma vez que vocês vão para o mundo espiritual, o Princípio aparece diante de vocês. 
Dependendo de quanto vocês estão de acordo ou assimilaram o Princípio, vocês irão 
para realidades diferentes, desde o inferno até o mundo espiritual intermediário, até o 
paraíso e o Reino do Céu. Este não deveria ser o caso? O Princípio não deveria estar lá? 
Mesmo se alguém é o presidente americano, um Prêmio Nobel, ou um famoso estudioso 
mundial, essa pessoa pode ir para o Reino do Céu quando entrar no mundo espiritual? 
Não, ela não pode.  
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Ela pode passar? Esse é o motivo pelo qual o mundo religioso está ensinando as pessoas 
a desistirem de tudo e seguirem. Vocês devem desistir de tudo e seguir. Essa é uma 
lógica estabelecida. 
 
Então qual é a coisa mais preciosa? Qual é a forma mais preciosa? O que importa é 
quanto uma pessoa recebeu dor por este mundo e quantas lágrimas foram derramadas. 
Esse é o bilhete para passar para o outro mundo. Não há nenhum erro nisso. Isto é 
absoluto. Isto se ajusta à teoria. 
 
Se vocês olham para isso a partir da posição de Deus, Ele é um Deus de alegria? A 
religião que pensa que Deus está alegre não tem cérebro e nem senso comum. Aquele 
que é mais triste é Deus. Se Deus tem derramado lágrimas e recebido dor até agora, isso 
não é pelo próprio Deus. Deus ainda está derramando lágrimas por este universo que 
Ele criou e pela humanidade decaída. Estas são palavras corretas. Por que elas são 
corretas? Porque Ele é um Deus de Coração. (97:172) 
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Capítulo 3 – O Mundo Espiritual 
 
Seção 1. O Mundo Espiritual que Você Pode Experimentar Durante 
Sua Vida na Terra 
 
1. O Mundo Espiritual e o Tempo Atual 
 
Agora é o tempo quando o mundo espiritual e o mundo físico podem ser unidos no nível 
global. Este não é um momento tranquilo, mas o tempo quando céu e terra estão 
seguramente experimentando grandes mudanças. O mundo tentará parar estas mudanças 
de uma maneira ou de outra, mas o Céu está determinado a trazer essas mudanças. As 
duas forças não podem evitar lutar uma com a outra até o fim. Quando o Céu vence 
sobre o mundo, o mundo espiritual e o mundo físico podem ser unidos. De fato, isso já 
foi cumprido no tempo da Reunião do Monumento de Washington. Vocês me 
compreendem?  
 
Depois de 1976 o mundo satânico não podia mais acusar Deus diretamente, embora ele 
ainda possa acusar nossos antepassados no mundo espiritual. Agora podemos mobilizar 
todos os nossos antepassados no mundo espiritual para afastar todas as forças satânicas 
da terra, sobre a qual podemos edificar o fundamento para o bem absoluto. 
 
O mundo espiritual dirá a vocês o que fazer. Ele guiará muitas pessoas a acreditarem na 
Igreja de Unificação. Jesus, Confúcio, Buda, Maomé, ou os próprios antepassados das 
pessoas, aparecerão para elas e as punirão espiritualmente, se elas não acreditarem na 
Igreja de Unificação. Quando o mundo espiritual começa a influenciar este mundo, o 
movimento em âmbito mundial começará baseado em um padrão que transcende 
diferenças raciais, e sobre o qual podemos unir todo o mundo espiritual e todos os 
povos divididos na terra através do amor. 
 
Até agora, o ocidente e o oriente tiveram mundos espirituais diferentes. Como vocês 
acreditam que seja possível uni-los? Somente o amor pode fazer isso. De fato, eu já 
tenho unido muitas pessoas do ocidente e do oriente, centrando no amor de Deus. Desde 
o nível individual até os níveis da família, tribo, sociedade, nação e mundo, todos os 
fundamentos têm sido estabelecidos, centrados no amor de Deus. O Céu, como também 
todo o mundo espiritual, passará a depender de nós para sempre. 
 
2. A Era Futura 
 
Eu encontrei um membro novo de Nova York ontem. Ele disse que se juntou à igreja 
porque tinha visto espiritualmente Belvedere e me encontrado. 
 
Essa pessoa pode se tornar um rei ou um presidente no futuro próximo. Há tantas 
pessoas assim por todo o mundo. O número de pessoas que fazem coisas como falar 
sozinhas enquanto caminham aumentará nos Estados Unidos. Isto é porque o mundo 
espiritual logo descerá sobre a terra. Então quem irá controlá-lo? Essa é minha 
responsabilidade. Mas vocês também devem fazer isso. Eu não posso fazer tudo 
sozinho. (?7:77) 
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Vocês são agora filhos e filhas de Deus que podem unificar o mundo, livrar toda a 
mágoa causada pela queda da humanidade, e entrar no palácio de Deus agitando 
bandeiras vitoriosas. Então como vocês marcharão em frente? Vocês vão marchar 
assim, ou com uma risada? (Com uma risada.) Deus abraçará vocês e dançará! 
(Risadas.) 
 
“Vocês são meus filhos e filhas para sempre, e não verão mais miséria. Amor! Amor! 
Meu amor! O duradouro Reino do Céu!” Deus proclamará com alegria. Depois do 
Yankee Stadium e do Washington Monument, marcharemos em frente para Moscou. 
 
Se eu posso indenizar com sucesso três cursos de sete anos durante a década de 1980 
baseado nos quarenta anos da minha vida, todo o mundo democrático virá a se colocar 
do nosso lado. Na década de 1990 ninguém no mundo democrático nem mesmo tentará 
se opor à Igreja de Unificação. Então todos os problemas do Comunismo serão 
resolvidos em sete anos. 
 
Depois disso, vocês entrarão na época superespiritual, na qual ninguém pode negar a 
existência de Deus ou do mundo espiritual. Vocês podem imaginar quando acontecerá. 
Nosso mundo tem mudado muito desde a década de 1960. Os Estados Unidos, que 
estava em seu pico mais elevado, agora desceu ao fundo. Eu estou errado? (Não.) 
 
Da mesma forma, há alguma razão para acreditar que a Igreja de Unificação, que esteve 
sofrendo no fundo, não pode escalar até o topo 24 anos mais tarde? Logo que nossa 
igreja subir para esse nível, todo o mundo espiritual descerá. Essa é a época espiritual 
sobre a qual estou falando. Então, mesmo se há somente três casas de nossos membros 
em uma cidade, todos serão capazes de se comunicar com o mundo espiritual. Vocês 
têm muita sorte por terem nascido nesta época. Vocês devem saber isso. (86:194) 

 
 
Portanto, virá o tempo quando vocês não podem aparecer diante de mim de uma forma 
desleixada e desanimada. Nesse tempo, eu terei aberto completamente o portão do 
mundo espiritual. Se vocês chegam perto do portão dessa maneira, eu os expulsarei, 
dizendo, “Por que vocês vieram aqui?” Pessoas psíquicas verão que eu trouxe isso à 
tona. Entraremos na época quando podemos lidar com o mundo desta maneira. 
 
Faremos um diário sobre tudo, incluindo o presidente indo ao banheiro, e fazê-lo se 
render a nós, dizendo a ele, “Você fez isso e isso. Se fizer isso, você está destinado a 
morrer alguns anos mais tarde. Você deve seguir o Céu.” Vocês me compreendem? 
Vocês acham que haverá uma guerra? No mundo comunista, informaremos tudo sobre o 
que Kosygin está fazendo, o que ele está tramando, etc., e perguntar a ele, “Como você 
vive sem Deus?” Teremos todos os principais líderes do Partido Comunista totalmente 
rendidos a nós, apenas dando uma ordem para eles. 
 
Que tipo de pessoas estão vivendo no mundo agora? Elas são o mesmo tipo de pessoas 
como aquelas que viveram no tempo de Jesus, embora eu não possa elaborar com 
detalhes ainda, sendo que ainda estamos seguindo através do processo de restauração. 
 
Há todos os tipos de pessoas no mundo que podem executar uma variedade de coisas 
maravilhosas no meu lugar, embora Deus ainda não tenha permitido que elas façam 
isso. Algumas podem voar no ar. Vocês me compreendem?  



255 

 

Muitas pessoas podem caminhar na água. (Risadas.) Há muitas pessoas que podem 
viajar dezenas de milhares de quilômetros em um instante. Elas estão agora se treinando 
no coração das Montanhas do Himalaia. Eu poderia chamá-las algum dia. Vocês me 
compreendem? Isto soa inacreditável, não é? 
 
Vocês acreditam que o mundo será unificado? Quem quer que seja incapaz de responder 
ao ideal de amor na história de recriação será banido da autoridade de Deus, e 
entraremos em uma nova era. 
 
Esta é minha visão sobre a era de super-sentidos em um futuro próximo. Somente amor 
pode fazer isso. Vocês não pensam assim? Uma vez que amam algo nessa época, vocês 
tentarão se agarrar a isso, não importa o que possa acontecer. Vocês não pensam assim? 
Estamos entrando em uma nova era quando as coisas podem ser alcançadas somente 
pelo amor de Deus. 
 
Eu passei a saber tudo em minha oração. Embora eu possa parecer ser muito ignorante 
para vocês porque não digo muito, de fato, eu sei tudo. Estamos em uma época quando 
podemos dominar completamente o mundo espiritual enquanto vivemos na terra. Vocês 
me compreendem? Sendo que conheço tudo sobre o mundo espiritual, tenho meu 
próprio corpo, e tenho esclarecido estes princípios, não somente Satanás, mas o mundo 
angélico deve se render completamente a mim. Portanto, todos que são familiarizados 
com o Budismo e o Cristianismo, também devem se render a mim. 
 
Quando pessoas que se comunicam com o mundo espiritual se ajoelham diante de mim, 
e quando outras que não se comunicam, mas estão dispostas a morrer sempre que são 
solicitadas se ajoelham diante de mim, então podemos cumprir a providência de Deus 
na terra e começar a edificar o Reino do Céu aqui. Vocês me compreendem? (Sim!) 
 
Então vocês terão qualquer outra coisa para fazer? Vocês ficarão surpresos quando eu 
revelar meus pensamentos. Eu posso explicar para vocês o motivo pelo qual fiz isso e 
aquilo, e como isso e aquilo se tornou realidade. Eu não estou brincando. Nem estou 
tentando enganar vocês. Vocês podem esperar e ver o que acontecerá. Algumas pessoas 
podem imaginar como puderam ser tão estúpidas. Eu tenho dito para vocês que chegará 
o dia quando um viria comigo e outro seria deixado para trás. Isto seguramente 
acontecerá com os membros da Igreja de Unificação. (60:194) 
 
3. Experiências Espirituais São Às Vezes Necessárias 
 
Vocês oram? (Sim.) Vocês oram derramando lágrimas, ou apenas oram? Como vocês 
oram? Sua oração deveria ser: “Eu não posso voltar agora. Eu não posso voltar mesmo 
se eu puder morrer. Se eu voltar agora, isto seria mais miserável do que a morte.” Se 
vocês têm muitas experiências espirituais durante sua oração, então vocês seguramente 
serão ressuscitados. 
 
Vocês podem pensar que tiveram muita sorte por não terem nascido na América. 
Entretanto, vocês também devem apreciar que estão trabalhando aqui na América. É 
difícil nos livrarmos de nossos hábitos. Vocês devem seguir através de várias 
dificuldades a fim de entender o que eu estou dizendo. Não há nenhuma outra forma 
para alcançar o objetivo sem seguir através de muitas dificuldades.  
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Quando estão realmente determinados a fazer isso, Deus seguramente ajudará vocês. 
Vocês devem sentir o coração de Deus em cada palavra que falam. Portanto, vocês 
devem sempre ser humildes. 
 
Embora possam não encontrar palavras para falar, vocês devem sentir a presença de 
Deus diante de vocês. Ele pode empurrar vocês em frente todo o tempo. Enquanto 
possuem essa confiança, vocês podem educar uma multidão, não importa quantas 
pessoas existam. 
 
Deus os treinará, e vocês serão capazes de falar além de si mesmos. Naturalmente, 
vocês ouviriam o que estavam dizendo, mas vocês podem se perguntar o que está 
acontecendo. Nesse estado mental, vocês descobririam tudo acontecendo naturalmente. 
Qualquer movimento de seu corpo ou expressão facial seria natural e em sintonia com 
suas palavras faladas. Se vocês vivem cada dia dessa forma, então algum dia vocês 
descobrirão que estão experimentando uma vida dinâmica e animada. Vocês me 
compreendem? (96:168) 

 
 
Experimentar o mundo espiritual não é nada mais do que se tornar familiarizado com o 
mundo da quarta dimensão, onde vocês podem se comunicar ou obter conselhos com 
grandes homens de sabedoria que viveram vários milhares de anos atrás. Vocês podem 
experimentar isto diretamente enquanto vivem na terra. (4:225) 
 
4. Domínio da Consciência Espiritual 
 
Embora vocês adorem Deus como o centro de sua fé, seu entendimento de Deus, como 
vocês sabem, é muito vago. Então onde vocês começam a procurar por Ele? Essa 
questão é de suma importância. 
 
Onde vocês começam? Embora Deus esteja seguramente no centro de sua mente, vocês 
não podem senti-lo como sentem coisas tangíveis com seus cinco sentidos físicos. 
Vocês não devem começar a procurar no próprio Deus. Vocês devem procurar primeiro 
em vocês mesmos. 
 
Vocês têm uma mente e um corpo. Vocês devem se investigar centrados não em seu 
corpo, mas em sua mente. A mente de cada homem decaído é diferente, embora sua raiz 
seja a mesma. 
 
Um círculo tem 360 graus, e se duas linhas são traçadas através do centro, uma 
perpendicular à outra, isto cria ângulos de 90 graus. Podemos dividir um círculo em 360 
partes. Se nossa mente é como um círculo, é importante que vocês decidam como traçar 
a primeira linha horizontal. A forma de uma linha horizontal em um círculo difere de 
uma pessoa para outra. Suas características originais são diferentes, tal como seus rostos 
são diferentes. 
 
Quando vamos dividir um círculo começando a partir do grau zero, adicionando um 
grau, e então dois graus, e assim por diante, devemos utilizar um padrão para calcular 
cada grau. Se sua mente é como um círculo, o padrão para dividi-lo difere de uma 
pessoa para outra. Vocês devem saber isso. 
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Todos são diferentes. Por que? Cada pessoa tem uma linha horizontal e uma linha 
vertical diferentes sobre as quais divide em 360 partes, tal como cada pessoa tem um 
rosto, preferências e sentimentos diferentes. Uma pessoa traça uma linha desta forma, e 
outra pessoa de outra forma. Todos fazem de formas diferentes. Portanto, devemos 
ajustá-las. Como vocês fazem isso? Primeiro vocês devem encontrar o ponto zero. Onde 
é isso? Em sua mente. Quando traçam uma linha horizontal sobre o ponto zero, vocês 
podem traçar uma linha perpendicular a partir dela. 
 
Vocês devem se colocar como um objeto diante do Céu, que é o sujeito. Deus tem 
seguramente nos dado o fundamento sobre o qual podemos nos colocar como um 
objeto. Vocês devem encontrar uma linha perpendicular sobre o fundamento horizontal 
de sua mente. Há seguramente essa linha perpendicular em sua mente. Todos têm um 
padrão diferente para essa linha perpendicular. Como vocês ajustam sua linha 
perpendicular ao ponto zero? Em uma estação de força há muitos tipos diferentes de 
medidores. Cada medidor tem algo semelhante ao ponto zero, centrado no qual sua 
direção, poder, quantidade e assim por diante, podem ser ajustados. Devemos ter esse 
padrão. 
 
Há um portão em sua mente. O portão não se abre apenas em uma única direção. Sendo 
que sua mente está sempre se movendo, o portão está sempre mudando sua direção 
também. Sem seguir através desse portão, vocês como um negativo, não podem criar 
um relacionamento com Deus, que é um positivo. Se a direção do portão não está 
correta, sua mente não pode funcionar bem. Todos têm esse portão. Como vocês podem 
já saber, oração é diferente dependendo de quando vocês oram. Oração à uma hora é 
diferente da oração às três horas. Vocês devem experimentar isso. Se oram em um 
estado profundo e misterioso, vocês saberão disso. Vocês podem ter essa experiência. 
Orações de manhã, ao meio dia, e no início da noite são todas diferentes. 
 
Nossa mente responde de forma diferente dependendo de quando e como oramos, tal 
como nossos sentidos físicos respondem de forma diferente às diferentes sensações. Por 
isso vocês devem saber quando podem orar melhor. Vocês podem orar profundamente 
quando estão perto de Deus. Quando continuam a fazer esforços, algum dia vocês 
encontrarão o portão. Vocês não pensam assim? Quando o portão de Deus e aquele de 
sua mente se tornam perfeitamente unidos, vocês podem sentir exatamente qual é o 
sentimento de Deus. 
 
Como vocês fazem isso? Vocês precisam olhar para sua mente e cultivá-la. Seu ponto 
zero mudou 180 graus por causa da queda da humanidade. Seu ponto zero não está onde 
deveria. Ele tem se comportado à sua própria maneira. Portanto, vocês precisam trazê-lo 
de volta para o lugar original. (O Pai desenha uma imagem no quadro negro) 
 
Vocês precisam trazê-lo de volta no sentido horário. Algumas pessoas tentam fazer isso 
no sentido anti-horário, porque parece ser uma forma mais curta. Eles nunca terão 
sucesso, não importa quantos anos possam tentar. Mesmo um esforço de cem anos não 
os ajudará. Eles devem seguir o caminho de volta na direção certa. Isso deve ser assim. 
 
Isto é verdade para as religiões. Pessoas religiosas sabem que o fim deste mundo está 
chegando. Elas devem se mover no sentido horário. No entanto, se elas se movem no 
senti anti-horário ou ficam como estão, elas estão destinadas a serem esmagadas quando 
o dia se aproxima. 
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Algumas pessoas têm ângulos e direções errados. Elas tendem a seguir na direção errada 
a despeito delas mesmas. Há todos os tipos de religiões. Algumas delas têm se 
expandido centradas na providência de Deus, outras centradas em Satanás. Portanto, é 
extremamente difícil distinguirmos entre as boas e as más religiões. 
 
Isto também é verdade para nossa mente. Há mentes boas e mentes más. Vocês podem 
pensar que sua mente é boa, mas isso não é necessariamente verdadeiro. Alguns de 
vocês são muito influenciados pelo mal, e outros mais pelo bem. Há todos os tipos de 
mentes por causa da queda da humanidade. Portanto, o que é de suma importância é 
começar a procurar seu ponto zero e tentar ajustar o portão de sua mente com o de Deus. 
Em outras palavras, enquanto vocês praticam sua fé, é muito importante descobrir 
quando o portão de sua mente se abre. Então vocês devem ajustá-lo a Deus. 
 
Vocês sempre devem estar alertas. Vocês devem sempre imaginar se este pode ser o 
tempo que vocês podem ajustar sua mente a Deus com sucesso. Estudantes devem 
imaginar se podem ser capazes de ajustar suas mentes a Deus enquanto estudam algo, 
ou enquanto tem um bom momento. Vocês devem procurar pelo momento certo e fazer 
um esforço para se ajustar a Deus o tempo todo. 
 
Primeiro vocês devem conhecer a profundidade de sua mente, e então tentar abri-la. 
Então vocês devem tentar ajustá-la ao lugar onde o portão do Céu está localizado. Esta é 
a coisa mais preciosa a fazer em sua vida religiosa. 
 
Quando vocês fazem um esforço para se tornarem um verdadeiro objeto de Deus, uma 
variedade de novos e dinâmicos fenômenos começarão a acontecer a vocês. 
 
Vocês podem ter tido apenas uma mente invernal no passado. Mas vocês começarão a 
ter também sentimentos de outono, verão e primavera. Por que? O universo está sempre 
se movendo. Assim é nossa mente. Tal como quatro estações são ocasionadas pela 
rotação de nosso planeta, nossa mente está se movendo e experimentando uma 
variedade de sentimentos. 
 
Há quatro estações não somente em um ano, mas em um dia. A manhã corresponde à 
primavera, o meio dia ao verão, a tarde ao outono, e a noite ao inverno. Assim, há 
quatro estações em um dia. Entretanto, há também quatro estações de manhã. Vocês 
podem ter sentimentos de primavera, verão, outono e inverno mesmo durante apenas a 
manhã. Tal como coisas maiores mudam sua forma em uma grande escala, as pequenas 
fazem a mesma coisa em uma escala menor. 
 
Nossa mente é a mesma coisa. Primeiro vocês devem saber que sua mente está 
experimentando todos os tipos de sentimentos. A maioria de vocês não sabe o que estão 
sentindo agora. Vocês geralmente não estão cientes se estão sentindo verão, ou 
primavera, ou inverno. Portanto, vocês devem aprender isto através de sua oração tendo 
uma variedade de experiências. 
 
Uma vez que estejam neste estado, vocês começarão a experimentar todos os tipos de 
fenômenos. Vocês conhecem a palavra “dica” ou “sugestão,” não é? Quando vocês 
estão caminhando em algum lugar, por exemplo, e acontece de verem um pássaro 
voando a partir da parede de uma bela casa, o portão de sua mente repentinamente se 
abre e vocês começam a aprender do nada. 
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Vocês começarão a experimentar todos os tipos de fenômenos em uma base cotidiana. 
O que alguém diz dará a vocês uma dica para se tornarem mais profundamente cientes 
de suas vidas. Essas experiências aumentarão gradualmente. 
 
Depois desse estágio vocês começarão a receber revelações em seus sonhos. Eu não 
estou falando sobre seus sonhos durante o sono profundo. Os sonhos que estou falando 
acontecerão somente quando vocês estão meio conscientes. São Paulo experimentou o 
terceiro céu quando estava meio consciente. Nesse estágio meio consciente e meio 
sonhando vocês podem captar, digamos, dois terços das palavras faladas por alguém 
como se estivesse do seu lado, e vocês podem experimentar fisicamente o sonho com 
seus próprios cinco sentidos. 
 
Vocês não devem tornar leve esse fenômeno. Vocês devem analisá-lo cientificamente e 
tentar descobrir por que isto aconteceu e o que devem fazer sobre isso. Vocês precisam 
se verificar todos os dias pelo que pode acontecer a seguir. O resultado seguramente 
virá. Vocês gradualmente experimentam as revelações que tiveram em seus sonhos, que 
dificilmente podem esquecer, e serão 100 por cento provadas como certas na realidade. 
 
As pessoas com quem vocês estão falando no estágio meio consciente de seu sonho vão 
aparecer na realidade. Vocês vão ouvir a canção que ouviram em seu sonho. Esse 
fenômeno ocorrerá. Isto é porque sua mente está ressoando com o mundo espiritual. 
Vocês conhecem um diapasão, não é? Sua mente se tornará um diapasão que pode 
ressoar com o mundo espiritual. Vocês devem pensar muito seriamente sobre essas 
experiências. 
 
O que acontecerá a seguir? Onde Deus aparecerá? Deus aparecerá não no ar, mas 
através de sua mente. Vocês não têm essa experiência, não é? Isto é porque sua mente 
não está firmemente estabelecida, e porque vocês ainda são controlados por seu corpo. 
Uma vez que sua mente espiritual esteja firmemente estabelecida e se torna o sujeito de 
seu corpo físico, vocês começarão a ter diferentes experiências. 
 
Se vocês sobem para um nível muito elevado, vocês começarão a falar com sua mente 
durante a oração. Sua oração ressoará com sua mente, e vocês ouvirão fisicamente o que 
estão dizendo em sua mente. Durante o primeiro estágio vocês receberão uma dica ou 
sugestão dessas possibilidades em sua vida cotidiana. 
 
Pessoas religiosas devem estar cientes destes fatos. Quando entram em contato com 
alguém, vocês não devem tratar essa pessoa de uma maneira casual. Vocês devem 
sempre imaginar se ela pode ensinar algo. Vocês devem sempre ter fome em sua mente. 
Vocês devem procurar algo novo em sua mente através dela. Vocês são sempre um 
sujeito ou um objeto em relação a ela. Como um sujeito ou um objeto, vocês devem 
tentar encontrar algo novo em sua mente através dessa pessoa. 
 
Vocês podem facilmente dizer quem é seu sujeito e quem é seu objeto, se vocês 
testemunham para as pessoas. Vocês podem sentir o comprimento das ondas de suas 
mentes, e testemunhar com alegria para elas. Cada mente tem seu próprio comprimento 
de onda, não é? Sua mente tem seu próprio cheiro único, tal como um açougueiro cheira 
a carne, ou um comerciante de tecidos cheira a pano, ou seu corpo tem seu próprio 
cheiro. Vocês devem ser capazes de cheirar sua mente. 
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Tal como seu corpo, sua mente tem algo semelhante ao sentido do tato também. Sua 
mente emite algo como ondas eletrônicas para procurar por seu próprio objeto. Ela é 
como um imã; ela tem positivo e negativo. Ela rejeita qualquer comprimento de onda 
que não seja semelhante ao seu, e é atraída para aqueles que são semelhantes, a despeito 
de si mesma. 
 
Pessoas religiosas devem acreditar que não há nada no mundo que não esteja 
relacionado com elas. Por que isso é necessário? Porque perdemos todos os tipos de 
relacionamentos devido à queda da humanidade. As pessoas cortaram seu verdadeiro 
relacionamento com a natureza, com as outras pessoas, e Deus. Vocês devem estar 
muito conscientes deste fato a fim de trazer todos os relacionamentos de volta ao estado 
original conectando-os todos. A menos que tenham essa atitude, vocês nunca terão 
sucesso em desbravar esta área. Isto é muito lógico. 
 
Vocês precisam estar prontos o tempo todo para procurar algo. Durante sua oração de 
manhã, vocês podem ser capazes de sentir que algo irá acontecer nesse dia. Vocês não 
devem deixar a natureza tomar seu próprio curso, mas ativamente começar a procurar 
por qualquer coisa que ela seja. Este tipo de atitude é extremamente importante na 
condução de uma vida religiosa. Consciência espiritual e sua prática certamente irá 
animar sua vida. Isto tudo está baseado em suas experiências durante o estado de meia 
consciência. 
 
Se seu nível espiritual se torna mais elevado, vocês começarão a receber revelações e 
dicas em uma base diária. Dicas são diferentes das revelações. Dicas são dadas 
diretamente para vocês por alguém, e não é necessário descobri-las. Por outro lado, 
vocês devem sempre interpretar revelações, o que às vezes conduzem a problemas. 
Algumas revelações vêm verbalmente, e outras são visuais. Uma visão poderia ser um 
par de cervos bebendo água a partir de uma fonte, e então olhando para uma montanha à 
distância em um dia quente de primavera. Este tipo de visão simboliza felicidade e 
esperança sem limites. Vocês terão uma variedade dessas visões. Este tipo de 
experiência não acontece acidentalmente. O Céu está fazendo isso para ajudá-los a 
cultivar sua mente. Sua mente não é plana, como vidro; ela é desnivelada. Por isso 
quando um raio celestial atinge o plano desnivelado de sua mente, ele será refratado. 
Uma ligeira mudança no ângulo no raio recebido causará uma mudança no ângulo de 
um raio resultante. Portanto, Deus deve dar a vocês todos os tipos de revelações para 
iluminar cada parte de sua mente. 
 
O próximo passo traz experiências espirituais muito mais elevadas, tais como aquelas 
encontradas no Livro do Apocalipse. Neste estágio, vocês entram no mundo espiritual e 
têm várias experiências espirituais ao longo de todo o dia. Neste ponto, vocês têm um 
relacionamento direto com Deus. A menos que vocês tenham essas experiências, pode 
não ser possível para vocês, aplicar a providência de Deus em sua vida cotidiana. Pode 
ser muito difícil para aqueles sem essas experiências acreditarem no que estou dizendo. 
Vocês devem saber quão importante é conduzir uma vida religiosa baseada nessas 
experiências espirituais. Por isso, vocês devem fazer um esforço para se iluminar todos 
os dias. 
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, frequentemente temos experiências espirituais 
durante a oração. As forças espirituais são como força eletromagnética. Elas entram em 
nosso corpo.  



261 

 

Vocês experimentarão alta pressão entrando em seu corpo, pressão que é sobrenatural e 
força super-humana, e é muito mais forte do que sua consciência. Sendo que seu corpo 
tem sido influenciado por várias naturezas decaídas, vocês certamente se encontrarão 
tentando rejeitar estas forças sobrenaturais, embora elas se originam de Deus ou do 
caráter humano original. 
 
Infelizmente, o homem decaído nunca aceita o poder de Deus sem rejeitá-lo primeiro, o 
que significa que ele não pode ser purificado naquele momento. Por causa deste hábito, 
Deus deixa Seu poder entrar em sua mente em forças variadas e em tempos variados – 
às vezes de forma forte, e às vezes de forma fraca. Ao fazer isso, Deus gradualmente 
cultivará sua mente. Vocês podem ter vibrações em seu corpo, perder sua consciência, 
ou se tornar dominado pelas poderosas forças espirituais. 
 
O que acontecerá a seguir se vocês continuam a ter essas experiências? Seu corpo físico 
e todas as naturezas decaídas se tornam completamente purificados, e através disso 
vocês se tornarão totalmente capazes de aceitar Deus. Uma vez que estão neste estado, 
vocês podem receber diretamente orientação do Céu, e nunca irão contradizê-la, mesmo 
se não tenham mais experiências espirituais. Certamente, vocês devem ser 
completamente purificados. Mas vocês devem seguir através de muitos diferentes 
estágios antes de alcançar esse nível. Vocês devem seguir através de receber dicas, 
sugestões, e revelações em seus sonhos e ter várias outras experiências espirituais. 
 
Uma vez que alcancem o estágio completamente purificado, sua mente começará a dar 
direções para vocês. Vocês podem não ser capazes de falar tudo, embora queiram falar 
com alguém. Ou vocês repreenderão alguém a despeito disso. Vocês experimentarão 
esses fenômenos incompreensíveis de tempo em tempo. Portanto, é muito importante 
que vocês saibam como controlar estas experiências. Se vocês abusam delas, as pessoas 
podem tratá-los como pessoas loucas. É absolutamente necessário ter essas experiências 
em sua vida religiosa. Então vocês devem colocar estas experiências em prática. Vocês 
devem ter experiências. A fim de fazer isso, vocês se tornarão mais fortes, tanto que não 
serão mais influenciados pelas palavras de ninguém. Vocês devem saber que a 
consciência espiritual e sua prática são de suma importância em sua vida religiosa. 
 
Como podemos alcançar esse objetivo? A grosso modo, podemos dividir todos os seres 
humanos em dois tipos. O primeiro tipo consiste das chamadas pessoas intelectuais, que 
buscam pela verdade. Elas aceitam qualquer coisa que pareça racional e rejeitam 
qualquer coisa contrária à razão. O outro tipo consiste de pessoas que enfatizam 
sentimentos ao invés da razão. Na Igreja de Unificação elas são chamadas pessoas 
espirituais. Enquanto as pessoas intelectuais procuram primeiro pelo entendimento 
externo, e então tentam aplicá-lo ao mundo interno, pessoas espirituais buscam primeiro 
os sentimentos, então tentam aplicá-los ao mundo externo. Podemos chamar as 
primeiras de tipo entrada, e as últimas de tipo resultante. A grosso modo, estes são os 
dois tipos de pessoas. Pessoas intelectuais geralmente não gostam de oração. Elas não 
sabem exatamente por que é necessário orar ou chamar Deus de “Pai Celeste.” Muitas 
não podem acreditar nisso. Elas consideram supersticioso e pensam que sua própria 
existência seria negada. Pessoas intelectuais gostam de buscar a verdade e formar 
teorias. Pessoas espirituais, por outro lado, parecem gostar de invocar a Deus. Elas 
tendem a se alegrar excessivamente sem explicação. Elas não precisam comer, desde 
que possam chamar Deus de “Pai.” 
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Estes são dois tipos totalmente diferentes de pessoas. Que tipo de pessoas vocês acham 
que tem sucesso em um movimento espiritual revolucionário? Eu não acho que pessoas 
intelectuais possam fazer isso. Aqueles que realizaram grandes coisas no mundo 
religioso são não maioria pessoas simples e sem instrução. Elas não são intelectuais, 
mas espirituais. 
 
Elas não se importam com o que o mundo dirá sobre elas. Elas veem as coisas sem 
preconceitos e fazem exatamente o que Deus diz para elas fazerem. Como resultado, 
elas se tornam grandes figuras na história. São Paulo era originalmente uma pessoa 
intelectual. Mas desde que foi atingido pelo raio espiritual na estrada para Damasco, ele 
se tornou louco pelo Céu. Ele negou enfaticamente a busca externa e começou a dar 
importância para experiências internas, tornando-se assim um novo porta-estandarte da 
revolução cristã. Como é frequentemente o caso, aqueles enfatizando a razão não podem 
desempenhar um papel como líderes do mundo religioso. Elder Pak, aqui, é uma pessoa 
simples. Ele parece simples e caloroso. Sim, há dois tipos de pessoas. 
 
Vocês devem saber a que grupo pertencem. Pessoas espirituais geralmente não são boas 
em raciocínio, embora sejam muito maduras espiritualmente. No que diz respeito ao 
raciocínio e na busca da verdade, elas geralmente não são consistentes do início ao fim, 
por isso elas muito provavelmente desistem no meio do caminho. Elas não podem ir até 
o fim. Por outro lado, aqueles que são bons em raciocínio e verdade, mas pobres 
espiritualmente, também não podem ir até o fim. Portanto, vocês devem fazer um 
esforço para corrigir seu ponto fraco. 
 
Costuma-se dizer que devemos orar em espírito e verdade. Isto significa que vocês 
devem criar um equilíbrio entre aprender a partir do mundo físico e a partir do mundo 
espiritual. Vocês devem se colocar no centro de ambos o mundo físico e o mundo 
espiritual, e se ajustar com a direita ou a esquerda, conforme o caso. Do contrário, vocês 
não podem se tornar perfeitos. 
 
Se vocês são bons espiritualmente, mas pobres intelectualmente (O Pai desenha uma 
linha no quadro negro), vocês não podem seguir reto. Vocês viram desta forma para a 
esquerda. Vocês me compreendem? É como se vocês estivessem sendo puxados no 
caminho errado por uma pessoa forte. Mas se fortalecem sua espiritualidade com a 
verdade, vocês acharão fácil seguir de forma reta. (76:125) 
 
5. Como Desenvolver Seus Sentidos Espirituais 
 
Se vocês realmente sentem falta de alguém do fundo de seu coração, a parede dividindo 
vocês não é nada. Vocês podem ir além dela, não importa quão alta ela possa ser. Isto 
acontecerá sem dizer nada. Isto é porque o mundo espiritual ajudará vocês.  Quando 
estava preso em Hungnam, eu testemunhei silenciosamente para pessoas. Eu não falava, 
mas o mundo espiritual era mobilizado para me ajudar, porque, do contrário, algo 
terrível teria acontecido. 
 
Isto é verdade para vocês que estão indo para outros países. Eu fui para todos os lugares 
conhecidos na década de 1960. Lamento que não pude cruzar toda a Coreia, visitando 
cada país, com os pés descalços. Agora, estou muito ocupado para fazer isso. 
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Eu gostaria de me tornar o chefe de um país e poder visitar todas as casas de uma vila. 
Em cada casa, eu pediria um copo de água. Do contrário, eu não seria chamado de líder. 
 
Quando vão para a rua, vocês devem pensar sobre quem irão encontrar primeiro, 
segundo, e terceiro, e orar a Deus: “Que tipo de pessoa ele é? Se possível eu gostaria de 
encontrar essa e aquela pessoa hoje. Que tipo de pessoa ela é?” Vocês devem sentir bem 
se sua oração se torna realidade, e através dessas experiências seus sentidos espirituais 
gradualmente se desenvolverão. 
 
Logo que saem para a rua, vocês podem começar a sentir que vão encontrar essa e 
aquela pessoa. Sua espiritualidade está destinada a ser ilimitada. Vocês ficarão 
surpresos se sua intuição se tornará realidade. O que vocês pensam e a intuição dada 
pelo mundo espiritual frequentemente se tornarão realidade. Vocês devem crescer 
espiritualmente através destas experiências. Vocês me compreendem? (Sim.) (30:150) 
 
6. Orientação Espiritual 
 
(Aqui o Pai responde a uma pergunta na Igreja de Unificação em Essen, Alemanha, no 
dia 26 de março de 1972.) 
 
Pergunta: Jesus ainda está trabalhando com o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo 
deveria estar na posição de mãe? Jesus esteve trabalhando com o Espírito Santo por 
tanto tempo, mas o Espírito Santo ainda está trabalhando na posição de mãe? 
 
Resposta: Esta não é mais a era de Jesus e do Espírito Santo, mas a era dos Verdadeiros 
Pais. Agora os Verdadeiros Pais estão trabalhando na terra. Vocês têm visto Jesus 
durante suas orações ou em uma visão. Há muitas pessoas que têm me visto. Aqueles 
que têm me visto durante a oração ou em um sonho, levantem a mão. A maioria de 
vocês está destinado a me ver. Vocês devem desenvolver esta habilidade. (54-303) 

 
 
Sua carne e espírito estão destinados a se tornarem unidos centrados no amor 
verdadeiro, não centrados no amor falso. Eles não podem se tornar unidos sem conhecer 
a fonte de amor verdadeiro. Isto é muito lógico. Além disso, vocês devem seguir além 
deste nível e procurar receber bênçãos celestes. 
 
Vocês vão tentar isto? (Sim!) Então, todos vocês podem certamente encontrar bênçãos. 
Do contrário, vocês poderiam chegar à conclusão que há algo errado com o Princípio 
Divino. Por que quanto mais miserável é o lugar que vocês vão, mais perto vocês se 
sentem do Céu? Porque nesse lugar miserável, vocês podem esquecer o amor mundano 
e entrar na realidade do amor celeste. Esse é o motivo pelo qual vocês podem se sentir 
mais perto do Céu. 
 
O Céu aparecerá para vocês e terá um relacionamento direto com vocês. Vocês estarão 
no domínio direto de Deus. Sendo que vocês podem não estar cientes da presença de 
Deus, eu aparecerei para vocês no lugar Dele. Vocês me compreendem? Vocês estão 
destinados a viver na realidade do domínio direto de Deus. (91:184) 
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Que tipo de relacionamento vocês têm comigo? Vocês frequentemente me veem durante 
sua oração ou em um sonho? Vocês deveriam me ver todos os dias. Aqueles que estão 
me vendo todos os dias, levantem a mão. Todos devem se tornar como eles. 
 
Todos os membros da Igreja de Unificação por todo o mundo devem ter essas 
experiências. Vocês devem saber mais sobre o mundo espiritual. Vocês devem ser 
capazes de me ver sem abrir seus olhos. Vocês podem fazer isso? Deve haver alguém 
que possa fazer isso. Estes fenômenos são sem precedentes na história. Nenhum desses 
fenômenos ocorrerá no futuro. 
 
Vocês querem aumentar essas experiências, ou diminui-las? Vocês devem aumentá-las. 
Adão e Eva deveria entrar no domínio direto de Deus se não tivessem caído. Deus teria 
estado envolvido em qualquer coisa que eles dissessem ou fizessem. Da mesma forma, 
eu devo estar envolvido em qualquer coisa que vocês digam ou façam, e sempre que 
encontro algo errado com vocês, eu devo ajudá-los a corrigi-lo. Vocês me 
compreendem? (Sim!) 
 
Se vocês seguem minhas direções e fazem tudo com mais alegria e felicidade do que 
qualquer ditador que já conquistou o mundo sentiu, vocês começarão a experimentar 
esse mundo misterioso. Eu posso pedir para vocês fazerem as coisas mais difíceis, mas 
se vocês estão determinados a fazê-las com mais alegria do que eu tenho, vocês 
seguramente começarão a experimentar esse mundo. Enquanto vocês estiverem 
comprometidos a fazer sua missão, eu treinarei vocês em tudo. (91:174) 

 
 
Vocês, membros da Igreja de Unificação, devem receber orientação espiritual de mim 
durante sua oração ou em seus sonhos. Agora muitos membros podem receber minha 
orientação espiritual diretamente, não importa onde eles estejam. 
 
Coisas maravilhosas ocorrerão mais frequentemente do que ocorriam no tempo de 
Jesus. Vocês, membros precisam me servir diretamente. Na igreja, vocês 
experimentarão de tempo em tempo algo maior do que as pessoas do tempo de Jesus. 
Esse é o motivo pelo qual o mundo será capaz de se tornar unido com a Igreja de 
Unificação. 
 
Estamos agora enfrentando uma situação de vida e morte, tanto que vocês devem 
oferecer orações desesperadas. Não é suficiente que vocês orem por apenas um tempo 
curto. Vocês têm vinte e quatro horas para orar. É vergonhoso não ter essas experiências 
ou não me servir diretamente nessa época livre.  
 
Casais abençoados deveriam ter essas experiências e padrão. Vocês estão destinados a 
ter direito à Bênção somente depois de estarem enxertados espiritualmente a mim. 
(31:331) 

 
 
Sua mãe, seu pai, seu mestre, ou qualquer pessoa que vocês conhecem aparecerá 
durante sua oração ou em seu sonho, ou espiritualmente e dará orientação espiritual? Na 
Igreja de Unificação, eu apareço a vocês durante sua oração ou em um sonho ou visão, e 
digo o que vocês devem fazer. 
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Vocês podem ter essas experiências em alguns dias depois de se juntarem à igreja. Mas 
vocês devem saber que isto se torna possível somente ao custo de vários sacrifícios ao 
longo de várias décadas, e no fundamento do sangue e martírio de inúmeros santos. 
Estes são os tesouros sem preço que vocês não podem comprar nem mesmo pagando 
bilhões de dólares. Vocês me compreendem? (Sim!) (91:177) 

 
 
Frequentemente falamos sobre o amor e coração de Deus. Onde podemos encontrá-los? 
Em sua oração, Deus dirá a vocês, “Ouça o Rev. Moon. Não o faça triste. Vocês devem 
fazê-lo feliz.” Essa é a melhor forma. Deus falará a vocês assim. Se vocês realmente 
querem me ver e estão dispostos a sacrificarem até mesmo seu sono, vocês podem logo 
abrir seu mundo espiritual. Essa é a forma mais rápida para abrir seu mundo espiritual. 
 
Se vocês fazem isso, então enquanto sentam aqui, vocês podem ver o que estou fazendo 
nos Estados Unidos. Desta forma o tema de sua fé, que é intangível e vago, poderia se 
materializar no plano horizontal. Vocês devem saber que estas experiências 
revolucionarão o mundo religioso. Esse é o motivo pelo qual é importante alcançar 
consciência espiritual. (76:152) 
 
Seção 2. Que Tipo de Lugar é o Mundo Espiritual? 
 
1. O Mundo Espiritual e o Mundo Físico 
 
1) O Centro do Mundo Espiritual e do Mundo Físico 
 
Vocês entendem a existência do mundo espiritual? (Sim!) Aqueles que entendem sua 
existência, levantem a mão. E quanto aqueles que têm experimentado o mundo 
espiritual ao invés de entendê-lo? (Alguns levantam a mão.) Uau! (O Pai sorri.) 
 
Vocês devem pensar seriamente sobre o mundo espiritual. Atualmente há muitas 
religiões no mundo, mas seu caminho é buscar o mundo onde possamos viver 
juntamente com Deus. Ao ter um relacionamento com o mundo espiritual, as religiões 
buscam o mundo de vida eterna onde possamos viver para sempre. Vocês entenderam 
isto como um conceito; ou seja, que o mundo de vida eterna é o destino de religiões. 
 
Entretanto, atualmente a religião está declinando, e muitas pessoas estão dizendo, 
“Somente pessoas fracas precisam de religião. Ela não é necessária para o restante de 
nós.” Ou, “Ela foi criada pelo homem como uma ideia moral.” Entramos nessa época. 
Apenas olhem para o Cristianismo, que é o centro de todas as religiões. A América 
representa todas as nações cristãs do mundo, e vocês cresceram em uma família 
americana. Uma vez vocês acreditaram no Cristianismo, mas perderam sua fé e viveram 
de sua própria maneira. Vocês estão aqui porque não puderam encontrar nada, embora 
tenham vagado por aí. Vocês podem partir novamente depois de terem vagado por aqui! 
(Não!) Não são muitas pessoas que diriam, “Não!” 
 
Então por que vocês deixaram o Cristianismo, se o ideal do Cristianismo poderia ser 
descrito como centrado no mundo espiritual onde Deus habita, e se o Cristianismo é o 
centro do mundo? 
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Primeiro, é porque vocês não entendiam claramente sobre eternidade, ou a existência do 
mundo espiritual. Sendo que temos a capacidade para comparar com nosso intelecto, 
vamos para lugares melhores, abandonando elementos menos atraentes e buscando 
realidades mais elevadas e mais valiosas. Esta é a natureza humana original. Isso não é 
assim? (Sim!) Isto poderia ser verdadeiro para mulheres ao invés dos homens. Isso é 
verdade para homens também? (Sim!) É o mesmo para ambos. 
 
Segundo, isto é porque vocês não conheciam Deus. Terceiro, isto é porque vocês não 
sabiam que amor é o centro de Deus, e é o elemento central do mundo espiritual. 
Embora vocês possam ter conhecido Deus no mundo espiritual, sem conectar os dois 
anteriores com o amor, eles são tão secos e não parecem nada diferentes do mundo 
humano. Vocês não entendiam a existência desse mundo centrando no amor. 
 
No mundo do amor, não há lugar elevado e baixo. De forma lógica, vocês podem dizer 
que mesmo o meio também é bom. Uma esposa reclama, dizendo que seu amado esposo 
é mais alto do que ela? Ou um esposo reclama, dizendo que sua amada esposa é mais 
baixa do que ele? Na unidade, vocês podem viajar livremente, desde o lugar mais baixo 
até o lugar mais alto, e do lugar mais alto até o lugar mais baixo. Vocês podem ficar no 
meio, ou podem ir para qualquer lugar que queiram. Não há nenhum limite. Isso não é 
verdade? Atualmente as pessoas do mundo dizem, “Este mundo deve ser um mundo 
unificado. O mundo deveria ser pacífico.” 
 
A mesma coisa pode ser dita sobre a existência espiritual e a existência física, o mundo 
espiritual e o mundo físico. Deus e Seu amor são o centro deste mundo. Entretanto, o 
homem decaído geralmente não tem Deus no centro. 
 
O homem tem uma mente e um corpo. Eles são diferentes dimensionalmente. A mente 
não é a mesma como o mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo físico podem 
ser definidos centrados em Deus. Portanto, a fim de que o mundo espiritual e o mundo 
físico estejam unidos, Deus deve estar envolvido. O mundo espiritual não pode 
funcionar sem o amor de Deus. Ele está conectado com o mundo físico centrado em 
Deus. 
 
Vocês têm uma consciência, não é? Como a consciência e o mundo espiritual são 
diferentes? Vocês precisam tanto da mente como do corpo, não é? Então como eles são 
diferentes um do outro? Qual é a diferença? Vocês podem pensar, “Minha mente é meu 
espírito, não é?” Vocês estão confusos sobre isso. Vocês devem entender claramente. 
 
A mente não é o mundo espiritual. Vocês devem saber que sua mente decaída não se 
conecta com o mundo espiritual. A mente de uma pessoa decaída pode ser comparada 
com pessoas sem ossos. 
 
Quando olhamos para o ser espiritual, há o corpo espiritual e a mente espiritual. Mesmo 
o ser espiritual tem sua mente e corpo. O mundo espiritual tem os mesmos elementos 
como o ser espiritual. Ele está definitivamente relacionado com Deus. 
 
Vocês entendem sobre o que estou falando? Vocês devem entender que espírito e mente 
são duas coisas diferentes. O próprio Deus não pode se relacionar diretamente com 
nossa mente, nem Ele pode controlá-la. 
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Esse é o motivo pelo qual sua mente é mutável, seguindo um caminho, e então outro. 
Isso é verdade, ou não? Essa é a razão pela qual os comunistas pensam que tudo 
também é mutável. Eles pensam que até mesmo a revolução da própria consciência é 
mutável porque a consciência humana é mutável, e porque a mente humana é mutável. 
Eles pensam que nada é imutável, nem mesmo a religião. Contudo, o mundo espiritual, 
relacionamentos espirituais, e nosso ser espiritual são imutáveis na direção. 
 
Isto é verdade no fato que o mundo espiritual está se movendo constantemente na 
direção de seu único objetivo eterno. Por que isso é assim? Porque o mundo espiritual 
está com Deus. Vocês entendem sobre o que estou falando? A mente pertence à parte 
interna do homem, que caminha com um corpo físico. 
 
Vocês já sabem o que é o mundo espiritual, sendo que estudaram o Princípio Divino. A 
mente espiritual é a união de mente e espírito, e está se movendo na direção de seu novo 
objetivo. Ela se une com nossa consciência centrada em Deus. Vocês podem dizer que 
ela é uma mente motivando a nos tornarmos o ser ideal espiritual e fisicamente. Então, 
podemos concluir que sem uma mente espiritual, não podemos alcançar a Origem, que 
pode nos conectar com o mundo espiritual, o ideal, o amor verdadeiro, e tudo mais. 
 
Na presença da mente espiritual, o corpo experimenta alegria, e tudo segue ela. Tudo 
começa a se unir automaticamente. Vocês entendem sobre o que estou falando? Nos 
seres humanos, o maior problema tem sido que a mente e o corpo estão separados um 
do outro. Isso não é assim? (Sim!) Entretanto, a natureza da realidade espiritual é tal 
que, uma vez que vocês compreendem a mente espiritual original, sua mente e corpo se 
tornam unidos naturalmente. A menos que ocorra uma revolução desde a raiz, e a menos 
que possamos descobrir a origem que pode corrigir tudo desde o fundo da raiz, não há 
nenhuma razão para buscar o ideal. Não há nenhum resultado sem poder da motivação. 
Isso soa certo, ou não? 
 
O propósito da religião é implantar dentro de nós uma mente divina. Esta mente divina 
é o núcleo, e há muitas religiões centradas neste núcleo. Algumas religiões parecem 
assim, e outras parecem dessa outra forma. (O Pai desenha no quadro negro enquanto 
fala) Algumas religiões apenas seguem, mas não podem estar conectadas, porque o 
núcleo está aqui (O Pai ainda desenha enquanto fala). (?91:140) 
 
2) Unidade do Mundo Espiritual e do Mundo Físico 
 
Sendo que Deus é sempre digno, Ele pode unificar o mundo espiritual e o mundo físico. 
Com o quê? Ele unifica com amor verdadeiro. Porque não houve nenhum amor 
verdadeiro, o mundo espiritual e o mundo físico não puderam ser unificados, e nossa 
mente e nosso corpo se tornaram separados. 
 
Tudo se junta como uma unidade centrando no amor verdadeiro. Tudo desde o 
indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e cosmos está ligado centrando ao redor do 
amor verdadeiro. Vocês entendem? Esta é a conclusão óbvia. Devemos fazer isso com 
nossas próprias mãos. Do contrário, não podemos herdar o originalmente pretendido 
Reino do Céu na terra ou o Reino do Céu no mundo espiritual. Vocês devem saber que 
o que estamos criando não é um mundo democrático, mas o Reino do Céu na terra e no 
mundo espiritual. 
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Como unimos o mundo espiritual e o mundo físico? Criamos essa unidade com amor 
verdadeiro. Isso não é assim? Agora vocês devem entender os três aspectos de toda a 
providência. Este é o importante ponto de início. Se não entendemos isso, então a 
fortuna celeste não nos ajudará. Devemos seguir através destas três coisas. Somente 
depois de obter vitória através do trabalho duro, o Céu pode cuidar de seus inimigos. 
Isto é mais importante. (216:106) 
 
2. O Mundo Espiritual Existe Claramente 
 
(Aqui o Pai responde a perguntas na Igreja de Unificação em Tóquio no dia 7 de 
outubro de 1965.) 
 
Pergunta: Eu não acreditava no mundo espiritual. 
 
Resposta: Então seu valor é metade do valor de um ser humano. Oitenta por cento dos 
três bilhões de pessoas na terra são ignorantes sobre o mundo espiritual. Mesmo fiéis 
estão inseguros sobre a existência do mundo espiritual e Deus. Muitos dizem, “Eu 
acredito porque meu pastor disse assim.” Mas o mundo espiritual existe. 
 
Vocês ficarão surpresos quando experimentarem isso. Imaginem um milionário 
tentando construir uma cidade feliz. Ele não se importa em investir todo seu dinheiro 
para construí-la. Da mesma forma, como Deus, o criador de céu e terra, criou Sua 
moradia? Vocês poderiam desmaiar se vissem onde eu viverei no futuro. 
 
O mundo espiritual é o mundo de beleza, onde vocês nunca ficam entediados assistindo 
um pequeno pedaço de qualquer coisa por mil anos. Os bens mais valiosos não podem 
se comparar nem mesmo a um pedaço do mundo espiritual. Portanto, eu não sentirei 
falta da terra. Ao invés, eu mesmo voltaria para aquele mundo, porque esta terra não 
está cumprindo seu propósito. (15:154) 

 
 
A maioria das pessoas geralmente não pensa sobre o mundo espiritual. Elas servem seus 
pais porque nasceram deles, e vivem nessa família específica. Elas tentam viver como 
as vidas comuns em geral. Nesse estilo de vida, o centro da vida é algo que elas 
necessitam para suas vidas físicas diárias. Em outras palavras, as pessoas consideram 
comida, abrigo e vestuário como sendo os elementos mais importantes da vida, porque 
como comer e vestir é o centro de suas vidas. Isto é geralmente verdade, não é? 
 
As pessoas pensam que os assuntos sobre como viver, comer e vestir são o centro da 
vida. Naturalmente, elas desenvolvem alguns bons elementos através de seus 
relacionamentos humanos éticos e morais umas com as outras. Entretanto, o padrão 
dessa moralidade é diferente dependendo da nação e da raça. Tudo desde padrões 
morais até sistemas sociais mudam de acordo com o grau de diferença entre culturas do 
mundo. A partir deste ponto de vista, embora devamos buscar pelo padrão original 
como seres humanos históricos na terra, os padrões morais e éticos existentes estão 
espalhados em muitas direções. Todos eles estão fora de controle. Este é o problema. As 
pessoas estão inseguras sobre o mundo original e o destino de suas próprias vidas. 
Portanto, elas são ignorantes sobre se o mundo espiritual e Deus existem ou não. 
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Entretanto, na Igreja de Unificação as pessoas conhecem claramente que o mundo 
espiritual existe. Elas não somente acreditam, mas também o conhecem. Por que? 
Como? Porque elas entendem tantos fatos históricos e veem tantas coisas espirituais 
reais e inegáveis acontecendo ao redor delas. Atualmente a Igreja de Unificação tem 
edificado um fundamento em âmbito mundial. Quando vocês olham para o nosso 
desenvolvimento, enxergam que seguimos através de um caminho de muitas 
experiências espirituais. Esse é o motivo pelo qual os membros da Igreja de Unificação 
não podem negar a existência do mundo espiritual. (140:122) 

 
 
Então que tipo de caminho os membros da Igreja de Unificação deveriam seguir? Eles 
devem seguir o caminho que Deus deseja. Vocês devem obedecer a Vontade de Deus. 
Qual é a Vontade de Deus? Na Vontade do Céu, há uma vontade para indivíduos, para a 
família, a sociedade, a nação, o mundo, e até mesmo o mundo espiritual. Vocês não 
sabem muito sobre o mundo espiritual, não é? O especialista nessa área é aquele que 
está se colocando aqui neste momento. 
 
O mundo espiritual definitivamente existe. Então se o mundo espiritual existe, e Deus 
também, o que aconteceria? Alguns podem pensar que não temos nada a ver com Ele, 
embora Ele exista. Isto está incorreto. Dizer, “Mesmo se o mundo espiritual existe, ele 
não tem nada a ver comigo,” seria o mesmo que dizer que não precisam da família, da 
nação ou do mundo, embora vocês sejam parte deles. Portanto, sendo que o grande 
Deus e o grande mundo espiritual existem, desejamos ter um relacionamento com o 
Céu. O que fazemos a fim de criar um relacionamento? Devemos nos tornar unidos com 
o Céu. Devemos nos mover na direção do propósito celeste. (104:119) 

 
 
Eu sei mais sobre Deus do que qualquer outra pessoa no mundo, embora eu não seja um 
ministro. Há um famoso espiritualista chamado Arthur Ford, que é um membro da 
Associação Americana de Espiritualistas. Até mesmo essa pessoa disse “sim” quando 
eu disse a ele: “Venha e me cumprimente, sendo que estou entrando no mundo 
espiritual. Você entenderá estes fatos sobre o mundo espiritual.” Então eu perguntei a 
ele, “O que você faz nesta situação?” Ele respondeu, “Oh, eu não sei.” Ele se perdeu no 
caminho. 
 
Chegamos ao final do século XX, e seguramente o mundo espiritual existe. Quantos 
cientistas estão cientes disso? Dr. Yoon, você acredita no mundo espiritual? (Sim.) 
Você não acreditava no mundo espiritual quando se juntou à Igreja de Unificação, não 
é? (Não.) Então por que você acredita nele agora? (O Pai me ensinou.) Eu já ensinei 
você? Você compreendeu por si mesmo e tem acreditado nele. 
 
Dr. Chang, por que você está sorrindo? Seu rosto se tornou muito simpático 
recentemente, como se estivesse acabado de se casar com uma herdeira. (Sorrisos.) 
Você parece feliz. (Sim.) Se eu disser para você ir para a Coreia do Norte, você iria? 
(Sim!) Por que você responde dessa maneira? Você não parece bem por causa das rugas 
no seu rosto. Quando você olha para cima, também não parece bem. (Não, com uma voz 
suave.) Isto pode não parecer bom. Quem acredita nisso? Às vezes vocês devem fazer 
essas coisas a fim de reviver uma nação. (194:252) 
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3. O Mundo Espiritual é a Força Diretiva para a Fé 
 
Na Bíblia, é explicado o terceiro céu, que Paulo viu catorze anos antes de morrer? Ele 
viveu durante esses catorze anos? Ele se edificou por catorze anos, exaltando sua 
experiência de ver o terceiro céu. Paulo pôde ir novamente depois de falar sobre o 
terceiro céu. Isto é porque ele tinha visto algo mais elevado do que o mundo ao seu 
redor. Sabendo isso, vocês entendem o caminho a seguir a fim de se tornarem filhos e 
filhas filiais. Vocês entendem? (62:47) 

 
 
A experiência do apóstolo Paulo de ver o terceiro céu do mundo espiritual se tornou a 
força diretiva para ele ser capaz de fazer atividades de testemunho por catorze anos. 
Vocês entendem? Vocês devem ter essas experiências. É o mesmo para mim. (27:128) 

 
 
Vamos falar um pouco mais sobre o mundo espiritual. Todos vocês ficam loucos 
quando falo sobre o mundo espiritual. Homens sábios como eu não ficam. (Risadas.) 
Isto é verdade. Todos ficam loucos. Vocês não sabem onde irão no mundo espiritual. 
Sendo que foram deixados sem qualquer raiz, vocês não sabem o caminho para retornar. 
Isto é porque o mundo espiritual é muito bom para deixá-lo. Quando vocês vão pelo 
mundo, embora pensem que estão na Coreia, vocês estão de fato em Londres. Como 
voltamos? 
 
Não há nenhuma necessidade de carros no mundo espiritual. Vocês podem viajar 
milhões de quilômetros em um único momento. Quantos anos levaria para viajarmos 
para Vênus em uma espaçonave atualmente? Podemos chegar lá em um instante. Este 
vasto universo é nosso próprio solo de atividade. Quando pensamos sobre isso, é uma 
tarefa realmente nobre para mim, viver até setenta anos e ainda ser mal comentado pelas 
pessoas. Não obstante, eu não tenho escolha, a não ser viver desta forma. Eu não tenho 
escolha porque a jovem Mãe derramaria lágrimas de preocupação sobre casar nossos 
filhos e filhas, se eu vou para o mundo espiritual. É simples para mim, deixar este 
mundo – apenas arrumo algumas malas e vou embora. É muito simples. 
 
Este é o motivo pelo qual não tenho medo da morte. Vocês entendem? Eu não tenho 
medo da morte. O que torna isto possível? Amor. Vocês digerem amor. 
 
Eu posso digerir tudo com amor, mesmo quando sou colocado na cadeia. É assim como 
eu tenho puxado atualmente todo o ambiente de oposição. Eu o tenho digerido, e tenho 
conquistado com minhas próprias mãos. 
 
Vocês desmaiariam se vissem o lugar onde eu viverei no mundo espiritual. Qual é o 
museu famoso em Paris? As pessoas falam sobre o Louvre. Eu vi o palácio do Império 
Russo em Leningrado. As pessoas dizem que ele é lindo, mas eu digo a vocês que esses 
lugares não podem se comparar nem com o banheiro do palácio no céu. Isso é verdade. 
Vocês podem não serem capazes de ir para esse lugar. Há três níveis no céu, e não há 
nenhuma parede entre cada um dos níveis, somente cortinas. (202:27) 
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4. Quando o Mundo Espiritual Foi Criado 
 
O mundo espiritual é muito semelhante ao mundo angélico. Vocês entendem? 
Atualmente este mundo é como Adão e Eva. Bem, Deus criou o mundo espiritual antes 
que Ele criou Adão e Eva, e o Senhor no Segundo Advento representa Adão. Assim, o 
mundo espiritual, que foi criado antes dele, é semelhante ao mundo angélico. Sendo que 
Satanás veio a existir porque o mundo espiritual seguiu contra a Vontade de Deus, então 
esse mundo pode ser restaurado somente depois que o mundo espiritual recebe a 
Vontade de Deus. Além disso, o Senhor não pode ser reconhecido pelo mundo a menos 
que ele faça o mundo espiritual se render a ele. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de 
Unificação tem trabalhado até hoje para obter a rendição do mundo espiritual, e essa é a 
razão pela qual o mundo espiritual deve ajudar a Igreja de Unificação. (25:233) 
 
5. Onde é o Mundo Espiritual 
 
Onde é o mundo espiritual? Ele é fora do seu corpo, ou ele vem dentro do seu corpo? 
(Ele está em nosso corpo.) Assim, vocês se movem com o mundo espiritual em seus 
ombros, e o acompanham quando se movem. Vocês se movem segurando o mundo 
espiritual em seus braços e em sua cabeça. Vocês podem ficar longe dele? (Impossível.) 
Esse é o motivo pelo qual meu coração está sempre digno onde quer que eu vá na 
América, e assim a oposição das pessoas não pode me afetar. 
 
Atualmente, tenho disparado armas continuamente, para que não somente a CIA e o 
FBI, mas toda a América fique chocada. Eu os surpreendo. Por que eles me atacam? Eu 
vou desafiá-los. Vocês devem fazer isso também. Tudo está preparado no mundo 
espiritual, e está nos comandando a encontrar o desafio. (162:11?) 

 
 
Vocês devem entender a existência do mundo espiritual agora. Vocês devem conhecê-
lo. O mundo espiritual existe para este mundo, e este mundo existe para o benefício do 
mundo espiritual eterno. Não está certo dizer que o mundo espiritual não existe. Ele 
existe. Sendo que ele existe, faço o que estou fazendo. Eu me movo centrando no 
mundo espiritual. Contudo, alguns ainda dizem, “Rev. Moon, você está errado.” E 
outros dizem, “Eu não sei onde Deus habita – se é neste mundo ou no mundo 
espiritual.” A morada de Deus é no mundo espiritual. (117:307) 
 
6. Que Tipo de Lugar é o Mundo Espiritual? 
 
Se pudéssemos concluir nossas vidas durante apenas nossos setenta ou oitenta anos na 
terra, não teríamos qualquer problema com o qual nos preocupar. Entretanto, quando 
vocês vivem uma vida que envolve eternidade, isto é uma história diferente. 
 
O mundo espiritual existe. Qual vocês acham que seria sua reação quando passarem 
para o mundo espiritual? Esse mundo que recebe vocês é um mundo magnífico. Vocês 
não têm ideia. É um mundo magnífico e ilimitado. A primeira coisa que vocês se 
tornam cientes quando chegam ao mundo espiritual é sobre os principais pensamentos 
que há sobre a própria terra e a sociedade na qual viveram até agora, ao invés de apenas 
sua própria terra natal. 
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Na terra, há discriminação entre culturas e diferenças em seus fundamentos. Às vezes as 
formas de outras pessoas são incompatíveis com as suas próprias. Enquanto estão 
seguindo através de suas vidas neste mundo, vocês querem estar no controle de tudo 
insistindo em seu próprio ponto de vista. Quando vão para o mundo espiritual, vocês 
querem deixar seus valores para trás para os outros. Contudo, sua vida passada 
esquecida será repetida vividamente no mundo espiritual. Seu passado não irá embora. 
 
Quanto mais imenso é o mundo espiritual, mais vocês esperam por sua casa e pela vida 
na terra, porque não podem absorver o ambiente no mundo espiritual livremente 
baseados em seu próprio julgamento limitado. É assim como vejo isso. 
 
Quando vamos para o mundo espiritual e vivemos lá para sempre, quanto tempo levará 
para esquecer sobre a vida terrena? Quantos anos pode demorar? Quando vocês pensam 
sobre isso, o que acham? Quantos dias vocês podem durar lá? Quantos anos? 
 
Vocês somente encontram estranhos quando chegam no início no mundo espiritual. 
Imaginem se vocês pudessem encontrar alguém que conhecem nesse ambiente 
desconhecido. Quando vocês pensam lá, não podem fugir de suas conexões emocionais 
do passado. Vocês pensam sobre as pessoas que amaram no passado. 
 
Uma vez que estão lá, vocês imaginariam como sua mãe e seu pai estão fazendo, e seu 
avô e sua avó. Vocês pensariam dessa forma. A quem vocês mais querem encontrar no 
mundo espiritual? (187:285) 

 
 
Eu entendo porque o mundo de hoje está tão excitado sobre espaço e eletricidade. É 
porque eles são semelhantes ao óleo de lubrificação interna. Vocês estão destinados a 
dizer “Amém.” Assim, podemos concluir que o mundo espiritual é o mundo preenchido 
com a eletricidade do amor. 
 
Podemos expandir harmonia, e não há nada que não possamos fazer neste mundo com a 
eletricidade do amor. Assim, compreendemos que nosso lugar no mundo espiritual pode 
ser determinado por qual realidade de nossa estrutura da consciência podemos lidar. 
 
Então, o que é o mundo espiritual? Ele é um lugar eterno que deseja elementos eternos. 
Assim, um ser espiritual que tem experimentado amor na terra seguiria para esse lugar 
no mundo espiritual automaticamente, tal como ser puxado por um imã. Vocês 
entendem? O nível do mundo espiritual que vocês irão depende de sua sensibilidade. 
 
Bem, que tipo de lugar é o mundo espiritual? É o mundo de harmonia, onde tudo é 
preenchido com amor. Vocês podem acreditar que podemos enviar eletricidade para 
vários milhões de famílias na cidade de Nova York em um instante com apenas o 
apertar de um botão? Vocês podem acreditar nisso? Vocês entendem? (Sim.) Assim, 
isto soa real se eu digo que este universo pode operar com apenas um aperto do botão de 
amor? 
 
Então, o que é o Reino do Céu na terra? O Reino do Céu na terra é o lugar onde as 
lâmpadas do amor brilham. Então, e quanto ao Reino do Céu no céu? É o lugar onde as 
lâmpadas do amor brilham completamente. 
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Portanto, enquanto vocês mantêm um coração amoroso e puxam a corda do amor, tudo 
segue para onde vocês querem ir. Quando a puxam para trás, vocês recuam. (O Pai 
demonstra.) Quando puxam para frente, vocês avançam. Quando puxam desta forma, 
vocês podem seguir assim. Se puxam dessa forma, vocês se moverão para cima. Vocês 
podem operar isso livremente como desejam. Vocês não fazem isso por causa do dever, 
mas automaticamente. Vocês podem entender? 
 
Assim, podemos buscar este conceito com a estrutura de reconhecimento terreno. O 
conceito é que o mundo espiritual é o lugar preenchido com o amor de Deus. O Deus de 
amor quer alimentar toda a humanidade nesse mundo, e quer fazê-la feliz. Se Ele diz, 
“Haja arroz,” com um coração amoroso, então arroz aparecerá. Isto é assim porque 
temos que comer, mesmo no mundo espiritual. 
 
Portanto, vocês comem o alimento do amor. Vocês olham uns para os outros com olhos 
amorosos. Todos fazem isso. Não há nenhuma palavra para descrever a beleza do 
mundo espiritual. Vocês nunca ficam cansados de ouvir. Não há nenhum conceito de 
ficar sonolento lá. Vocês entendem? Deveria haver uma causa para ficar cansado, e 
deveria haver algo que possa deixar vocês entusiasmados. Deveria haver algo que 
chateia ou perturba vocês. Como podemos ficar cansados se não há nenhuma causa? 
 
No mundo espiritual vocês podem manter seus olhos abertos para sempre e podem ouvir 
para sempre. Vocês podem viver para sempre, mesmo sem comer. Vocês comeriam 
arroz porque alguém disse para fazer isso? (Risadas.) Vocês comeriam? Eu sei que não 
como apenas porque alguém me disse. No mundo espiritual eu posso usar roupas de 
qualquer forma que eu queira. “Vamos vestir um terno de ouro. Essa princesa tem um 
diamante de 517 quilates, e eu quero um melhor. Me dê um diamante de 17.000 
quilates.” Quando eu digo isso, ele aparecerá. (Risadas.) Eu posso ter isso. Podemos 
criar tudo. (Aplausos.) Porque olho para as coisas desta forma, vocês podem dizer que 
tenho uma imaginação selvagem. (Risadas.) Mas vocês devem saber que estou falando 
dentro de uma realidade logicamente possível. 
 
É altamente possível que essas palavras sejam verdade. A possibilidade é alta. Essas 
palavras são dignas de falar. Portanto, vocês precisam testá-las. Vocês devem tentar o 
que eu digo. Por isso vocês querem ser voluntários para testar isso? (Sim!) Aqueles que 
são voluntários, levantem a mão. Isto é bom. 
 
O mundo espiritual é o lugar preenchido com a eletricidade do amor. Isso é um fato. O 
mundo espiritual que eu conheço é dessa forma. Vocês entendem? Assim, os seres 
humanos atualmente tendem a conectar tudo com amor. Por que queremos um 
relacionamento de amor? Isto é para ter o mesmo ritmo como o mundo espiritual. Isto é 
realmente lógico. Sendo que o mundo espiritual opera desta forma, seres existentes 
devem responder a isso. Vocês devem entender que não podemos deixar nossa posição. 
Vocês entendem? (Sim!) 
 
Vocês às vezes sonham com o Pai? (Sim!) Como isto acontece? Ele aparece em uma 
onda elétrica? Não é assim. Quando aparece para vocês, ele aparece através de ondas de 
amor, e apenas entra em vocês sem problemas. Vocês não podem ter o ser. O ser não 
deve estar lá. Vocês devem se sacrificar e criar um vácuo. Do contrário, nada ocorrerá. 
Depois de criar um vácuo, a questão é se vocês se tornam ouro puro ou não. Ouro não 
contém qualquer outro elemento. Ele é puro. Vocês entendem? (Sim.)  
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Por que vocês fazem jóias de ouro? A platina não tem poder de resistência. Quando a 
eletricidade vem... swish. Vocês entendem? Por isso eu tenho que bater em vocês para 
torná-los puros. Devemos fazer isso sendo golpeados. Vocês devem criar ouro puro 
sendo golpeado. A seguir, se sacrifiquem. Morram e se tornem zero. Se sacrifiquem e se 
tornem zero. 
 
Por que estamos agora entrando na era especial e na era da eletricidade? É porque o 
mundo espiritual está se aproximando. No Princípio Divino é dito que antes do 
aparecimento da verdade, deve aparecer o elemento externo, ou o aspecto Caim. Este 
mundo é um mundo tipo Caim. A partir deste ponto de vista, eu sou o fundador da 
eletricidade do amor de Deus. 
 
Pensando sobre essa perspectiva, o mundo espiritual deve existir. Ele deve existir a 
partir do ponto de vista da estrutura do universo – a partir do ponto de vista do princípio 
de estruturas duais e do princípio de características duais. 
 
Deus deve existir, e tudo está de acordo com o Princípio. Vocês entendem sobre o que 
estou falando? Agora vocês entendem isto muito bem. (112:117) 
 
Seção 3. O Conteúdo e Situação do Mundo Espiritual 
 
1. A Queda Levou à Ignorância Sobre o Mundo Espiritual 
 
Se não fosse pela queda, teria existido uma linhagem celeste na qual até mesmo as 
células do corpo físico teriam sido transmitidas de forma pura através de muitas 
milhares de gerações de homens e mulheres. O corpo humano consiste de quatrocentos 
trilhões de células. Quatrocentos trilhões! Embora nossos antepassados passaram para o 
mundo espiritual, suas células nascidas do amor têm sido transmitidas para nós, e elas 
ainda são parte de nós. 
 
As células do corpo, centradas em sua energia vital, têm se combinadas umas com as 
outras de uma geração para outra, e têm sido transmitidas. Estas células, conectadas 
através da linhagem de sangue, têm sido transmitidas e ainda estão vivas e se movendo. 
Vivas e se movendo. Elas não morreram. As folhas nas árvores caem no outono. Novos 
brotos surgem na primavera. Um jardim se torna muito verde no verão. Da mesma 
forma, nós seres humanos nascemos de inúmeros antepassados através de nossa 
conexão de sangue. Embora sejamos seus descendentes, estamos destinados a viver 
nossas vidas representando-os, como se fôssemos seus antepassados. Centrado em quê? 
Centrado no que é verdadeiro no amor de nossos antepassados, devemos transmitir sua 
linhagem de sangue. 
 
É seu avô e avó que representam seus antepassados. Vocês entendem? É seu avô e sua 
avó que representam seus clãs e suas famílias diante do céu. São eles que estão 
conectados conosco, centrados nos antepassados celestes. 
 
Então e quanto ao seu pai e sua mãe? Eles são o centro de sua família. Eles representam 
todos os pais e mães de todas as famílias no mundo atual. O avô e a avó representam o 
passado, e o pai e a mãe representam o presente. Vocês entendem? (Sim.)  
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E quanto aos filhos e filhas? Eles representam o futuro, no qual eles realizam o mundo 
ideal eterno de Deus, se conectando com o Reino Celeste e concluindo a unidade 
cósmica. Sua família está ostentando seu filho e filha como um ponto de início real de 
sua família. Comprimida em um lugar, sua família abraça e também conecta 
representantes do passado, representantes dos seis bilhões de pessoas do mundo atual, e 
representantes dos futuros descendentes. Entendem? (Sim.) 
 
A família que não cai se coloca nessa posição na qual o mundo espiritual e o mundo 
físico são capazes de se comunicar. Se vocês chamam por seu tataravô, vocês serão 
capazes de encontrá-lo. Vocês serão capazes de descobrir quem é seu avô, e quem são 
seus antepassados de quarenta gerações para trás, a cinquentésima, a centésima, a 
milésima, todo o caminho até Adão e Eva. Se vocês imaginam como se pareciam Adão 
e Eva, eles aparecerão e dirão, “é assim como parecemos.” Vocês dirão, “Meus olhos se 
assemelham aos de Adão e Eva! Meu nariz também! E minha boca!” A forma de seus 
rostos seria semelhante. São mais de quatro coisas destinadas a estarem no rosto 
humano? Olhos, nariz, orelhas e boca. Quatro coisas. Vocês também dirão, “Oh, nossos 
lábios são o mesmo! Seus olhos também piscam! Parecemos muito!” 
 
Se podemos encontrar com nossos antepassados da primeira geração, e quanto a Deus, 
que criou nossos antepassados? Podemos encontrar com Deus. Vocês sabem disso? A 
família é o lugar onde o Deus invisível expressa Seu amor. Entendem? Todos os 
antepassados na história que nasceram centrados no amor são dominados pelo amor no 
mundo espiritual. O mesmo amor. Vocês entendem? (Sim.) 
 
O amor entre pai e filho é estimado no mundo físico. Se uma pessoa vive a vida com 
esse tipo de amor na terra, ela atenderá Deus como seu pai, e viverá a vida no céu como 
filho de Deus. Esse tipo de vida no mundo espiritual corresponde em todas as formas ao 
tipo de vida em uma família não decaída na terra, sendo que o caráter e qualidade das 
pessoas em ambos os mundos são o mesmo. (214:268) 
 
2. O Mundo Espiritual é Uma Esfera na Qual Você Pode Sentir Tudo de 
Forma Instantânea 
 
É assim no mundo espiritual. Vocês entenderão isso logo que chegam lá. Mesmo antes 
de cumprimentarem alguém, esse alguém cujo nome é tal e qual, que costumava viver 
cem milhões de anos atrás, virá até vocês. O mundo espiritual é esse mundo tão veloz. 
Eu deveria falar um pouco sobre o mundo espiritual? (Sim!) Se faço isso, todos vocês 
podem se tornar pacientes psiquiátricos. Esse é o motivo pelo qual aqueles que estão lá 
não podem descer, uma vez que foram para lá. Eles sabem que afetarão as pessoas na 
terra. 
 
Quando enfrento um desafio difícil, preciso identificar onde está a solução. É como 
entrar em um triângulo de alguma situação, e é preciso identificar qual ângulo me trará 
na direção certa. Como eu identifico a direção certa? Meu dedo conhece isso. É como se 
eu não fosse eu mesmo. Meu corpo já sabe a direção certa. Esse é o motivo pelo qual 
devemos caminhar em nosso caminho com uma concentração certa e uma mente 
correta. 
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Quando encontram alguém, não pensem sobre tirar vantagem dele ou tentar utilizá-lo 
para seu próprio benefício. Nunca façam isso. Se o caráter original deste homem foi 
esmagado por causa de sua má atitude, exigirá de meio ano até três anos para reparar 
isso. Esse é o motivo pelo qual suas ações são cruciais. Se tiram vantagem dos outros, 
vocês serão colocados em um lugar mais infernal do que o inferno usual. Aqueles que 
entendem essas consequências nem mesmo pensam sobre fazer ações egoístas. 
 
Sangue satânico ainda está fluindo na base de nosso ser. Amor satânico está enraizado 
em nosso corpo. Através desse amor, nossa vida foi criada com sangue e nervos. O 
corpo do “eu” nasceu e tem multiplicado quatrocentos trilhões de células. 
 
Esse é o motivo pelo qual devemos lamentar o sangue satânico e este miserável sustento 
da vida. Devemos nos determinar a destruir esta vida satânica centenas de vezes. 
 
A despeito deste conhecimento, vocês abraçariam seu próprio corpo? Vocês andariam 
por aí como um cachorro louco quando estão famintos? Vocês abordariam seu cônjuge 
apenas para satisfazer sua própria luxúria centrada em seu corpo? Neste Dia dos Filhos, 
por favor, examinem seriamente se realmente se tornaram filho ou filha de Deus. Vocês 
serão aprovados pelo céu ou por Satanás? Vocês! Seu corpo está destinado a ir para o 
inferno, se não se purificarem! 
 
Quando entram no mundo espiritual, vocês não precisam de cumprimentos. Vocês 
entenderão logo que encontrarem os outros. Vocês saberão que esta pessoa costumava 
viver na terra a tantos milhares de anos atrás, ou tantas centenas de anos atrás. Alguns 
dizem que a história bíblica é de seis mil anos, mas eu digo que eles devem ser mais 
racionais. Eles não entendem o mundo espiritual. 
 
A história bíblica realmente abrange milhões e dezenas de milhões de anos. Se 
chamamos por nossos antepassados, todos eles aparecerão de uma vez. Logo que os 
virem, vocês se entenderão sem conversar. Todo seu ser está em exibição. Sua testa tem 
que ser profunda. Quando mais profunda ela é, mais bênção vocês recebem. Vocês 
saberão imediatamente em qual ordem cada um de vocês pertence, a ordem mais 
elevada ou mais baixa. A ordem é automaticamente determinada. 
 
O que determina a ordem? Amor. Amor determina a posição de cada pessoa, tal como 
na terra. Por isso vocês não podem entrar no Reino Celeste a menos que se tornem 
filhos e filhas de Deus. 
 
Como vocês sobem a escada do coração de Deus para alcançar o Reino Celeste? 
Subindo em um helicóptero indo e voltando? Ou através de um elevador que leva vocês 
diretamente? Helicóptero ou elevador? É um elevador durante o ano todo que leva 
vocês diretamente para cima. 
 
A fim de se conectar com o amor de Deus, vocês devem estar em uma linha 
perpendicular. A Bíblia diz, “Ame seu Deus com todo seu coração e toda a sua alma.” O 
que vocês acham que seja isso? O ponto central de tudo é amor. Quando vocês não 
fazem nada, mas concentram todas as suas funções e consciência em amar Deus, vocês 
subirão direto no elevador. Vocês devem experimentar esse mundo maravilhoso. 
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3. O Centro do Mundo Espiritual 
 
Qual é o centro do mundo espiritual? O mundo espiritual é estruturado no único Deus 
absoluto. O Deus absoluto é o originador do cosmos que criou céu e terra. Não há nada 
que Ele não tenha criado. Todo o universo pertence a Ele. O universo sente o que Ele 
sente. Todo o universo existe em relacionamento com Ele. 
 
Por exemplo, nossos quatrocentos bilhões de células estão todas conectadas com nosso 
cérebro. O cérebro sente o que cada célula sente. Todas as criaturas estão na mesma 
posição no relacionamento com seu Criador, desde que o universo foi criado. Um ser 
humano está vivo com consciência, perseguindo o bem e valores mais elevados como 
também tendo um senso de angústia e tristeza. Todos estes atributos se originaram no 
ser causal, Deus. Podemos dizer que a vida humana é o resultado, e estamos seguindo 
através do processo de nos conectarmos com a causa original. (140:123) 
 
4. O Sistema de Hierarquia no Mundo Espiritual 
 
Vocês não se perguntam se o mundo espiritual se concluiu? O mundo espiritual ainda 
está incompleto. Por que? O sistema de hierarquia do mundo espiritual estava 
originalmente destinado a ser centrado em Deus, nos Verdadeiros Pais e nos 
Verdadeiros Filhos. Todos estão destinados a estarem conectados com este sistema de 
hierarquia, mas isto ainda não está feito. Isto também não está feito na terra. Esta 
hierarquia deve ser estabelecida primeiro na terra, e então no mundo espiritual. Se a 
condição na terra é resolvida, então o mundo espiritual seguirá automaticamente. 
 
Em outras palavras, a organização do mundo espiritual está destinada a ser o sistema de 
hierarquia centrado nos Verdadeiros Pais, que é a ideologia de Adão não decaído 
centrado em Deus. Mas isto não foi cumprido ainda. Até agora, o centro da hierarquia 
foi ocupado pelo clube Budista e o clube Confucionista, como também o clube 
Muçulmano, etc. 
 
Todos eles no mundo espiritual têm esperado pelo estabelecimento da ideologia dos 
Verdadeiros Pais e a ideologia de Adão. O mundo espiritual e o mundo físico estão 
seguindo na mesma direção unificada. Como a obra dos Verdadeiros Pais na terra 
alcançou o nível mundial, as linhas fronteiras entre todas as religiões estão 
desaparecendo. E quando o Movimento de Unificação se desenvolve no mundo 
espiritual, o resultado automaticamente se manifestará no mundo físico. 
 
O que acontece quando a Igreja de Unificação alcança o nível mundial é que todas as 
pessoas no mundo espiritual descerão e retornarão ao mundo físico para a ressurreição. 
Isto é porque o propósito de criação é concluído na terra, e elas devem retornar para o 
mundo físico para ajudar. Todas elas se tornam ativas. 
 
Os bilhões de pessoas espirituais no mundo espiritual desejam que os membros da 
Igreja de Unificação as conduzam na direção certa, dizendo, “"Mova-se, mova-se, 
mova-se!” Assim, se criamos e trazemos até o mundo espiritual, um mundo centrado 
nos Verdadeiros Pais, este mundo se tornará o mundo que Deus governa. Um mundo 
unificado durará eternamente no nome dos Verdadeiros Pais. 
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Os centros da hierarquia no mundo espiritual são: primeiro, Deus; segundo, Verdadeiros 
Pais; terceiro, Verdadeiros Filhos e Filhas; e quarto, a Verdadeira Nação. Verdadeiros 
Filhos são filhos que herdaram a linhagem de sangue direta dos Verdadeiros Pais. 
Referente à Verdadeira Nação, todos vocês são cidadãos da nação. 
 
Quem deveria viver primeiro no palácio celeste? Quem governará o Reino Celeste 
sentando no trono no palácio celeste? Deus originalmente estava destinado a estar unido 
com Adão e Eva, que eram substancializações de Suas características duais. Adão e 
Eva, se tivessem se tornado Verdadeiros Pais através de sua unidade com Deus, estavam 
destinados a ter assegurado o direito de Realeza no Reino Celeste. Isto teria sido 
realizado se eles não tivessem caído, Verdadeiros Pais devem emergir e consertar tudo. 
 
O mundo espiritual sabe que está destinado a ter este tipo de hierarquia, por isso ele fica 
frustrado ao olhar para as pessoas decaídas na terra. Eles sabem que, centrados em 
Deus, os Verdadeiros Pais devem emergir, e então os Verdadeiros Filhos, e finalmente 
uma Verdadeira Nação com Verdadeiros Cidadãos. Vocês não podem imaginar quando 
o mundo espiritual está esperando por sua chegada. Quanto aqueles no mundo espiritual 
tem esperado por muitos milhares de anos que vocês surgissem na terra e cumprissem a 
Vontade de Deus! 
 
Quem assumiu domínio aqui no mundo físico? (O Pai fala enquanto escreve no quadro 
negro.) Primeiro veio Satanás. Então, centrados em Satanás, falsos pais emergiram, isto 
é, pais decaídos e maus, e então maus filhos e uma nação má. Ambos o mundo 
espiritual e o mundo ideal rejeitam todos estes seres maus. (161:223) 

 
 
No almanaque oriental, há vinte e quatro divisões sazonais, baseadas no calendário 
lunar. No mundo espiritual há vinte e quatro anciãos, centrados nos doze discípulos de 
Jesus. 
 
5. Vestuário, Alimentação e Abrigo no Mundo Espiritual 
 
Vocês pulariam o café da manhã porque comeram hambúrguer ou pão esta manhã? 
(Risadas.) Vocês comeriam dez refeições, e então parariam de comer? Até que seu 
corpo físico morra, vocês continuarão gritando, “Oh, arroz! Oh, pão! Oh, hambúrguer!” 
 
Vocês ficariam cansados da comida porque comem todos os dias? Vocês esperam pela 
chegada do alimento todos os dias? (Sim.) Da mesma forma, vocês devem comer as 
palavras de Deus todos os dias, mesmo depois de irem para o mundo espiritual eterno. 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem se treinar enquanto estão na terra. Deve ser seu 
desejo saber: “Que tipo de palavras Deus falará para nós? Qual significado elas têm?” 
Isso não é verdade? 
 
Pensem sobre isso. Há uma fábrica de pão no mundo espiritual, ou não? Existe uma 
fábrica que produz Coca Cola e suco, ou não? (Não.) Por que não? Vocês não sabem 
por que não, certo? (Risadas.) Existe uma fábrica que produz carros no mundo 
espiritual? Vocês diriam, “Eu quero me mover ao redor do mundo espiritual em um 
carro luxuoso,” e então andariam lá de carro? Nesta terra as pessoas ostentam possuir 
um Mercedes Benz, mas no mundo espiritual não há nenhuma necessidade de carros. 
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O que vocês fariam no mundo espiritual? Vocês comeriam alimentos ou não? Vocês 
preferem comer, ou não? (Preferimos comer.) (Risadas.) Centrando em que vocês 
comeriam lá? Vocês comem centrados no amor. Uma pessoa que não tem amor na terra 
não seria capaz de abrir sua boca, não importa quanto ela queira comer. Essa é a regra. 
 
Sua boca não abrirá se o seu coração ama somente a si mesmo, e não se centra em amar 
os outros. Mesmo quando tentam pegar o alimento com os pauzinhos e levar a comida 
até sua boca, os pauzinhos se moveriam para longe de sua boca. Vocês podem tentar 
uma vez, duas vezes, três vezes desta forma, dizendo, “Arrgh!” Quão desapontado 
vocês ficariam. Tudo é possível somente quando vocês têm o conceito de amor 
verdadeiro no mundo espiritual. Sem ele, nada é possível. 
 
No mundo espiritual, se vocês têm amor pelos outros, então logo que vocês digam, 
mesmo em sua imaginação, “Eu preciso de um carro feito de diamantes,” ele aparecerá. 
Entretanto, mesmo sem um carro, vocês serão capazes de viajar centenas de milhões de 
quilômetros, ou mesmo uma distância de centenas de milhões de anos-luz. 
 
Para que um carro? Somente um coração amoroso, um coração de amor verdadeiro, é 
necessário. Se vocês dizem, “Eu gostaria de encontrar este tipo de bela mulher que 
viveu muitos bilhões de anos atrás,” ela aparecerá 100 por cento como desejaram, 
embora nunca houve essa pessoa que se ajuste 100 por cento à sua descrição. Qualquer 
coisa é possível com sua imaginação. Este é o conceito principal: centrado no amor 
verdadeiro. Sem esse conceito, vocês não podem fazer nada. Por isso, o que vocês 
pensam que acontecerá com uma pessoa que viveu centrada nela mesma? O que ela se 
tornará? 
 
O que estou ensinando é sobre a tendência do coração. No mundo espiritual, quando 
vocês visitam alguém que seja inferior ao seu padrão de amor, vocês podem possuir a 
casa dessa pessoa, se quisessem. O dono da casa sabe disso logo que vê o seu rosto. Se 
ela reconhece você como alguém mais elevado no padrão de amor verdadeiro, ela 
receberá você em sua sala, dizendo, “Benvindo.” Tal como um guia de turismo, ela 
guiará você através de sua casa. 
 
Se vocês se tornam filho ou filha de Deus, todo o vasto cosmos se tornará seu. Quando 
vão para o mundo espiritual, vocês vão querer me seguir por aí? (Sim!) Vocês não 
podem fazer isso agora. No caminho que eu sigo, vocês não podem me seguir. O portão 
do seu coração é estreito. Amor verdadeiro capacita vocês a seguirem através de um 
portão amplo ou um portão estreito. Somente amor verdadeiro torna isto possível. 
 
Esta posição representa o todo. Esse é o motivo pelo qual ela pode levar vocês para 
qualquer lugar. Eu sou apenas um sonhador? Qual palavra é oposta a sonhador? 
(Realista.) Vocês viram? Porque meu nariz é dessa forma e meus olhos são tão 
pequenos, eu posso ser uma pessoa enganadora. Isso não é verdade? (Risadas.) Quem de 
vocês diz que tem sido enganado? Sua mente original sabe. 
 
Seu coração disse, “Aye!” ou “Ahhh”? Quando seu coração se move nas quatro direções 
– leste, oeste, sul e norte – ele dirá, “Não me importo em fazer isso, deitar ou rolar”? 
Vocês diriam que podem pensar sobre o conceito que tenho mencionado à noite ou 
durante o dia, em qualquer lugar que forem? (Sim.) Então o conceito é a verdade. 
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Entretanto, se um terço de seu coração diz, “Ahhh,” então um terço do conceito é falso. 
Vocês acham que seu coração pode receber isso 100 por cento? Mesmo se estou 
mentindo, se vocês acreditam no que eu digo 100 por cento como as palavras 
verdadeiras faladas por Deus, Ele ajudará vocês a cumprirem o que querem cumprir. 
Sendo que tem a capacidade de criar, Ele pode criar qualquer coisa para ajudá-los. Se 
isso acontece, vocês serão maiores do que eu. Vocês entendem isso? (Sim.) Então 
acreditem. Acreditem 100 por cento. (Risadas). (207:94) 

 
 
As pessoas neste mundo externo à nossa igreja não entendem nossas atividades porque 
não nos conhecem. Eu tenho feito preparações. A América não pode fazer isto, nem a 
União Soviética, e nem a China. Esse é o motivo pelo qual eu digo a vocês para me 
seguirem. A América, a União Soviética e a China não sabem que eu estou fazendo 
preparações. Embora os países sejam enormes e o povo seja orgulhoso, eles declinarão. 
Vocês entendem? (Sim.) Isto é assim? (Sim.) 
 
Por que isto deveria ser assim? Isto é porque o mundo espiritual é assim. O mundo 
espiritual é nossa terra natal eterna. Esta terra é a terra natal de nossos corpos originais. 
O mundo espiritual é a terra natal de nosso coração original. Vocês entendem? (Sim.) O 
próximo mundo que devemos entrar é o mundo do coração, o mundo espiritual. Se nos 
treinamos para em nosso futuro entrarmos no mundo espiritual, não teremos nenhum 
problema, uma vez que chegamos lá. 
 
Americanos devem comer hambúrguer e batatas fritas. Coreanos devem comer kimchi e 
kochijan. Mesmo se houvesse hambúrguer e kimchi no mundo espiritual, as pessoas não 
serão capazes de desfrutá-los a menos que tenham amor verdadeiro. Assim, se vivemos 
nossa vida na terra no mesmo ritmo como o mundo espiritual, não teremos que brigar 
no mundo espiritual. Dançaremos dia e noite, dizendo, “Quão felizes somos!” 
 
Nossa vida na terra por setenta ou oitenta anos é menos do que um segundo no mundo 
eterno. Vocês seguiriam o estilo de vida deste mundo, o qual é menos digno do que no 
próximo mundo? Devemos manter o passo com o mundo eterno. 
 
Eu estou pensando em treinar os membros da Igreja de Unificação para serem reis do 
mercado. Eu quero que todos eles sejam graduados na Universidade de Administração. 
Eles se tornarão líderes significantes. Vocês acham que eles serão, ou não? (Eles serão.) 
Vocês acham que minha ideologia unificará o mundo espiritual e o mundo físico, ou 
não? (Ela unificará.) (207:72) 

 
 
Vocês acham que comerão arroz no mundo espiritual? Se é assim, então eu terei que 
selar sua boca colando os lábios. Sua língua deve ser puxada para fora. Então o que 
vamos fazer? Seus dentes devem ser puxados para fora também? Ou seus dentes 
deveriam ser mantidos intactos? (mantidos intactos.) Por que vocês querem mantê-los 
intactos? Sem comer arroz, que utilidade tem seus dentes? 
 
Quando estão no mundo espiritual, vocês acham que precisam urinar, ou não? 
(Risadas.) Por que vocês não tentam ir para o mundo espiritual da próxima vez para 
descobrir? Estou dizendo que vocês terão que urinar mesmo no mundo espiritual, mas 
aqueles que não pensam assim devem ir lá e descobrir por eles mesmos. 
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Então que tal movermos o intestino? Vocês acham que fazemos isso lá, ou não? 
(Risadas.) Vocês fazem tudo lá, mas isto retornará imediatamente para os elementos. 
Vocês entendem sobre elementos? Dizem que há 107 elementos básicos no universo, 
mas estes estão aumentando constantemente. De qualquer forma, a urina e as fezes 
voltarão para os elementos. Esse é o motivo pelo qual vocês não têm que limpar no 
mundo espiritual. Se agitam suas mãos com o coração de amor verdadeiro, vocês podem 
voltar para a pátria original. Se com o coração de amor vocês pedem para algo surgir, 
isto surgirá. Com o coração de amor, todos os tipos de mobilizações são possíveis. 
 
Se precisam ser bem recebidos no mundo espiritual, vocês podem ordenar dez milhões 
de pessoas para recebê-los. Vocês podem pedir por esse tipo de pessoas: qualquer 
número de ocidentais, americanos, alemães, e todos os tipos de mais de cem países. Eles 
virão em número. Então podemos ter festivais culturais de cada país. Podemos segurar 
balões de cada país que apresentar sua dança premiada. Vocês olharão para o salão 
atordoados, sem saber se estão de pé ou deitados, intoxicados por essa atmosfera. O 
mundo espiritual é esse tipo de mundo. 
 
Vocês gostariam de ir lá, ou não? (Queremos ir lá.) Eu posso estar contando uma 
mentira para vocês. Entretanto, Deus tem a capacidade para criar. Devemos saber que 
Ele é o sujeito, que é capaz de criar qualquer coisa que Ele deseja. Mesmo quando 
Satanás diz para vocês, “Ei, Deus disse isso e aquilo para você,” e vocês acreditam nas 
ideias de Satanás e agem de acordo com elas, Deus ainda criará muitas formas para 
vocês serem vitoriosos. (Amém!) (212:30) 

 
 
Este enorme universo é criado por Deus! Não há nenhum carro ou comida no mundo 
espiritual. Como se fôssemos como Deus, o Criador, seremos capazes de criar tudo, 
centrados no conceito de amor verdadeiro e com nossa capacidade original no mundo 
espiritual. 
 
Quando vocês ordenam que algo apareça, a coisa real aparecerá. Se vocês dizem, “Esse 
tipo de ferramenta, por favor, apareça,” ela aparecerá de uma vez. Isso não é 
maravilhoso? Se vocês pedem por refeições para dezenas de milhares ou mesmo 
milhões de pessoas que virão para o salão principal, elas serão fornecidas. Quando 
vocês pedem por um traje formal dourado, ele aparecerá instantaneamente. Que lugar 
ótimo! Ele é realmente maravilhoso! (Risadas.) Suas línguas estão para fora. (Risadas.) 
 
Suas línguas se estendem na direção das coisas que ordenaram aparecer, dizendo, “Oh, 
Pai do Céu!” Suas línguas alcançariam essas coisas, dizendo, “Ei! Elas não diminuem!” 
O que suas línguas estarão fazendo no mundo espiritual? (Risadas.) Quanto mais amor 
verdadeiro suas línguas degustam, mais isto sobressai, dizendo, “Ahh, o sabor do Céu!” 
Sempre que sua língua diz isso, vocês dirão, “Eu sinto vontade de pular. Por favor, não 
me acorde deste sonho! Eu gosto muito! Eu gosto muito! Agora eu quero encontrar meu 
parceiro de amor. Eu quero sair com minha esposa!” Vocês estão colocados na posição 
de rei, centrados automaticamente no fluxo de amor. O mundo espiritual é o lugar de 
estabelecimento final para todos. Vocês podem ouvir a voz do amor verdadeiro. Tudo 
instantaneamente se torna belo, como se cada um fosse parceiro de Deus. Eles se tornam 
tão bons para vermos e sentirmos. Será tão bom para dormir. É tão maravilhoso para 
vocês, abrir seus olhos no mundo espiritual. 
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Vocês não vão dormir no mundo espiritual. Entendem? Porque não dormem no mundo 
espiritual, vocês podem dançar com todas as partes de seu corpo indo e voltando, 
mesmo à meia noite. (Risadas.) Existe seu “parceiro de melodia,” e ele ou ela pode 
produzir todos os tipos de vozes. 
 
Vocês são capazes de ouvir essas vozes? Não! É barulho que vocês podem ouvir e 
dançar alegremente. (Risadas.) A razão pela qual vocês fazem isto espiritualmente é 
porque esperam que alegria eterna preencha sua vida. Quando seu corpo espiritual está 
no mundo espiritual, vocês serão capazes de aprender de forma realista a alcançar amor 
verdadeiro. Amor verdadeiro se move para alguém mais, e se torna um centro para fazer 
um corpo físico real ser revitalizado. 
 
A partir dali ele está conectado com o mundo espiritual de amor. Ar é o ar de amor. 
Alimento é o alimento de amor. Vestuário são as roupas de amor. Os Verdadeiros Pais 
fornecerão essas coisas centradas no amor verdadeiro. 
 
Olhem ao redor. Vocês se preocupam com alimento em sua vida. Precisamos de 
fábricas para produzir automóveis, fertilizantes, roupas, alimentos, e assim por diante. 
As pessoas se ocupam com alimento em seus lares. No mundo espiritual não há 
nenhuma fábrica. Não precisamos de carros. Não precisamos de aviões. No piscar de 
um olho, vocês serão capazes de viajar cem milhões de quilômetros. A energia 
espiritual viaja mais rápido do que os raios do sol. Energia espiritual. Os raios do sol, os 
quais foram criados por Deus, viajam trezentos milhões de metros. A eletricidade não 
viaja tão rápido como a velocidade da luz? 
 
A energia do amor e a energia de vida originais de Deus viajam muitas milhares de 
vezes mais rápido do que a luz e a eletricidade. Se vocês desejam encontrar com alguém 
que esteja milhões ou bilhões de quilômetros distante, essa pessoa ainda aparecerá. 
Quando vocês preparam seu coração e dizem que gostariam de encontrar com alguém 
que amam, essa pessoa aparecerá. Isso não é ótimo? Quando ele aparece na sua frente, 
vocês saberão em qual nível estão. Vocês saberão se são mais elevados ou inferiores a 
ele. Mesmo se era seu amigo mais próximo, ele inclinará para vocês logo que aparece, 
se vocês são mais elevados do que ele em amor a partir do ponto de vista celeste. 
Mesmo sua própria mãe inclinará para vocês. Todos os seus antepassados farão o 
mesmo. O mundo espiritual é esse lugar. 
 
Aqueles que costumavam viver oito ou dez milhões de anos atrás aparecerão e 
inclinarão para vocês. A história bíblica é de seis mil anos? Isto é como história de um 
louco. Quanto mudou ao longo dos últimos milhares de anos? Pessoas que costumavam 
viver, podem então sentir o Céu mais profundamente do que aqueles que vivem agora. 
 
Entretanto, o aspecto de vida cultural é oposto. Quanto mais elevada a vida cultural se 
torna, mais elevados os sentidos espirituais se desenvolvem. Isso não é verdade? Uma 
vez que vocês alcançam mais conhecimento, vocês entendem mais de acordo com o 
grau do conhecimento, e se tornam mais sensíveis ao analisar tudo. A partir de agora, 
esse tipo de conhecimento será desenvolvido mais, e o mundo espiritual guiará e 
ensinará aqueles que estão preocupados sobre o futuro do mundo. Eles entenderão 
através de ondas espirituais o que acontecerá. Se ficam cada vez mais elevados em 
alguma posição, vocês verão e buscarão somente um objetivo no final. (206:138) 
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Por favor, tentem fazer este tipo de treinamento. Quando vocês encontram alguém de 
fora, e analisam e comparam essa pessoa com alguém semelhante, vocês saberão, “Ahh, 
esta pessoa tem este tipo de caráter, por isso ela viverá sua vida desta forma.” Quando 
vocês fazem sua verificação dupla com sua vida real, poderão descobrir que estão 70 
por cento certos. Quando vocês encontram alguém pela primeira vez e a descrevem, 
dizendo, “Seu caráter é assim, não é,” ela responderá para vocês, “Como você sabia 
disso?” Quando fazem isso mais e mais, vocês ficarão cada vez melhores. Se vocês se 
treinam ao analisar muitas pessoas enquanto estão na terra, vocês serão capazes de 
cuidar de muitas pessoas onde quer que forem no mundo espiritual. Vocês serão capazes 
de entender cada pessoa que encontrarem. Vocês serão capazes de dizer se uma pessoa é 
mais elevada ou mais inferior em amor. 
 
Se a pessoa é mais elevada do que vocês, então vocês a cumprimentam, dizendo, “Bom 
dia, senhor!” “Bom dia!” “Oooooh!” Vocês se tornarão maiores assim. Vocês serão 
capazes de comparar cada coisa com tudo mais. Todos concluem que o caminho do 
centro é o melhor para seguir. Quando vocês vão para uma vila no mundo espiritual, os 
moradores dirão para vocês, “Benvindo. Por favor, pare em minha casa.” Vocês não 
precisarão se preocupar sobre alimento ou vestuário lá. Nenhuma fábrica é necessária lá. 
Entendem? Nenhum carro ou avião. Vocês não terão necessidade de nada. 
 
Vocês não precisam de nada deste mundo. Apenas pensem que serão capazes de viajar 
milhares de quilômetros. Quando vocês dizem, “Eu quero isso,” centrados no coração 
de amor, isso será fornecido espiritualmente. Quando vocês dizem, “Eu quero encontrar 
essa pessoa,” ela aparecerá. Vocês perguntarão a ela, “Você é assim e assim?” Ela 
responderá, “Sim, eu sou. Eu costumava viver nesse e naquele lugar na terra centenas 
ou milhares de anos atrás. Você queria me ver? Você tem alguma pergunta?” Vocês 
dirão, “Sim, eu tenho. Eu pensava desta forma. Quão diferente você e eu somos!” Vocês 
entendem? Ambos podem compartilhar muitas histórias. Isto não exige tempo. Apenas 
desde o início do encontro de ambos, vocês entenderão um ao outro. Que vida 
inconveniente temos neste mundo físico! No mundo espiritual, não temos carros. Vocês 
podem criar todos os tipos de emoções de amor lá. Com o conceito de amor verdadeiro 
em sua mente, vocês podem criar tudo. Vocês serão capazes de criar qualquer coisa com 
o conceito de amor verdadeiro. (217:131) 
 
6. Como Utilizar Conhecimento e Poder no Mundo Espiritual 
 
Dinheiro? Vocês podem fazer tanto dinheiro quanto queiram. Conhecimento? Deus é o 
rei do conhecimento, por isso vocês não devem explicar qualquer coisa para Ele. Poder? 
O presidente da Coreia não é nada mais do que um pedaço de trapo? Posso parecer rude, 
mas o que é um presidente de um país um centésimo do tamanho da União Soviética? 
Conhecimento, dinheiro e poder são apenas uma pequena parte dos valores que as 
pessoas perseguem durante suas vidas físicas. Um professor pode ter orgulho de seu 
conhecimento por mil ou dez mil anos? Ele pode continuar a ostentar isto enquanto se 
move e demonstra isso? Seu conhecimento está com vocês somente durante sua vida. O 
mesmo para o dinheiro. Quando vocês falam sobre alguém que ele é grande, isso 
geralmente não é por causa de seu conhecimento, seu dinheiro, ou seu poder? Esse não 
é o caso neste mundo? Contudo, Deus vê esses valores como nada. Eles são inúteis no 
mundo espiritual. (203:291) 
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Centrada em quê, a humanidade e sua história são capazes de resolver problemas e se 
tornarem completas? As pessoas devem conhecer Deus. Deus é um Deus de caráter. 
Deus não pode ser vago. Nós mesmos somos reais. Sendo que somos seres de caráter – 
com intelecto, emoção e vontade – então nosso sujeito, Deus, também é um Deus com 
intelecto, emoção e vontade. É assim como vemos isto. 
 
Qual é o atributo central de Deus, entre todos os Seus atributos? É emoção. Amor. Deus 
precisa mais do amor. No Reino do Céu, não vivemos apenas pelo conhecimento. 
 
Por causa de sua ignorância sobre o mundo espiritual, vocês não entendem, mas levará 
menos de uma semana para aprenderem tudo. O mundo espiritual é como um espelho 
no qual vocês podem ver seu próprio coração refletido. O mundo espiritual é um lugar 
onde vocês podem obter em uma semana todo o conhecimento que uma pessoa muito 
intelectual acumulou toda a sua vida na terra. 
 
Porque enxergam as coisas através da luz de seu coração, vocês entenderão 
automaticamente o mundo e todas as suas conexões relacionadas. Somente através da 
emoção e do coração vocês entenderão se uma pessoa é seu objeto ou sujeito. Isto não 
pode ser feito através de conhecimento ou quaisquer outros atributos de Deus. (210:312) 

 
 
Quando vocês apenas dizem com um forte coração de amor que querem encontrar com 
uma pessoa que está centenas de milhões de quilômetros distante, ela aparecerá de uma 
vez. Quando vocês perguntam a ela, “Por que você veio aqui,” ela dirá, “Por que você 
me chamou.” Se vocês perguntam a ela, “Quantos quilômetros você viajou,” ela 
responderá que viajou centenas de milhões de quilômetros de distância. O mundo 
espiritual transcende espaço. O universo se torna sua estação de atividade. 
 
Estamos nos estrangulando com coisas como dinheiro, conhecimento e poder, que não 
existem no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem essas coisas. No mundo, 
dinheiro, conhecimento e poder são necessários, mas não há nenhuma necessidade delas 
no mundo espiritual. As pessoas no mundo satânico estão buscando por elas. 
 
O mundo espiritual é um mundo vazio de lutas por poder. Se vivem pelo poder, vocês 
não podem viver em nenhum lugar no mundo espiritual. Nada no mundo espiritual 
receberá vocês. Vocês não podem ter uma conexão com o mundo espiritual, mesmo se o 
mundo espiritual se torna interessado em vocês, e tenta se unir com vocês. Os opostos 
na essência não podem se tornar unidos. Vocês não poderiam estar conectados com a 
posição que interessa o mundo espiritual. (205:128) 

 
 
Vocês entendem que Deus criou tudo pelo amor? Se vocês perguntam para Deus o que 
Ele mais ama, qual vocês acham que será a Sua resposta? Deus não tem Seus favoritos. 
Ele não tem nenhuma necessidade de dinheiro, conhecimento ou poder. O que nós, 
membros da Igreja de Unificação, precisamos? Da mesma coisa. No amor, existe 
dinheiro, existe conhecimento e existe poder. O poder do amor é um poder permanente. 
Uma pessoa que entender amor verdadeiro na terra, não terá nada a aprender no mundo 
espiritual. 
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Esse tipo de pessoa pode entrar e sair do Coração de Deus. Ela pode se mover 
livremente para leste, oeste, sul e norte. O Coração de Deus é como uma estação central. 
Vocês entendem? Por que precisamos do Coração de Deus? Quando vocês entram e 
saem de Seu Coração, enorme poder é gerado, porque toda energia das quatro direções 
se tornar concentrada ali. Mesmo uma pequena nação desconhecida será elevada à 
mesma posição como Deus, quando ela passa através do ponto central. Amor tem esse 
grande poder. 
 
O que é conhecimento? Com conhecimento vocês podem possuir todas as coisas do 
ambiente. Entre todo conhecimento, o maior conhecimento é sobre amor. Se vocês têm 
somente amor, tudo no mundo se conectará com vocês. Entendem? Neste mundo, uma 
pessoa de conhecimento é um regente, certo? É dito que conhecimento é poder, não é? 
É lógico que uma pessoa de poder rege. Uma pessoa que tem amor não precisa de 
conhecimento. Vocês entenderão tudo no mundo espiritual. 
 
Porque eu sei muito claramente todas estas coisas sobre o mundo espiritual, eu não 
quero viver no mundo físico. O vasto mundo espiritual é todo construído centrado no 
amor. Tudo é concluído se vocês se harmonizam com amor e possuem a esfera do 
Coração de Deus. A história de criação continuará para sempre. Vocês entendem? 
Vocês devem cumprir o que planejaram se harmonizando com amor. Uma vez que 
vocês determinem e ordenem isso, então isso se desdobrará de uma vez. 
 
Quão inconveniente é este mundo! Vocês precisam ganhar dinheiro, ou não? Vocês 
devem estudar, ou não? No mundo espiritual, sem estudar, vocês entenderão tudo. Seu 
coração saberá mesmo antes que qualquer coisa seja dita. Vocês verão claramente se 
quem está perto de vocês é mais elevado ou inferior. Logo que encontram com alguém, 
vocês saberão isso. Vocês podem medir o nível de amor rapidamente. Vocês saberão 
qual caminho é leste, oeste, sul e norte. Vocês também sentirão se alguém está 
chamando vocês. Nesse caso, vocês se tornam nada e consideram os outros como seu 
sujeito. Este é um mundo que está sendo construído através do poder do amor. (202:86) 
 
7. Relacionamentos Humanos no Mundo Espiritual 
 
Deus é o Criador que criou este céu e terra. Ele é o originador, os únicos pais de todos 
os seres neste mundo de hoje. Ele é a origem do significado de toda existência. Por 
causa Dele este mundo fenomenal veio a existir. 
 
Esse ser absoluto não muda de acordo com eventos históricos. Um ser absoluto não 
muda. Ele não é limitado pelo tempo e espaço. Ele é transcendente a todas as limitações. 
Ele é aquele que governa todas as limitações. Quem é esse tipo de ser? Não chamamos 
Ele somente de Deus. 
 
Ele é nosso “pai.” Devemos chamá-lo nosso “Pai Celeste.” Como chamamos Deus? 
(Pai.) Ele é seu Pai, que causou seu nascimento. A palavra “renascimento” veio a existir 
por causa da queda. Deus é o Pai original que causou seu nascimento. Seu pai físico é o 
pai que se tornou uma ponte entre Deus e vocês. Vocês chamarão seu pai físico de seu 
irmão, uma vez que forem para o mundo espiritual. (Risadas.) Vocês também não 
chamarão sua mãe física de sua mãe. 
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Como todas as pessoas que nasceram de seus pais chamam Deus? Cristãos chamam Ele 
de Pai. Também chamamos Deus de Pai. Na mesma família, o avô chama Deus de Pai, 
e o pai também chama Deus de Pai. Os netos chamam Deus de Pai. Todos os membros 
da família chamam Ele de Pai. 
 
Assim, Deus é o Pai para toda a humanidade, e todas as pessoas são irmãos e irmãs. Às 
vezes eu imagino quão interessante seria no mundo espiritual se todas as pessoas fossem 
irmãos. 
 
Quem são os irmãos mais próximos no mundo espiritual? Os irmãos mais próximos não 
são horizontais, ou irmãos físicos. Qual relacionamento é mais próximo neste mundo: 
entre pais e filho, ou entre irmãos? Sendo que o relacionamento entre pais e filho é mais 
próximo, vocês serão mais próximos aos seus pais, então aos seus avós e bisavós, e 
assim por diante. Quando traçamos a linha vertical ao longo de todo caminho, quem são 
os últimos avós? De fato é Deus. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês não devem se sentir solitários se não tiverem amigos 
neste mundo. Vocês não devem se sentir tristes quando vivem por si mesmos e morrem. 
Quando forem para o mundo espiritual, vocês terão inúmeros irmãos íntimos em 
qualquer lugar. Embora, uma coisa deve estar clara. Vocês não se tornarão seus irmãos 
automaticamente sem fazer nada. Vocês podem se tornar seus irmãos somente quanto 
tiverem alcançado o privilégio de atender Deus como seu Pai. 
 
Vocês se sentem mau por ter seu pai como seu irmão mais velho, ou seu avô como seu 
irmão mais velho? Vocês sentem bem, ou mal? Em um sentido vocês se sentem mal, 
não é? Vocês costumavam chamá-lo de seu pai enquanto na terra. A partir do ponto de 
vista de seu pai, ele deve se sentir mal quando vocês o chamam de seu irmão no mundo 
espiritual. Entretanto, é assim como devem chamar um ao outro. 
 
Por que deve ser assim? É porque vocês devem se tornar um filho da família original 
pela posição. Há somente um primeiro filho da família original, por isso, como todos 
podem se tornar o filho original? No mundo espiritual, todos podem se tornar o filho da 
família original. Centrados em Deus, todos podem se tornar descendentes da família 
original. Quando uma pessoa rica morre neste mundo, seus ativos serão herdados por 
seus filhos. É costumeiro que metade seja dado para o primeiro filho da família original, 
e o restante para ser dividido pelos outros filhos. 
 
Entretanto, o mundo espiritual é diferente. Sendo que todas as pessoas espirituais no 
mundo espiritual devem se tornar descendentes da família original, Deus não tem que 
dividir Seus ativos entre eles. Uma vez que todos os irmãos se tornam unidos, o que 
pertence ao seu irmão mais velho automaticamente pertence a vocês. 
 
Por isso, é importante que todos os irmãos se tornem unidos. Quando vocês tentam 
traçar gerações de sua linhagem, cada vez vocês encontram diferentes números de 
gerações. Se todos os antepassados da família original se tornam completamente unidos, 
os descendentes que vierem depois deles herdarão o cosmos. Especificamente, eles 
governarão o mundo espiritual centrados nos descendentes da família original. (21:249) 
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No mundo espiritual, avôs e avós enrugados parecerão muito mais bonitos do que 
vocês. Eles parecerão mais belos. Eles podem permanecer nesse estado se tiverem amor. 
Este é um mundo unificado, e é um mundo belo. Vocês podem se comportar da mesma 
forma mesmo antes de encontrar seu avô e avó? Vocês voltarão atrás? Quão 
maravilhoso seria ver belos avôs e avós! Que ótima cena no mundo espiritual é ver 
quando uma neta se aproxima e cumprimenta seus avós. 
 
Se vocês têm um avô, quem é seu avô, e quem são os antepassados de seu avô? O 
primeiro avô é Deus. Se vocês dizem, “Ahh, Deus, eu estou tão feliz!” Deus dirá, 
“Benvindo,” e Ele explodirá de alegria, “Ha, ha, ha!” E diz, “Ahh, isso é exatamente 
assim.” (Aplausos.) 
 
O que vocês acham? Vocês vão querer tentar fazer isso pela primeira vez? Tentarão ou 
não? (Tentaremos.) A seguir, vocês devem carregar sua esposa nas costas. Vocês podem 
revezar-se entre esposo e esposa para se treinarem para fazer um trabalho melhor, sendo 
que devem carregar seus avós de cavalinho nas costas. Vocês devem estar dispostos a 
levar de cavalinho seus avós, e também seus pais. Está tudo bem para vocês dizerem, 
“Eu não gosto de fazer isso”? Não. Por isso um casal deve se treinar para levar um ao 
outro nas costas. (Risadas.) Isso é verdade. Este é um curso de treinamento. Depois que 
um casal termina, eles podem levar seus pais de cavalinho, e eles dirão, “Ahh, 
maravilhoso!” Devemos dar conforto para nossos pais. 
 
Os corpos dos avós enrijecem quando se tornam mais velhos. Esse é o motivo pelo qual 
precisamos dar a eles uma carona. “Ahh, maravilhoso!” Isso não é ótimo? Se vocês não 
podem levar sua esposa nas costas, como podem fazer isso para seus pais e avós? 
(216:180) 

 
 
Quando vocês vão para o mundo espiritual, e olham para um esposo e uma esposa, eles 
parecem uma única grande pessoa. As pessoas imaginam o que seja isso. Vocês todos se 
tornarão como uma única célula. Todo o universo parecerá com um homem e uma 
mulher. Sim, o homem e a mulher se tornam combinados. Quando vocês trilham este 
caminho, o universo trilhará este caminho também. Ele é um único corpo. (207:98) 

 
 
Quão grande vocês acham que é o mundo espiritual? Pessoas podem aparecer a partir de 
uma distância de muitas centenas de quilômetros, muitos milhões de quilômetros, em 
um piscar de olhos. Vocês saberão de onde uma pessoa veio logo que olham sua testa. 
Quando vocês encontram com alguém de muitas centenas de anos atrás, ele inclinará 
sua cabeça para vocês, se o padrão de amor em seu caráter é mais elevado do que o dele. 
O que move qualquer pessoa é amor. 
 
Quanto vocês têm amado a humanidade? Quanto vocês amaram toda a criação que Deus 
criou centrado no amor? Vocês podem amá-los da forma que Deus os ama? Esse é o 
padrão de mensuração para tudo. Tudo é imediatamente medido. É instantaneamente 
conhecido, mais rápido do que um computador. Uma mulher que está casada fala de 
forma orgulhosa sobre quanto seu esposo a ama. Da mesma forma, no mundo espiritual, 
vocês podem ter orgulho de quanto vocês recebem amor de Deus. Amor original. Esse é 
amor do mais elevado nível. A partir dele, cada nível é determinado. Vocês entendem? 
(216:171) 
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8. O Centro do Mundo Espiritual é Amor 
 
1) O Ar do Mundo Espiritual é Amor 
 
É assim quando vocês vão para o mundo espiritual. O que constitui o mundo espiritual? 
O ar do mundo espiritual é amor. Amor. Amor é ar. Sua mente e corpo devem 
experimentar amor e harmonia na terra. Uma vez que vocês criam a esfera de 
experimentar amor e harmonia, não há nenhum lugar onde não possam se comunicar 
instantaneamente uns com os outros. Somente através do amor. Vocês estarão 
conectados com Deus da mesma forma como um broto em um galho de uma árvore está 
conectado com a raiz da árvore. Vocês sentem naturalmente quando Deus está 
desfrutando. Vocês saberão que o banquete de Deus vai ser realizado no leste. Vocês 
podem chegar lá automaticamente. Este é o céu e terra de liberdade. (162:287) 

 
 
Há parafusos de amor no mundo espiritual. Há máquinas de amor, e eixos. Há eixos nos 
motores que giram. Quando vocês tiram todos os eixos, o amor permanece. Amor. 
 
Aqueles que giram, fazem isso para o benefício do amor. Não há nenhuma necessidade 
de se preocupar sobre sua ordem e harmonia. Quando vocês vivem centrados no amor 
essencial, vocês são como uma célula em qualquer lugar neste mundo. (126:240) 

 
 
É amor que vocês podem respirar no mundo espiritual. Tudo vem do amor, vive pelo 
amor e se harmoniza com o princípio do amor. Uma vez que contenham amor, vocês se 
tornarão a substancialização da esperada esperança por Deus por toda a história 
humana. Vocês serão benvindos em qualquer lugar que forem no mundo espiritual. 
 
Sua família é o lugar de treinamento para o Reino de Deus. Ela é o centro de 
treinamento. Ela é onde um avô e uma avó vivem. Se vocês expandem isso, é a mesma 
coisa. Há uma era no nível de pai e mãe, a era do nível de esposo e esposa, a era do 
nível de filhos e filhas. Uma pessoa expande o que ela aprendeu em sua família para 
todas as direções, e vive para o benefício dos outros dentro da esfera de amor. Então ela 
será capaz de entrar no Reino do Céu. A família é um lugar de treinamento a partir do 
qual um trem expresso leva vocês direto para o Reino do Céu. Ela é a base onde 
satélites podem ser lançados, como o Cabo Kennedy. Sua família é o lugar onde uma 
bomba atômica de amor ou um satélite de amor podem ser laçados. (143:72) 
 
2) Vida no Mundo Espiritual é Centrada no Amor 
 
Isto é verdade quando vocês vão para o mundo espiritual. Pessoas espirituais lá vivem 
centradas no amor. Esse é o motivo pelo qual é bom que vocês compartilhem a bênção 
do amor com mais pessoas. Vocês devem derramar lágrimas. 
 
Lágrimas certamente surgem quando vocês estão em uma situação boa ou ruim, não é? 
Lágrimas fluem mesmo quando as coisas vão bem, certo? Qual porcentagem de 
diferença existe entre o tempo quando vocês riem e quando vocês choram? Quando 
riem, vocês fazem isso com seus olhos abertos, mas fecham seus olhos quando choram.  
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Quando riem muito, lágrimas surgem. A forma de seu rosto não muda muito. A única 
diferença são os olhos. Quando vocês choram, chorem desta forma, fechando seus 
olhos. Quando riem, vocês fazem dessa forma, abrindo seus olhos. Qual porcentagem 
de diferença há entre as duas expressões? É a mesma coisa. (212:166) 

 
 
Quando forem para o mundo espiritual, vocês descobrirão que arte é muito importante. 
A partir de agora, somente a arte permanecerá. Uma pessoa que não pode escrever 
poemas de amor é um fracasso. Mulheres querem vestir roupas bonitas. Imaginem 
homens vestindo um chogori amarelo, um chogori vermelho, ou um chima vermelho e 
andando por aí! Quão desafortunadas são as pessoas que os veem! (Risadas.) Pensem 
sobre isso. Homens são hostis. Eles são grandes como um pilar de uma casa. Vocês 
devem ser capazes de sentir que podem trazer homens para algum lugar e deixá-los ali 
por 1.000 ou 10.000 anos. (211:246) 

 
 
Onde é o núcleo do universo? O núcleo é amor. Alguns anos atrás na América, uma 
nova partícula elementar chamada méson upsilon foi descoberta. Foi uma grande 
realização. Estamos automaticamente entrando em uma era quando os cientistas irão 
oficialmente admitir a existência do mundo espiritual. Isso não foi relatado em um 
jornal ontem? (Sim.) 
 
É notável descobrir que algo existe cientificamente. Esta é uma boa oportunidade para ir 
além da fronteira para a quarta dimensão. Como o mundo físico enfrenta a limitação dos 
materiais físicos, o mundo espiritual se torna claro. Não há nenhuma fronteira. 
Nenhuma linha. Há uma fronteira entre o mundo espiritual e seu coração? Nosso 
coração se assemelha ao mundo espiritual. O homem é chamado de ser espiritual porque 
ele tem todos os sentidos que estão conectados com o mundo espiritual. 
 
Onde é o núcleo de amor? Onde é o núcleo de amor no universo? O núcleo é necessário. 
Devemos descobrir tudo de forma lógica. 
 
Uma vez que vamos para o mundo espiritual, podemos encontrar com alguém em um 
piscar de olhos com o poder do amor, mesmo se ele vive muito distante. Se queremos 
visitar alguém distante de nossa terra natal para o benefício do amor, podemos retornar 
lá instantaneamente. O mundo espiritual é um mundo expansivo sem limites, mas 
centrados no amor, podemos voltar e avançar muitos milhões de quilômetros 
facilmente. 
 
Amor tem a maior velocidade. Se vocês não têm nenhum fundamento de unidade de sua 
mente e corpo centrado no amor, então vocês não têm nada a ver com o mundo 
espiritual. Esse é o motivo pelo qual devemos saber claramente que o ponto de início da 
unificação se origina em você mesmo, e não no mundo objetivo. (216:192) 
 
9. O Mundo Espiritual é um Mundo do Coração 
 
Que tipo de lugar é o mundo espiritual? Algumas pessoas dizem que aqueles que falam 
sobre o mundo espiritual são pacientes psiquiátricos. Por isso não falo sobre ele.  
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Bem, permitam-me falar um pouquinho sobre ele. Que tipo de mundo é o mundo 
espiritual? Ele é um lugar onde qualquer coisa é possível se vocês têm um coração do 
mesmo nível do coração de Deus. Se aumentamos para muitos milhões de membros no 
mundo espiritual, todos eles podem mudar para roupas novas logo que eu diga, “Oh! 
Todos vocês devem mudar suas roupas para roupas novas.” Quando eu digo, “Permita 
que nosso salão de banquete apareça, e ele deve ser dessa e daquela forma,” ele 
aparecerá instantaneamente. As mesas estariam decoradas com ouro e prata, como 
também com finos ornamentos coloridos. As cadeiras também seriam elegantes. As 
pessoas que viessem para o banquete dançariam com alegria e êxtase. Nesse lugar elas 
continuariam a dançar por milhares de anos. 
 
Nossos membros sofrem por seus ideais. Quanto mais sofrem, mais elevados serão os 
ideais que alcançarão. Embora seu cônjuge tenha chifres na cabeça e um rosto feio, 
vocês ainda podem obter vitória ao aprender a amá-lo? Vocês entendem sobre o que 
estou falando? (Sim.) Vocês recepcionarão este tipo de mundo. O mundo inteiro virá a 
respeitar esse tipo de realização. Você e seu cônjuge gostam de seguir no caminho no 
qual a Mãe e eu estamos conduzindo vocês? (Queremos seguir) Não é fácil fazer isso. 
 
O mundo do coração é o mundo de felicidade eterna. Contudo, vocês devem ser 
educados seguindo através de milhares de estágios de treinamento. Vocês devem seguir 
em frente passo a passo, enfrentando desafios constantes, embora isto possa exigir 
centenas de milhões de anos. Todos devem seguir através desse curso. Americanos, 
orientais, presidentes, todo tipo de pessoa deve trilhar este caminho. Vocês devem se 
tornar alguém que derrama lágrimas pelos outros, não por si mesmo. 
 
Assim, não hesitem. Desafie seu destino, dizendo, “Faça o que quiser comigo. Estou 
disposto a morrer. Eu continuarei a seguir este caminho, mesmo na morte. Venha o que 
vier, eu seguirei com este tipo de coração.” Se vocês desafiam seu destino, dizendo, 
“Embora você possa me matar, eu morro enquanto meu coração segue vivo. Eu trarei 
este coração comigo para o mundo espiritual e o enxertarei ao mundo.” Então Deus dirá, 
“Você vai invadir a esfera do Coração de Deus? Você pode invadir a esfera do coração 
de Satanás, mas não pode invadir a esfera do Coração de Deus. Esse não é o princípio 
celeste?” 
 
Satanás governa a esfera de seu coração, mas ele não pode governar a esfera de Coração 
do Céu. Se Satanás matá-lo, você estará unido com a esfera de coração do amor, o 
centro de Deus. Esse é o motivo pelo qual o Coração Celeste nunca é bem-vindo em 
qualquer lugar do mundo satânico. Ele é o mais odiado. Ambos Deus, o centro do 
mundo espiritual, e seu coração, o centro deste mundo, estão sendo colocados em uma 
escala. Eles formam um relacionamento recíproco. 
 
Todo o mundo será unido uma vez que o mundo satânico esteja unido de coração com 
esta esfera de amor. Então não haverá mais nenhuma linha de fronteira, este mundo será 
o Reino Celeste onde ninguém será impedido de entrar por qualquer um dos 12 portões 
perolados nas direções de leste, oeste, sul e norte. Todos são benvindos. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? Vocês entram através deste portão e saem através 
de qualquer outro portão. Vocês são capazes de seguir livremente através de quaisquer 
dos 12 portões. De fato, há 144 portões – 12 portões para cada uma das 12 direções. 
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Por que? Porque todos podem ser harmonizados e se tornar unidos em qualquer lugar 
quando vocês estão unidos com o Coração de Deus, o Coração do Reino Celeste. (O Pai 
explica, desenhando no quadro negro.) Como será isso? Aqueles que estão na hierarquia 
mais elevada de amor e são capazes de seguir através dos portões, gritarão, “Mansei! 
Deus é grande!” (Risadas.) Eles seguem uns aos outros, e todos eles são felizes. Eles 
podem comer qualquer coisa que queiram. Eles podem vestir qualquer coisa que 
gostem. Eles brincam se quiserem. Eles podem fazer qualquer coisa que desejam. Eles 
sentirão em um segundo a enorme felicidade que nunca puderam experimentar no 
mundo físico, embora tenham vivido por cem anos. (106:229) 

 
 
O “ismo” neste mundo pode ter ajudado a reformar a consciência do homem, mas a 
partir de agora, algo mais é necessário para trazer a vitória final e completa. Isso é o 
coração. 
 
Deve emergir uma nova visão histórica que possa reformar o coração do homem, e 
capacitá-lo a estabelecer um padrão celeste. Baseado nesta visão histórica, deve 
aparecer um “ismo” de coração que possa criar uma nova visão de vida, uma nova visão 
mundial. Então, qual “ismo” é esse? Ele é centrado em uma visão de vida de coração, 
uma visão de coração do mundo, e uma visão de coração do universo. Isto tem sido 
esperado pela história humana. A Igreja de Unificação está ensinando esta mesma coisa. 
(16:252) 
 
10. A Situação do Mundo Espiritual 
 
Será assim no futuro, o mundo espiritual. Se duas linhas se encontram em 90 graus, uma 
vai de leste a oeste, e a outra de norte a sul. A sociedade humana consiste de inúmeros 
grupos, e tantas formas diferentes. Quantas pessoas estão aqui neste espaço? Se há 
quinhentas, então a quinhentos tipos de pessoas, certo? Todos são diferentes, certo? 
Entre todos vocês, pessoas com ângulos semelhantes se reúnem em grupos. Isto ocorre 
com mais precisão do que feito por computador. Vocês podem dizer seu próprio ângulo 
apenas passando por outras pessoas. Em uma semana, vocês serão capazes de espiar 
através de tudo por trás de todas as pessoas até o fundo do armazém do mundo secreto 
de uma pessoa. Palavras não são necessárias. Vocês podem sentir o que o coração de 
uma pessoa está tentando dizer a vocês. Vocês entendem? É um mundo como um 
computador de primeira geração. 
 
Permitam-me explicar a seguir como é o mundo espiritual. Lá vocês bebem elementos. 
Quando bebem água, vocês bebem seus elementos. Vocês podem beber tanta água 
quanto queiram lá, e ela retornará para os elementos quando apenas acenam suas mãos. 
Não há nenhuma necessidade de uma lata de lixo. 
 
A pessoa que pode se tornar um objeto para o Deus de amor e harmonia pode 
instantaneamente realizar todos os seus pensamentos no mundo espiritual. Este é o 
mundo onde vocês podem preparar em um segundo um banquete para muitos milhões 
de pessoas. Se vocês querem trazer alegria a Deus se vestindo de forma bela, então 
vocês já estão vestidos de forma requintada. É possível realizar ainda mais do que vocês 
possam imaginar neste mundo. 
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Aqueles que entendem o mundo espiritual encontram pouca alegria ao viver no mundo 
físico, como nós. Mesmo quando estamos presos, isso não nos incomoda. Esta vida 
temporária na terra é um momento de um suspiro comparada com a vida eterna. 
(211:244) 

 
 
Quando forem para o mundo espiritual, vocês acham que estarão voando assim, 
“Hooo,” ou não? Vocês podem voar, “Hooo,” mas não podem ver ninguém voando, 
porque isto é muito rápido. (Risadas.) Sendo que amor verdadeiro tem a maior 
velocidade, o Deus de amor verdadeiro pode dar um passo e alcançar qualquer lugar no 
vasto universo de 2,2 bilhões de anos luz de amplitude, e trabalhar em muitos lugares, 
todos de uma vez. Vocês poderiam fazer o mesmo. O mundo espiritual se tornará o 
palco de suas atividades, embora ele seja um enorme universo muitas centenas de vezes 
o tamanho desta terra. 
 
Há tantas minas dos sonhos. Tanto ouro, prata e pedras preciosas. Se você é alguém que 
ama muito flores, flores despertarão de seu sono e abrirão todas de repente a fim de 
receber você, sempre que se aproximar delas. Elas pedirão para você ficar por um 
momento, mas se você se afasta delas, elas murcharão e lamentarão “Ahh!” em 
desapontamento. Vocês entendem? (213:277) 

 
 
Pensem sobre isso. Não existe tal coisa como inveja no mundo espiritual. Vocês 
comparariam a encarnação de amor com diamantes, ouro ou pérolas? Jóias não 
importam. A encarnação de amor brilha mais do que jóias. Isto é muito mais belo. 
 
Há essa coisa como um diamante com amor nele? Há amor nele? (Não.) Há um 
diamante vida? (Não.) Somos os seres valiosos que podem impressionar diamantes e 
influenciar tudo. Somos diamantes de amor precioso. Diamantes de vida preciosa. Isto 
são vocês. Assim, quão maravilhosos são vocês? (Risadas e aplausos.) 
 
O mundo espiritual é assim. Quando querem ir para algum lugar, vocês já estão lá. 
Imaginem se o vasto universo se tornasse um corpo ativo de vocês. Amor deve preceder 
tudo. Vocês somente devem dizer, “Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo,” como se ele fosse 
seu parceiro e alguém que vocês amam. Vocês irão até ele logo que queiram vê-lo. 
 
Se encontram com um artista no mundo espiritual, vocês o seguirão enquanto cultivam 
instantaneamente sua habilidade artística em si mesmos. Tudo é possível no mundo 
espiritual. Vocês cantam quando querem cantar. Vocês também dançam. Todos 
apreciam. Mente e corpo estão harmonizados, e eles começam a dançar e cantar. Quão 
belo é isso! Quando Deus desenha uma pintura, Ele não venceria o prêmio principal? 
Certo? Deus traz uma pintura, uma obra-prima para alguém, e a coloca na parede a fim 
de olhar para ela? Ou é a pessoa que Ele produziu a obra-prima? Qual vocês acham que 
Deus aprecia? (A pessoa que Ele criou.) Obras-primas não são necessárias, certo? 
 
Vocês não envelhecem no mundo espiritual, sendo que estão na posição mais 
maravilhosa e estão intoxicados com o coração de amor. Minha mãe deve estar idosa 
agora, mas no mundo espiritual ela parece da forma como era quando parecia o melhor 
para mim. Sempre. 
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Quão chato seria se tivéssemos dias ensolarados todos os dias! Névoa desenrola sobre 
os lugares. A lua pode estar rodeada por nuvens, e às vezes fica escondida. Quão 
artístico é isso! Pensem sobre isso. Este é um mundo de arte. 
 
Quando vocês veem no mundo físico dias bonitos, dias nublados, e tantas variações no 
clima, vocês estão testemunhando um mundo de arte. Se podem sentir amor no 
ambiente, vocês podem se tornar pessoas que têm a capacidade para criar uma esfera de 
muitos diferentes tipos de emoções. Com amor, vocês podem fazer um dia bonito se 
tornar nublado, ou fazer surgir névoa no mundo espiritual, se desejarem. Todos no 
mundo espiritual ficarão interessados em vocês. Eles dirão, “É divertido estar com 
você.” 
 
Por exemplo, se caminham na chuva pesada sem um guarda-chuva, cantando, “Ahh! 
Quão feliz estou! Todas as criaturas, sigam-me,” vocês não se sentem tão orgulhosos e 
maravilhosos? Vocês não se sentem tão felizes enquanto chutam gotas de chuva, 
perguntando a elas, “Você gosta de mim, não é? Você gosta de mim, não é?” (Risadas.) 
 
Quando vocês olham para o mundo a partir desta perspectiva, não existe nenhuma 
experiência desafortunada. Todas as situações complicadas existem para ajudá-los a 
trazer experiências mais preciosas para o mundo espiritual eterno. Esta é uma forma 
para criar a harmonia de céu e terra. Digam, “Amém!” (201:101) 
 
11. Vida no Mundo Espiritual 
 
É o mesmo com vocês. Se um dia enquanto estão caminhando, vocês são mortos 
instantaneamente em um acidente de trânsito, vocês não pensam que morreram. O 
mundo espiritual é assim. Vocês dizem para si mesmos, “Ah, eu vim para um lugar 
estranho. Ele é um pouco melhor do que minha própria vizinhança.” Aberto diante de 
seus olhos está um espaço vasto. Um espaço ilimitado. Esse é o motivo pelo qual vocês 
não pensam que morreram. Mas que lugar estranho ele parece ser. Pessoas que 
costumavam estar ao seu redor aparecem quando vocês querem vê-las, mas elas não 
aparecem a menos que vocês as chamem. Vocês se sentem muito solitários. 
 
No entanto, há guias no mundo espiritual. Eles podem vir e explicar para vocês, “Você 
veio para o mundo espiritual. Você morreu. Você morreu.” Vocês não podem 
compreender isso. Vocês têm um sentimento que colidiram com um carro em algum 
lugar distante como em um sonho, mas não sentem que morreram. Vocês ainda estão 
conectados com a terra dessa forma. 
 
Vocês estão atordoados sem saber que chegaram ali porque estão mortos. Vocês não 
podem entender isso com seus sentidos. Vocês tentam ir para casa, dizendo, “Eu tenho 
que voltar para minha casa.” Como vocês podem voltar para sua casa no mundo físico? 
Vocês não podem. 
 
Então as pessoas vêm e ensinam vocês. Seus antepassados de algumas gerações atrás 
vêm e dizem a vocês, “Você não está mais na terra. Você entrou no mundo espiritual.” 
Vocês finalmente dizem, “Ahh, o mundo espiritual é este tipo de lugar.” Não falta nada 
no mundo espiritual. 
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Como é a vida no futuro? Vocês não precisam se preocupar sobre comida, abrigo ou 
vestuário. Por que? Tudo que você deseja, de acordo com sua condição espiritual, é 
possível. Vocês também comem no mundo espiritual. Vocês podem sentir o fluxo de 
seu sangue e a batida de seu pulso no mundo espiritual. É a mesma coisa, embora seu 
corpo seja somente de espírito. 
 
Quando vocês dizem que querem comer algo, isto será fornecido imediatamente. De 
acordo com seu próprio padrão, seu desejo será cumprido. Plantas, tudo que gostariam 
de comer, aparecerá de uma vez. De onde eles vêm? Vocês podem mobilizar recursos 
originais e realizar sua subjetividade ativa no mundo espiritual. O que capacita vocês a 
fazerem estas coisas? Não é poder, ou conhecimento, ou dinheiro. É amor. Amor. 
 
Embora Deus possa estar em um plano mais elevado, se vocês chamam Ele com um 
coração de amor, “Deus!” Ele responderá a vocês em seu coração, “O que?” Então 
vocês perguntam a Ele, “Onde você está?” E Ele responde, “O que você quer dizer, 
onde eu estou? Eu estou no núcleo do seu coração.” Não é verdade que Deus é o núcleo 
original? Ele está no núcleo da raiz de seu coração. 
 
Como tenho dito a vocês, é possível realizarmos um banquete para dezenas de milhares 
de pessoas, ou mesmo muitos milhões de pessoas, no mundo espiritual. Intoxicados com 
amor, realizando o que sua intuição diz para vocês, o que vocês ordenarem se 
desdobrará da forma como querem. 
 
Se uma mulher solteira que nunca se casou vai para o mundo espiritual, ela terá 
dificuldades. O mesmo para um homem. Pessoas solteiras não podem ser harmonizadas 
no mundo espiritual. Quando uma mulher solteira vai para os grupos de mulheres, ou 
quando um homem solteiro vai para os grupos de homens, eles não têm nenhum lugar 
para ficar ali. Eles não têm nenhum lugar para ir. Por isso eles procuram por um lugar 
sombrio, um mundo de sombras. Eles não podem olhar para trás. Harmonia é possível 
centrada no amor em todas as direções: leste, oeste, sul e norte. Sendo que as direções 
de pessoas solteiras são inflexíveis, elas não podem olhar para trás. Sendo que não sou 
solteiro e não posso falar de minha própria experiência, por que vocês não morrem e 
descobrem? (Risadas.) 
 
Quando eu caso pessoas, elas serão capazes de viver juntas no mundo espiritual. 
Quando uma mulher filial faz bolos de arroz e seu sogro e avô do esposo estão vivendo 
na casa, a primeira pessoa que ela deveria pensar em dar os bolos de arroz é para o avô 
de seu esposo. Desta forma, ela pensa primeiro sobre Deus. Se ela ama um passo mais 
elevado, ela pode ir além da vida terrena e alcançar o mundo celeste. Esse é o motivo 
pelo qual o avô do esposo está em uma posição mais elevada do que seu sogro. O avô 
do esposo está mais próximo ao mundo espiritual do que seu sogro. Ela deve servi-lo 
como serviria a Deus. 
 
O padrão vertical é herdado através do amor. Através do amor, também devemos 
enxertar nossos próprios filhos e filhas a fim de torná-los verticais. Desta forma, eles 
podem herdar a tradição. (194:41) 

 
 
Não haverá mais nenhuma escola a partir de agora. Está tudo bem não ter escolas. 
(Aplausos.) Simplesmente unificaremos os idiomas em âmbito mundial.  
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Tudo que vocês devem aprender até o sexto ano pode ser aprendido talvez em quarenta 
vídeos. Vocês entendem? Vocês podem carregá-los em uma mala e estudá-los por três 
anos até fazer os testes. Se passam nos testes, vocês podem se graduar na escola 
elementar. Vocês podem fazer o mesmo na escola média, no colégio, e na faculdade. 
Para qual propósito vocês estudam por mais de vinte anos? Se forem espertos, vocês 
serão capazes de finalizá-los em sete, ou até mesmo seis anos. Vocês apenas fazem os 
testes. Somente testes. Esse tempo chegará. 
 
Mais importante é a unificação dos idiomas. Do contrário, quando vocês reúnem toda a 
humanidade em um lugar, como podemos alcançar qualquer decisão? 
 
O que devemos fazer a seguir? Simplifiquem o sistema alimentar, para que qualquer 
coisa possa ser entregue e consumida dentro de quinze minutos após o pedido. Estou 
desenvolvendo esse sistema. Se dezenas de milhares de pessoas vivem em um vale, elas 
podem pedir alimento e, alertados por um som de sirene, elas, e até mesmo pessoas que 
vivem em montanhas, podem chegar em quinze minutos e comer. Todos vocês têm 
telefones. Por isso, se fizerem seu pedido por telefone, elas trarão seu café da manhã, 
almoço e jantar de caminhão. Vocês podem comprar e comer. 
 
Então o que vocês fazem? O que vocês fariam depois de comer? Vocês continuariam 
beijando um ao outro por vinte e quatro horas? (Risadas.) Se assistem TV por um mês, 
vocês saberão tudo sobre como as pessoas vivem neste mundo. Eu digo isso porque é 
assim. Vocês se sentirão cansados disso. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem saber sobre o mundo espiritual. Quando vocês 
oferecem sua oração e sinceridade, a imagem do mundo espiritual se desdobrará diante 
de vocês. Quão maravilhoso é isso! Anjos descerão e dançarão. Que maravilhoso! Eu 
não sou um homem de ilusões. Eu tenho memorizado tudo. Viveremos nossas vidas lá 
viajando para todos os lugares. (203:57) 

 
 
Todos que vão para o mundo espiritual viverão suas vidas olhando para aqueles que são 
como sua própria mãe e pai. Ele compreenderá todo o ensinamento e instrução dados 
para ele. Ele receberá e seguirá todas as direções que ajudam sua família a prosperar, e 
todas as leis que capacitam sua nação a ser bem governada. Esse é o motivo pelo qual, 
tanto na terra como no céu, podemos confiar somente nestas três ideologias subjetivas: 
o amor de pais, mestres e reis, os quais se expandem para formar famílias, escolas e 
nações. Estas ideologias são todas centradas em pais. 
 
Quando vocês vão para a escola, isso é um Reino do Céu. Seu mestre é como seu pai ou 
sua mãe. Vocês sentem vontade de tocar seu mestre e pegar carona com ele. Esse é o 
tipo de esfera de coração. Não há nenhum problema em chamar o mestre de rei, sendo 
que ele ou ela é um pai de um nível mais elevado. 
 
Se vocês podem experimentar esta esfera de coração enquanto estão na terra, Deus não 
expulsará vocês se tirarem um cochilo em uma sala secreta designada por Ele. Sendo 
que amor verdadeiro possui o direito de herança, de viver junto, e de ter a mesma 
posição como também participar igualmente, tudo é permitido nesse amor. Porque estão 
colocados na posição que poderia torná-los o maior mestre, sua consciência tenta 
possuir a coisa mais preciosa sob o céu. 
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Vocês não têm esse tipo de desejo? Pessoas dizem que nossos desejos terrenos não 
serão cumpridos; entretanto, nosso desejo original estava destinado a ser cumprido. 
Infelizmente, perdemos nosso desejo original, e consequentemente nos tornamos 
ignorantes sobre como encontrá-lo. Se vocês continuam se investindo, centrados não em 
Satanás, mas em Deus, vocês serão capazes de transferir sua vitória no nível individual 
para sua família, sua vitória no nível familiar para seu clã, sua vitória no nível do clã 
para seu povo, e assim por diante. Sem explicar tudo, estou falando sobre viver sua vida 
para o benefício dos outros. Vocês devem saber que se continuam a caminhar neste 
caminho, tudo será orientado para a esfera vitoriosa. 
 
O que vocês devem fazer nesse caminho? Primeiro, eu quero dizer que a história 
humana é a história de separação do mal. A seguir, vocês devem mudar sua linhagem de 
sangue a fim de inverter o curso satânico. Vocês devem erradicar o amor satânico, a 
vida satânica, e a linhagem satânica, e então conectar-se com a linhagem celeste a fim 
de entrarem no mundo celeste. Que tipo de vida devemos viver a fim de ir para lá? 
Novamente, devemos viver nossas vidas centrados no amor de pais, mestres e reis. O 
objetivo de um povo é ir além da nação. Isso não é verdade? 
 
12. O Trabalho que Devemos Fazer no Mundo Espiritual 
 
O que acontecerá depois que morremos? Tudo termina no momento de sua morte? Um 
novo mundo começa, uma vez que vocês morrem. Vocês serão gratos a mim no 
momento de sua morte. Vocês lembrarão, “O Pai nos ensinou exatamente a forma que é 
aqui!” Se vocês vivem na terra da forma que eu disse, então no mundo espiritual vocês 
imediatamente serão capazes de se harmonizar com todos os seus antepassados de 
muitos milhares de anos atrás. Se vocês estão no Reino Celeste, vocês serão capazes de 
harmonizar até mesmo com aqueles de países estrangeiros e inimigos. Tal como uma 
gota de água instantaneamente se torna parte de todo o oceano... 
 
Se um grupo de seus antepassados estão atendendo um grande banquete no Reino 
Celeste, eles virão recebê-los logo que vocês chegam lá. Vocês são seus convidados de 
honra. Esta é sua própria casa. É sua própria nação. Vocês entendem sobre o que estou 
falando? Um filho que herdou o amor de seu pai é sempre bem-vindo em qualquer lugar 
em sua casa, como também em seu jardim ao redor da casa. Esse é o Princípio. 
 
Todas as pessoas espirituais recepcionarão e amarão vocês da forma que Deus ama, se 
vocês são este tipo de filho. O mundo espiritual é o mundo eterno. Embora uma pessoa 
teve dificuldade para amar toda a sua vida e morreu idosa, ela será capaz de renascer 
como um jovem de amor no mundo espiritual. Entendem? Ele será um homem bonito 
de amor. Vocês devem saber que ele renascerá como uma forma de vida eterna que não 
pode parar de cantar as canções de amor da adolescência. 
 
Que tipo de trabalho vocês fariam quando vão para o mundo espiritual? O que vocês 
fariam na nação? Vocês fariam um trabalho de secretariado? Pensem sobre isso. Vocês 
ganham dinheiro lá? (Não.) Vocês precisam de roupas ou de uma casa? (Não.) Tudo que 
vocês quiserem será instantaneamente fornecido. O mundo espiritual é seu próprio 
mundo, onde vocês podem resolver quaisquer problemas de acordo com seu padrão. 
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Se vocês ordenam algo que desejam, isto aparecerá imediatamente. Contudo, se vocês 
pedem por isso para si mesmos, isto não funciona, mesmo se vocês fazem muito 
barulho e ameaças. Vocês devem saber disso. Por outro lado, tudo aparecerá 
instantaneamente se vocês dizem que precisam porque estão atendendo Deus como se 
fossem um príncipe celeste servindo um rei com amor. Vocês terão todas as coisas que 
nunca puderam ter antes, se seu coração é correto. Vocês devem saber que qualquer 
coisa imaginável é possível no mundo espiritual. Vocês entendem? 
 
Banquetes para dezenas de milhares ou mais são possíveis. Não há nenhum problema. 
Se querem montar um cavalo, vocês podem. Se querem andar de avião, vocês podem. 
Tudo é possível. Vocês devem saber que o mundo espiritual é além da imaginação. 
Sendo que eu ensinei vocês, tudo é possível dentro do princípio do amor. Nada é 
possível se vocês fazem coisas somente para si mesmos. 
 
Embora muitos santos nasceram e morreram, ninguém é capaz de ir para o lugar no 
mundo espiritual que eu sou capaz de ir, sendo que somente eu tenho praticado todos os 
meus ensinamentos. Eu sei disso como um fato. Eu sei que nunca houve alguém que 
tivesse a habilidade para receber tanta liberdade no mundo espiritual como eu mesmo. 
 
“Vamos criar filhos e filhas que sejam dignos no mundo espiritual!” Esta é a 
responsabilidade dos Verdadeiros Pais. Vocês entendem? Esse é o motivo pelo qual 
mães, pais, filhos e filhas – todos no mundo espiritual me respeitarão. Eu utilizo este 
tipo de ponto de vista quando seleciono líderes. Eu tento descobrir tudo sobre como esta 
pessoa está fazendo, como sua esposa, seus filhos, e seu clã pensam, e como eles 
consideram as atividades para a providência de Deus. Vocês devem saber que eu nunca 
posso absolutamente seguir suas palavras. Vocês entendem? Vocês devem seguir as 
minhas palavras. Então vocês serão capazes de ir para o mundo espiritual elevado. Se 
vocês não querem ir lá, não vão. 
 
Há uma escada lá. É um campo de treinamento. Amor em sua família é uma escada para 
ir para o nível do seu clã. Amor em seu povo e amor em sua nação são escadas para ir 
ao nível mundial. A partir daqui, ele se expande. Vocês não podem subir para o nível 
mais elevado automaticamente. Seu fundamento tem que ser ampliado passo a passo. (O 
Pai desenha no quadro negro enquanto fala.) Se a escada centrada em sua família é 
apenas deste tamanho, ela não pode fazer vocês alcançarem seu nível de clã. Ela tem 
que ser expandida ainda mais. Ela tem que continuar a se expandir mais. 
 
Enquanto na terra, vocês estão tentando herdar este amor centrados e suas famílias. Na 
Igreja de Unificação, todos devem ir além de suas próprias fronteiras nacionais. Os 
orientais vão para o ocidente. Os ocidentais vão para o oriente. É treinamento amar toda 
a humanidade em todas as direções: leste, oeste, sul e norte. Nossa igreja é assim? 
 
Se vocês tentam fazer isso, todos os seus vizinhos respeitarão vocês. É assim como sua 
família se conecta com níveis mais elevados. Aqueles no mundo espiritual me apoiam, 
não é? De onde eles vêm? Eles vieram deste mundo. Seu apoio é possível porque eu 
estabeleci este tipo de conexão de coração. O que fazemos aqui é para o propósito de 
estarmos qualificados no mundo espiritual e vivermos nossa vida sem sufocar. Vocês 
devem saber que este é o motivo pelo qual nos treinamos aqui. (129:100) 
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O que vocês vão fazer no mundo espiritual? Vocês cantarão canções de amor e falarão 
palavras de amor. Se vocês ouvem alguém falando de uma forma de canto de ópera, 
vocês devem responder a pessoa da mesma forma de canto de ópera. Se ela fala da 
forma de dança, vocês devem dançar de volta como resposta. 
 
Vocês desfrutarão eternamente e nunca ficarão cansados de dançar no mundo espiritual. 
Quando ocorre dança em um lugar, isto ocorrerá em todo lugar. Quando ocorre cantos 
em um lugar, todos cantam em todo lugar. Vocês dançarão com sua amada esposa. Se 
vocês dançam com uma outra mulher além de sua própria esposa, vocês dizem para ela, 
“Eu vou dançar com você a fim de amar minha amada esposa centenas de vezes mais do 
que você.” Vocês pensariam assim. Se vocês seguram a mão de uma outra mulher além 
de sua esposa, vocês fazem isso para o propósito de estimular sua esposa milhares ou 
dezenas de milhares de vezes mais. 
 
Vocês precisam de um trabalho no mundo espiritual? Vocês devem trabalhar por oito 
horas? (Não.) Há uma noite? Não há nenhuma noite. Seus olhos estão sempre abertos. 
 
O que vocês vão fazer com todos os seus órgãos sempre operando? O que vocês vão 
fazer? O que significa dizer que seus olhos estão eternamente abertos e vocês são felizes 
sem qualquer sono eternamente? O que é isso? É amor. (Risadas.) Uma vez que vocês 
tenham o ideal de amor plantado firmemente em seu coração e ordena que algo apareça, 
isto seguramente aparecerá. Se dez mil pessoas se reúnem, tudo ficará preparado ao seu 
comando, “Prepare um salão de jantar e refeições para dez mil!” (Risadas.) 
 
Não há nada sobre o que falar no mundo espiritual sem amor. Como vocês poderiam 
viver? (Risadas.) Como vocês poderiam viver com um coração de ódio? Vocês estão 
destinados a viver lá somente com amor centrado no amor original. 
 
Porque sei sobre o mundo espiritual, eu pude superar quaisquer dificuldades nesta terra 
e liberar o apego de tudo que costumava amar. Eu posso separá-los instantaneamente 
sem piedade. Vocês entendem? Precisamos mensurar as coisas de acordo com esse 
padrão. (107:331) 
 
Seção 4. Posição e Imagem do Mundo Espiritual 
 
1. Posição no Mundo Espiritual 
 
Nesta época, vocês devem reconhecer o mundo espiritual. O mundo espiritual até hoje 
se assemelha ao mundo angélico. A posição dos membros da Igreja de Unificação é a 
mesma como antes de Adão e Eva caírem; isto é, estamos vivendo na realidade onde 
Adão e Eva não tinham caído. Se vemos esta realidade a partir do mundo espiritual, é a 
mesma como o paraíso que aparece na terra. (54:229) 

 
 
Se eu não explico claramente como ir para o mundo eterno, grandes problemas 
ocorrerão. Quando as pessoas morrem, todas vão para o mundo espiritual. Depois de 
irem para lá, a quem vocês irão seguir? Vocês chamariam “Pai”? Ou vocês não me 
chamariam? Quem não me chamaria? Levantem sua mão. Quando vocês vão para o 
mundo espiritual e chamam “Pai,” eu aparecerei. 
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Se vocês aparecem no mundo espiritual, eu aparecerei, e se eu apareço, vocês 
aparecerão. Este é o mundo espiritual. Se vocês querem ver uma pessoa específica no 
mundo espiritual, centrados na linha vertical e na linha horizontal, fazendo seu coração 
correto e se colocando no horizonte, e vocês chamam o nome dela, ela aparecerá. Se 
membros da Igreja de Unificação chamam seus antepassados de milhões de anos atrás, 
mesmo seus primeiros antepassados, eles serão capazes de ver seus primeiros, 
segundos, terceiros, e gradualmente todos os seus antepassados. 
 
Se vocês perguntam a eles, “Eu deveria cumprimentá-los, ou vocês deveriam me 
cumprimentar?” Eles podem responder que o descendente deveria cumprimentar o 
antepassado. Entretanto, na Era do Gênesis (ou Era de Recriação) eles devem 
compreender que o neto se torna o primeiro antepassado. Amém. Esse é o Gênesis. O 
pai se coloca na posição de filho. O avô se torna a posição de neto. Mesmo o primeiro 
avô se coloca na posição do último descendente. 
 
Quando vocês vão para o mundo espiritual, essa ordem deveria ser estabelecida em sua 
linhagem. Como vocês reconheceriam esta posição? Visto a partir do padrão da 
linhagem de sangue, a raiz foi mudada devido à queda. Quando a raiz é transplantada 
para a posição original, a parte do meio da raiz pode se conectar com o broto do meio e 
crescer. Eu estabeleci esta tradição. (197:94) 

 
 
Sendo que o mundo espiritual transcende tempo e espaço, a tristeza de seis mil anos 
atrás continua nessa realidade. Se vocês sentem alegria na experiência de fazer uma 
oferta, então embora isto ocorreu em um tempo específico, vocês nunca esquecerão pelo 
resto de sua vida. Quanto mais dias, meses e anos passem, mais a experiência se 
expandirá e aprofundará. Ela se tornará um objeto de adoração, e estará conectada com 
a origem ilimitada. 
 
Se vocês têm essa experiência sagrada a partir de agora, vocês reconhecerão que o triste 
sofrimento de Deus não é temporal, mas está continuamente conectado. Isso é verdade. 
(29:294) 

 
 
No mundo espiritual, e se alguém quiser mudar a cor de sua pele. O que vocês acham? 
Ela poderia fazer isso. Nesse caso, qual problema ocorrerá no mundo humano? Uma luz 
deve brilhar. Qual é a luz? A luz do amor. A fim de fazer brilhar sua luz, vocês devem 
acender o fogo interna e externamente. De que forma vocês conseguem esse fogo? 
Vocês devem obter o fogo gerando energia para amar. Vocês devem liberar essa energia 
em todo lugar, leste e oeste. Amor é capaz de fazer isso. Quando passamos a entender 
isso, todos os eventos neste mundo se tornam apenas paradas da viagem. (194:56) 
 
2. A Imagem do Mundo Espiritual 
 
Se forem para o mundo espiritual, vocês serão capazes de ver todo o mundo espiritual 
como um só corpo. Todo o mundo espiritual é visto como um único corpo. Deus é 
sujeito, e o mundo inteiro se torna um corpo. Se isto ocorre, todo o mundo espiritual e o 
mundo físico serão completamente derretidos em um só. Se Deus salta, a terra saltará. 
Se Deus ri, a terra vai sorrir. Esta é a forma como a vida deve ser. 
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Vocês devem reconhecer que o mundo espiritual é como uma pessoa em seu 
funcionamento. Pessoas como santos assumem o papel de olhos e ouvidos, e nariz para 
cheirar. Esta é a forma como é no mundo espiritual. Se vocês pensam dessa forma, não 
está errado. Vocês entendem sobre o que estou falando? (Sim.) (91-280) 

 
 
Se Deus ri, o mundo inteiro sorrirá junto. Este é o mundo espiritual. Quando vocês vão 
para o mundo espiritual, este é como o mundo da intuição. Deus aprecia ou não. 
Atualmente Deus tem bons sentimentos ou maus sentimentos. Se algo alegre acontece 
no mundo físico e o mundo espiritual vê que Deus está alegre por isso, então todo o 
mundo espiritual se esvai. Ele flutua. (193:263) 

 
 
Se vocês vão para o mundo espiritual e observam, rapidamente entenderão o que tenho 
dito. Se vocês entram no mundo espiritual, vocês entenderão. Então explicação não é 
necessária. Vocês reconhecerão rapidamente quem é alguém, e do que ele gosta. 
Embora eu estou educando vocês hoje, se acreditam no que eu digo, vocês entenderão; 
se vocês não acreditam, não entenderão. Embora esse verdadeiro fundador da Igreja de 
Unificação dedicou sua vida inteira vagando entre vida e morte, e descobriu a verdade 
que pôde resolver todas as coisas, vocês não ouvem o que eu digo. Vocês acreditam, ou 
não acreditam? Se vocês dizem, “Meu costume é assim, portanto, isso pode estar certo.” 
Se pensam dessa forma, vocês devem declinar. 
 
Se ouvem, vocês devem transformar tudo de uma vez. Se vocês não ouvem, quantos 
graus abaixo vocês estarão? Vocês irão para o outro mundo. Vocês vão logo para o 
mundo espiritual, não é? Uma vez que forem, vocês reconhecerão se o que eu disse é 
verdade ou não. Naquele momento, será muito tarde para dizer “Oh.” Mesmo o diretor 
da igreja ou seu neto não será capaz de mudar essa lei. 
 
Toda a humanidade deve seguir o padrão espiritual. Vocês não devem se tornar um 
fracasso seguindo na direção errada. 
 
Quando eu for para o mundo espiritual, eu tenho que fazer muitas coisas. Quando penso 
sobre elas, eu não tenho um desejo de viver muito. Problemas ocorrerão se eu viver 
muito. Onde está a Mãe? (Ele ri.) Sendo que eu tenho falado muitas vezes sobre o 
mundo espiritual recentemente, ela diz para mim, “Não fale sobre o mundo espiritual.” 
(Ele ri.) Vocês não conhecem o mundo espiritual. 
 
Quando vão para o mundo espiritual, vocês serão capazes de até mesmo atravessar uma 
montanha. Não há nenhum obstáculo contra o movimento no mundo espiritual. Sendo 
que o mundo espiritual elevado é o lugar para aqueles com caráter original celeste, ele 
não teria nenhum obstáculo. Tudo segue livre. Porque o mundo espiritual transcende 
tempo e espaço, pessoas que viveram centenas de milhões de anos atrás existem lá. Elas 
estão lá. Elas são capazes de parecer tão jovens como desejam. Portanto, vocês são 
capazes de ver essas pessoas. 
 
Não é necessário explicar nada lá, e não há desculpas. Se vocês olham, reconhecerão 
isto de uma vez. Vocês entenderão se a posição de uma pessoa está abaixo ou acima de 
vocês. Mesmo se encontram um avô que viveu centenas de milhões de anos atrás, vocês 
verão sua posição. A posição do amor é absoluta.  
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Aqueles que conseguiram alguma posição elevada de uma forma autocentrada devem 
residir na área apropriada no mundo espiritual. Eles não são capazes de agir 
rapidamente lá. É diferente no mundo físico. Se eles foram promovidos com 
conspirações e calúnias, então estarão de cabeça para baixo no mundo espiritual. Tudo 
se torna o oposto. Portanto, olhem para a justiça. Olhem para o caminho verdadeiro. 
(194:133) 

 
 
Vocês não conhecem a realidade do mundo espiritual, não é? Quando forem para o 
mundo espiritual, vocês serão capazes de chamar pessoas que viveram milhões de anos 
atrás. Se vocês chamam, “Por favor, venha, pessoa que viveu milhões de anos atrás na 
minha tribo e se assemelha a mim, se essa pessoa existe, por favor, venha,” então ela 
certamente aparecerá. Se vocês perguntam a ela quantos anos atrás viveu, ela 
responderá que nasceu oitocentos anos atrás, ou centenas de milhares de anos atrás. 
Embora vocês a encontram pela primeira vez, vocês rapidamente reconhecerão sua 
posição. Vocês até mesmo entenderão como ela viveu. Isso não é conveniente? Isso não 
é maravilhoso? (Sim, é maravilhoso.) (199:130) 
 
3. Orgulho no Mundo Espiritual 
 
Como pessoas idosas podem trabalhar pela providência de Deus? Quando o corpo físico 
fica velho, suas funções são limitadas. Como as pessoas idosas podem apoiar à luz 
disso? Estou pesquisando isso. Em um tempo quando o corpo físico e o corpo espiritual 
devem estar unidos para trabalhar duro, mas o corpo físico está enfraquecendo 
gradualmente, como elas podem fazer isso? Estou preparando para isto. O que vocês 
acham? Eu deveria ensinar? 
 
Qual é o problema? Vocês devem começar de novo. A fim de começar de novo, 
descubra algo novo todos os dias. A pessoa que descobre algo novo absolutamente não 
se tornará uma falha. Mesmo se ela encontra dificuldades, ela não ficará deprimida. Ao 
contrário, ela desfrutará o desafio. 
 
Algum tempo atrás, alguém me visitou e mencionou que era uma vida muito vazia 
apenas sentar e trabalhar no escritório da Liga para a Vitória Sobre o Comunismo. Ele 
disse que quando vê líderes da igreja, ele lembra que no passado tinha trabalhado como 
se sua vida dependesse disso. Ele sentia falta da igreja e visitava irmãos e irmãs para ter 
dar e receber com eles. Ele sentia falta de seu passado. Quando penso sobre sua 
situação, eu realmente entendo. Agora vocês podem entender. 
 
No mundo espiritual, este é seu único orgulho: com sua vida, quanto você amou as 
pessoas e deu vida para elas. Este é seu orgulho. Esta é a realidade. Além de sua tribo, 
quanto você amou outras raças e deu vida para elas. Esta é sua fortuna. Esta é sua única 
fortuna. Aqueles sujeitos devotados que se sacrificaram para criar e educar pessoas 
naturalmente se tornarão filhos e filhas gloriosos no céu. Portanto, no mundo espiritual, 
esse é seu único orgulho. (30:147) 
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Quando Deus os observa no mundo espiritual, se vocês entram no lugar onde seu 
coração toca pelo sino do amor, a luz do amor se torna gradualmente maior. Esta luz 
brilha com cinco cores. A partir da visão de Deus, isto parece mais brilhante do que um 
diamante. Esta não é somente uma boa luz, mas ela tem sabor. Sabor. Vocês entendem o 
que é isso? Quanto mais vocês olham, mais é maravilhosa. Quanto mais vocês olham, 
mais ficam alegres. Quanto mais vocês olham, mais ficarão intoxicados. Vocês ficarão 
intoxicados. Portanto, Deus diz a palavra “amor.” Se vocês tocam o sino de seu coração 
(O Pai bate na mesa e fala), então céu e terra serão movidos. Se o seu sino move céu e 
terra, e move todas as raças, Deus se moverá. Vocês devem compreender que há esse 
sino. Portanto, quantas lágrimas derramaram pelo amor e quanto experimentaram amor, 
essa é sua fortuna. (103:28) 
 
4. A Igreja de Unificação e o Mundo Espiritual 
 
Pensem, quantos espíritos estão ao nosso lado no mundo espiritual? Pensem quantas 
centenas de milhões de espíritos existem. Comparando espíritos no mundo espiritual 
com a população dos Estados Unidos, qual é mais numerosa? (Os espíritos são mais 
numerosos.) Quanto mais? Quem está ao nosso lado? Deus está ao nosso lado. Deus. 
Nosso presidente é Deus. Vocês compreendem? Como Deus é grande? Ele criou o 
universo. Mesmo o sistema solar é enorme. Pensem sobre o sistema solar. Se Deus 
soprar, os Estados Unidos serão soprados para longe? Ele desaparecerá? Ele será 
soprado e rapidamente perecerá. O que? Estados Unidos é maior? Ele tem grande 
poder? Diante de Deus, ele não é nada. Vocês entendem? 
 
Somos pessoas celestes que têm realeza mundial. Não somente isso, mas somos também 
embaixadores celestes. Quando esses embaixadores por todo o mundo negociarem com 
o inimigo, eles não se comprometerão enquanto seguem o comando celeste. Embora o 
embaixador russo para os Estados Unidos está vivendo no centro da América, ele não 
ouve os comandos da América; ele ouve os comandos do Kremlin. Da mesma forma, 
embora estejamos vivendo no mundo satânico, vivemos para ouvir os comandos do céu. 
 
Vocês devem compreender que um enorme fundamento – isto é, o mundo espiritual – 
existe por trás da Igreja de Unificação. Se um cidadão americano vivendo em uma 
pequena vila na África é prejudicado, isto se torna um problema direto para o 
Departamento Americano e a Casa Branca. Da mesma forma, se estamos vivendo em 
um país e nos tornamos vítimas de algum incidente trágico, este será um problema 
celeste, um problema da Igreja de Unificação, e será discutido e compensação será 
reivindicada pelos danos. Vocês devem reconhecer a realidade que estamos colocados 
nessa posição. Vocês já pensaram desta forma? Portanto, não se tornem pessimistas. 
Embora as pessoas caluniem vocês, recebam com ousadia e vivam com ousadia. Vocês 
compreendem? (Sim!) (96:85) 

 
 
A Igreja de Unificação é capaz de mobilizar uma pessoa espiritualmente, e tem a 
capacidade de mobilizar antepassados através de um sistema de consolidação. Vocês 
devem saber isso. Sendo que as religiões até hoje não são capazes de conectar o mundo 
físico com o mundo espiritual, elas ofereceram espiritualmente todos os seus esforços 
com um coração verdadeiro e foram capazes de se conectar com o espírito 
harmonizando verticalmente o ritmo espiritual e o movimento de onda. 
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Entretanto, hoje entramos no tempo quando nós mesmos somos a estação de 
transmissão espiritual. Nossa posição é como uma antena transmissora. Não é a própria 
onda, mas uma estação de transmissão para gerar a onda. Se estiverem ativados, vocês 
serão capazes de controlar a transmissão de milhares de ondas, dezenas de milhares de 
ondas de ciclos, ou ondas curtas, e vocês serão capazes de gerar ondas de comprimento 
e ondas de rádio. Se vocês têm uma estação de transmissão e dizem, “Antepassados no 
mundo espiritual, por favor, venham me apoiar. Bons antepassados, por favor, venham 
me apoiar. Eu preciso dessa vibração,” então eles virão de uma vez para apoiá-los. 
Vocês até mesmo podem chamar uma pessoa espiritual individual, e ela será 
mobilizada, e vocês podem chamar famílias de espíritos, e elas serão mobilizadas. 
 
Sendo que o fundamento para conectar com o nível da realidade tribal, o nível da 
realidade nacional e o nível da realidade global foi estabelecido na terra, e essa época 
chegou, os espíritos serão mobilizados e descerão à terra. Desta forma, embora os 
corpos das pessoas tentem ir para uma direção, sem saber, eles serão espontaneamente 
puxados na direção de Deus. Se dois seres espirituais descem para puxar um ser físico, e 
ele não compreende que está sendo puxado, ele será puxado de uma vez. Há alguma 
forma mais especial do esta? Vocês acreditam nisso? (Sim.) Esta não é uma teoria inútil. 
Ela é lógica. (162:105) 
 
5. Membros da Igreja de Unificação e o Mundo Espiritual  
 
Vocês! (Sim.) Vocês têm confiança que o mundo espiritual trabalha com vocês? (Sim.) 
Quando falo sobre esse mundo espiritual, vocês parecem ressentidos. (Isso não é 
verdade.) Quando vocês morrem e vão diante do Céu e fazem uma contabilidade de 
todas as coisas que têm feito, vocês não relatariam primeiro as coisas boas. Vocês 
entendem? (Sim.) Vocês devem relatar primeiro o que têm feito de errado, e a seguir as 
coisas boas que têm feito. Isto não é o oposto deste mundo? Se alguém pergunta, “O 
que você fez,” geralmente as pessoas respondem, “Eu tenho feito isso e essas coisas 
boas.” Da mesma forma, elas escondem as coisas erradas. Entretanto, o mundo 
espiritual é diferente. No mundo espiritual, devemos relatar primeiro nossos erros. Esta 
é uma lei espiritual. Quando vocês relatam, os eventos aparecerão como bolhas de água. 
Eles serão mostrados como em um monitor de televisão. Vocês devem primeiro relatar 
as coisas ruins. Por que? Caim é primeiro. O mal apareceu na terra primeiro, e o bem 
como Abel apareceu depois. Se vocês comparam as coisas boas que têm feito com as 
coisas ruins, quando as coisas boas, ou o padrão Abel, se torna mais elevadas do que as 
ruins, ou o padrão Caim, elas os reeducarão e explicarão ao mundo espiritual. 
 
Os membros da Igreja de Unificação entrarão primeiro no inferno. Após entrarem no 
inferno, alguém deve ser enviado para tirá-los de lá. Vocês entendem o que estou 
dizendo? Alguém deve vir e afirmar que no passado esta pessoa trabalhou centrada na 
providência de Deus enquanto os Verdadeiros Pais estavam na terra, e deve puxá-la para 
fora do inferno. Não há nenhum perdão se vocês não vivem com seriedade. Se uma vida 
sem coração fosse suficiente, eu teria vivido assim. Isso não está certo? Se estivesse 
tudo bem viver como desejo, eu teria feito isso. Durante minha vida, fui enviado para a 
prisão muitas vezes, e as pessoas apontaram para mim e ordenavam que eu devia ser 
golpeado e chutado. Por que vivi desta forma? Embora o mundo clame contra mim, por 
que eu vivo desta forma? Não posso fazer um pouco aqui e um pouco ali. (196:285) 
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Somos pessoas maravilhosas. O mundo inveja vocês, céu e terra invejam vocês, e todos 
os santos e estudiosos no mundo espiritual invejam vocês. Vocês estão corajosamente 
caminhando em seu caminho de vida. O Céu não pode desconsiderar vocês; o Céu não 
somente elogia vocês, mas também pode vir para visitar vocês e dizer, “Eu amo você.” 
Vocês são pessoas maravilhosas que estão vivendo com esse fundamento de 
experiência. (171:29) 
 
6. Costumes Coreanos e o Mundo Espiritual 
 
(Aqui o Pai responde perguntas de irmãos e irmãs da Alemanha na Igreja de Unificação 
em Essen no dia 24 de março de 1972.) 
 
Pergunta: Quando os coreanos se tornaram o povo escolhido? 
 
Resposta: O Messias deve vir e estabelecer um fundamento. Embora a Coreia seja a 
nação escolhida, ela não foi elevada para a nação escolhida; essa posição é determinada. 
Embora a Coreia foi escolhida, se ela não estivesse unida com o Cristianismo, um 
problema permaneceria. 
 
No ocidente, o povo coreano, que tem uma longa história, é único. A Coreia nunca 
invadiu outros países, embora foi frequentemente atacada por toda a história. É um 
milagre que a Coreia sobreviveu entre os outros países fortes. Isto é devido à proteção 
celeste que ela sobreviveu. 
 
Vocês devem compreender que todos os costumes na Coreia são realmente semelhantes 
aos costumes Judeus. Quando passei a entender o mundo espiritual, eu descobri que os 
costumes coreanos são semelhantes aos costumes do mundo espiritual. O tempo quando 
eles geram bebês, o tempo quando eles se casam, seu estilo de vida – pensando sobre 
todas as cerimônias, eu descobri que muitos costumes coreanos são semelhantes às 
maneiras do princípio do mundo espiritual. 
 
Ao sentar à mesa do jantar, um par de pauzinhos é colocado, e ao lado dos pauzinhos 
está uma colher para sopa. Estes estão sempre no centro da configuração de uma mesa. 
Vocês também encontrarão comida em tigelas que são preparadas considerando a 
harmonia do relacionamento positivo e negativo. Coreanos comem desta maneira. 
Coreanos estabelecem números centrados no número sete. E depois de dar à luz a um 
bebê, há uma separação de três dias. Após o casamento, há uma separação de três dias. 
Após o falecimento, há uma separação de três dias. Historicamente eles também 
respeitam de fato coisas tradicionais. 
 
7. O Idioma Coreano e o Mundo Espiritual 
 
Quando vocês entram no céu, se o idioma nacional é um dos assuntos, o que vocês 
farão? Eles perguntarão a vocês, “Você fala o idioma nacional?” “Você conhece o 
idioma nacional – o idioma da pátria?” Este é o Princípio. De acordo com o Princípio, 
os filhos e filhas de Adão e Eva falariam o idioma que Adão e Eva falavam. Vocês 
acham que eles falariam um idioma diferente? Inglês é o idioma do Arcanjo; ou seja, ele 
pertence ao líder decaído dos anjos. Isto é uma vergonha. 
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Este é o ponto de vista do Princípio. Se não entendem isso, um problema ocorrerá 
quando vocês entram no céu. Quando vocês vão para o mundo espiritual, seus 
antepassados apontarão para vocês e os acusarão, dizendo, “Embora você serviu os 
Verdadeiros Pais, você não aprendeu coreano.” 
 
Coreano não é apenas coreano; ele é o idioma dos Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros 
Pais nasceram na Coreia, por isso não há nada que possamos fazer sobre isso. Vocês 
compreendem sobre o que estou falando? (Sim.) Quem entre vocês irá aprender 
coreano? Levantem sua mão. (128:245) 
 
8. Estágio de Atividade do Mundo Espiritual 
 
Como vocês estão cientes, no mundo espiritual não há nenhuma procriação. Quando 
vão para o mundo espiritual, vocês podem perguntar a um espírito, “Onde você 
nasceu?” O lugar onde espíritos nascem é somente no planeta terra. Às vezes quando 
perguntam a um espírito, ele pode responder, “Eu sou de outro planeta.” Nesse 
momento, vocês poderiam pensar que humanos também nascem e vivem em outros 
planetas, e então eles vêm aqui. Entretanto, isso não é verdade. O mundo espiritual se 
expande para leste e para oeste, para o sul e o norte, em todas as quatro direções. 
 
Este universo é o palco de atividade do mundo espiritual. Ao mesmo tempo que este 
mundo é o palco de atividades do mundo espiritual, o enorme universo também é o 
palco de atividade do mundo espiritual. Atualmente, leva doze anos para ir até Netuno 
de satélite. Um satélite vai até Netuno, tira fotos, e as envia para a terra. Então estas 
fotos são mostradas para o público. Agora vivemos essa época. 
 
Nesta terra somos capazes de conectar com o universo. Visto a partir da providência de 
Deus, isto significa simbolicamente que pessoas celestes estão agora vivendo na terra – 
pessoas que não caíram e que alcançaram o padrão onde são capazes sempre de conectar 
com inúmeros antepassados que se espalharam pelo enorme universo. Na terra. Isto é 
indicado simbolicamente pelo satélite expondo o universo. (196:215) 
 
9. Posses do Mundo Espiritual 
 
Quando olham para o universo do mundo espiritual, vocês podem encontrar estrelas de 
diamantes? Há estrelas de pedras preciosas? Tudo pertence a vocês. Com essa alegria, 
vocês viverão no mundo espiritual. Vocês viverão para apreciar a surpreendente criação 
que Deus fez. Este é o ideal no qual a família amorosa, a família amorosa de Deus 
harmonizada com o todo, é capaz de viver e se mover juntos. Vocês gostariam de fazer 
parte desta família? (Sim!) 
 
As pessoas que se sacrificaram completamente e são capazes de se elevar podem se 
tornar líderes corajosos. As pessoas que vivem com uma atitude morna se tornarão 
fracassos no mundo espiritual. Essas pessoas que estão abaixo do padrão de bondade 
serão testadas por centenas de milhões de anos. Vocês seguramente devem reconhecer 
que não existe nenhuma exceção para esta lei, nem mesmo para Casais Abençoados. 
 
Vocês seguirão o Pai? (Sim!) Estou seguindo na direção desse lugar maravilhoso. Eu 
deveria impedir vocês de seguirem comigo?  
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Embora eu os desconsidere, vocês devem seguir. Isso não está certo? Estou ensinando 
qual caminho vocês devem seguir. Estou ensinando tudo. Se vocês morrem, vocês 
saberão. Isso não está certo? Isso não está certo? Até hoje, vocês não tinham entendido 
o mundo espiritual, como a religião surgiu, por que nossos corações são empurrados 
embora sejamos perseguidos, por que devemos continuar seguindo dessa forma com 
destino. Quando chegou a era da Igreja de Unificação, eu descobri a origem e o 
conteúdo, e estabeleci o fundamento por mim mesmo. 
 
Vocês devem compreender o surpreendente fato que tenho resolvido problemas no 
mundo espiritual e no mundo físico, como também o complicado pensamento no mundo 
humano, e estabeleci uma simples direção. Como resultado, vocês são capazes de 
reconhecer valor claro em sua vida. Com cada passo que dão, vocês não estão confusos 
e divididos. Quanto mais cada passo se desenvolve, mais energia vocês obtêm. A força 
do amor original responde à realidade da própria vida. Portanto, as pessoas nascem com 
amor, são amadas, amam pessoas, e vão para o mundo amoroso. Elas vão para Deus. Os 
seres resultantes geram frutos para a Causa, não é? Portanto, vocês devem pensar como 
Deus. (126:145) 
 
10. Deus e o Mundo Espiritual 
 
Quando vão para o mundo espiritual, vocês absolutamente não podem ver Deus. O ser 
de Deus existe. Vocês são capazes de ouvir Sua voz, mas não são capazes de vê-lo com 
seus olhos. Entretanto, quem aparece como a figura real de Deus? Até hoje, Jesus tinha 
que aparecer. Se a vinda do Messias chega, ele aparecerá como representante de Deus. 
Qual se tornará a posição de Jesus? Jesus será o primeiro filho de Deus. Vocês 
compreendem? Essa é a primeira vez que vocês ouvem isso, não é? O que acontecerá 
com Jesus? Ele será o Filho de Deus. (155:320) 
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Livro 3 Vida na Terra e no Mundo Espiritual #2 
 

Capítulo 1 - O Reino de Deus  
 
Seção 1. Entendendo o Reino de Deus 
 
1. A Localização do Reino de Deus 
 
O Reino do Céu, de acordo com a Bíblia, está em sua mente. O Reino de Deus não está 
no fim do mundo, como vocês poderiam esperar, mas está em sua mente. Que tipo de 
mente é essa? Esta não é a mente que tem elementos de morte a partir do mundo 
decaído, mas a mente que tem ondas da graça de vida. Esta é a mente que pode estender 
a graça de vida para o mundo pela remoção dos elementos de morte. 
 
O reino de Deus não pode ser encontrado na realidade física. Deste modo, o ponto de 
início do Reino de Deus é onde vocês fazem uma revolução e a praticam. Quando 
encontram o ponto de início, vocês podem encontrar o Reino de Deus. 
 
Portanto, o Reino de Deus não vem no fim do mundo, mas vem com o ponto de início 
de mente e corpo unidos. Quando pesam algo em uma balança, vocês criam um 
equilíbrio utilizando o peso padrão. O propósito de uma balança é ficar nivelada, mas o 
ponto de início na direção do Reino de Deus deve estar no lado direito. Ele não deve 
estar no lado esquerdo.  
 
Assim, a partir de onde vem o Reino de Deus? Ele começa a partir da mente. Que tipo 
de mente é essa? Essa é a mente que é vitoriosa sobre o mundo. Mesmo se o Reino de 
Deus vem externamente, se sua mente é má e não pode se harmonizar com ele, então 
você não terá nada a ver com o Reino de Deus. Portanto, o fundamento para ser capaz 
de encontrar o Reino de Deus não é o ambiente, mas você mesmo. Neste sentido, o 
problema é você mesmo. O fundamento para ser capaz de manter o Reino de Deus não é 
o ambiente, mas sua mente. (46-23) 

 
 
Onde é o Reino de Deus? Embora os discípulos de Jesus não tivessem limpado suas 
realidades atuais, eles estavam esperando receber elevadas posições de autoridade no 
mundo, e estavam sonhando sobre uma vida feliz no Reino de Deus que viria. Jesus 
destruiu fundamentalmente seu pensamento errado e ensinou que o Reino de Deus está 
na mente. Pessoas que não criam o Reino de Deus dentro de suas mentes não podem se 
harmonizar como o ambiente do Reino de Deus quando ele chegar. Se sua mente não 
toma uma firme decisão, ação perfeita não pode surgir. Firme decisão traz firme ação. 
 
Portanto, o Reino de Deus começa com uma mente imutável e absoluta, e ação perfeita. 
Quão intensamente sua mente anseia pela bondade? A mente que deseja o bem deve se 
unir com o bem histórico. A mente deve superar circunstâncias enormemente difíceis a 
fim de trabalhar na direção do bem. A mente deve ser imutável, e resolvida a seguir o 
caminho solitário até o fim da história. Essa mente deve estar unida com ação perfeita. 
A partir deste ponto, a direção do Reino de Deus é decidida e ela é iniciada. Entretanto, 
quando a mente e o corpo estão separados, o Reino de Deus não é criado. 
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Neste sentido, Jesus não estava ensinando que a unidade entre mente e corpo está 
inclinada para a direita ou para a esquerda. Pela remoção das condições que causaram a 
inclinação, quando uma pessoa tem subjetividade, ela pode encontrar o Reino. Vocês 
devem entender isto claramente. O Reino de Deus não se origina nos outros, mas vem 
de você mesmo. Porque são pessoas decaídas, vocês devem negar a si mesmos. Quando 
vocês não criam o Reino de Deus em sua mente e agem em conformidade com isso, 
alguém mais o criará ao invés de vocês. Se isso acontece, então vocês devem se unir 
com essa pessoa a fim de alcançar o Reino de Deus. Vocês devem seguir os passos 
dessa pessoa. Se ela vai para o leste, vocês devem ir para o leste. “Embora ele está 
fazendo desta maneira, eu farei de outra forma.” Se pensam assim, vocês não podem 
entrar no Reino de Deus. Por isso, vocês não devem ter qualquer crítica. (46-24) 

 
 
Jesus disse que o Reino de Deus está dentro de sua mente. O que é o Reino de Deus? 
Ele é o lugar centrado no amor de Deus. O Reino de Deus é onde o vínculo do amor de 
Deus é criado, e a realidade do ambiente universal é estabelecido. Então, quem pode 
viver lá? Eles devem ser pessoas que estão harmonizadas com a essência do amor de 
Deus. Somente essas pessoas podem ir lá. O que significa estar harmonizado com a 
essência do amor de Deus? Uma pessoa que está centrada em si mesma não tem 
nenhum valor. Aquele que pode investir vida e devoção para o benefício de seus objetos 
pode viver continuamente na realidade do amor de Deus. Historicamente, grandes 
pessoas e santos seguiram esse caminho. (46-36) 
 
2. Cristianismo e o Reino de Deus 
 
Aqueles que estão atendendo a reunião de hoje, por favor, pensem seriamente se vocês 
podem entrar no Reino de Deus, ou não. Mesmo se vocês estiveram atendendo a igreja 
por cem anos, se ainda possuem uma mente autocentrada, vocês nunca entrarão no 
Reino de Deus. Se alguém pensa que a palavra do Rev. Moon está errada, por favor, 
morra e verifique sua validade. Uma pessoa autocentrada nunca pode entrar no Reino de 
Deus. Vocês devem saber qual religião é verdadeira atualmente. Vocês devem saber que 
tipo de pessoa é uma pessoa verdadeira, e que tipo de nação é uma nação verdadeira. 
(78-118) 

 
 
O ideal do Reino de Deus é que, primeiro de tudo, o Reino de Deus é estabelecido na 
terra através do ideal de amor; então ele é conectado com o mundo espiritual. 
Entretanto, de acordo com o conceito tradicional, o Reino de Deus vem do céu, e o 
Senhor no Segundo Advento vem montado nas nuvens. Este não é o conteúdo do 
Princípio, e também isto não é lógico. Como vocês sabem, as pessoas atualmente estão 
voando em aviões, não é? (191-112) 

 
 
Quando o Verdadeiro Pai foi ao mundo espiritual, ele passou a entender que os mártires 
que morreram para o propósito de entrar no Reino de Deus não foram de fato para lá. 
Por outro lado, aqueles mártires que morreram com uma mente de gratidão entraram no 
Reino de Deus. “Deus trilhou o caminho de sofrimento para me encontrar; Ele derramou 
sangue. Eu irei para qualquer lugar a fim de retornar graça a Deus.” Eles seguiram o 
caminho de martírio com este tipo de mente. 
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Para quem eles morreram? Eles morreram para seu próprio benefício? Eles morreram 
para o benefício de céu e terra. Por outro lado, alguns mártires pensaram, “Eu morrerei 
assim a fim de entrar no Reino de Deus.” Para quem estas pessoas morreram? Elas 
morreram por elas mesmas. Uma pessoa decaída nunca pode entrar no Reino de Deus 
insistindo em si mesma. (41- 355) 

 
 
Vamos olhar para como os cristãos oram. Se eles são Presbiterianos, eles tentam fazer 
Deus um Presbiteriano. Se eles são Metodistas, eles tentam fazer Deus um Metodista. 
Eles tentam revelar Deus a partir de sua própria perspectiva, a despeito do fato que Deus 
é um Ser infinito e imensurável. Quão sufocado Ele se sente! Quão surpreendente são 
essas pessoas que se opõem ao Rev. Moon! (Risadas.) O Rev. Moon tem sido 
incansavelmente acusado e perseguido por quarenta anos por essas pessoas, que são 
menos do que o buraco de uma agulha. 
 
Deus também gosta de humor. Às vezes Deus diz, “Rev. Moon, ouça esta oração de um 
ministro da igreja! Ele está orando para você morrer.” Então Deus deixa o Verdadeiro 
Pai ouvir o microfone. Ele diz, “O Rev. Moon é o mestre do mal…” e isso e aquilo. 
Bem, vamos ver quem será destruído! Vamos ver quem fracassará! 
 
Enquanto o Verdadeiro Pai segue em frente medindo o tempo do universo de acordo 
com dados formais, tudo que eles têm é uma fé cega a fim de entrar no Reino de Deus. 
Isso é miserável. O Verdadeiro Pai não pode lidar diretamente com essa situação 
miserável. O Verdadeiro Pai sabe todos os segredos das igrejas tradicionais. (147-185) 

 
 
Aqueles que querem entrar no Reino de Deus, por favor, levantem sua mão! O que? 
Cristãos tradicionais podem ir para o Reino de Deus? Vocês acham que, porque 
ouviram o sermão de domingo, carregaram a Bíblia, vocês podem entrar no Reino de 
Deus? Isso é sem sentido! O Reino de Deus não vem com esse preço barato. A Bíblia 
diz, “Ame Deus com toda sua mente, vida e vontade! Este é o primeiro mandamento.” 
Aqueles que não passam através deste mandamento não podem entrar no Reino de 
Deus. 
 
Qual é o segundo mandamento? É este, “Ame seu próximo como a si mesmo!” Aquele 
que ama Deus primeiro, e ama seu próximo em segundo, pode ser um filho filial. Vocês 
entendem? (198-259) 

 
 
Cristãos podem ir para o Reino de Deus apenas acreditando em Jesus? De jeito nenhum! 
Se o próprio Jesus não cumpre o ideal do parceiro objetivo, mesmo ele não pode ir para 
o Reino de Deus. Jesus pode realizar amor verdadeiro sozinho? Mesmo Deus não pôde 
realizar amor verdadeiro por Ele mesmo. Portanto, Jesus deve vir novamente. Ele pode 
realizar amor verdadeiro vindo nas nuvens? Isso é sem sentido! Com esses conceitos 
falsos e vergonhosos, cristãos estão julgando que o Rev. Moon é um herege e que eles 
mesmos são verdadeiros. Vamos ver se eles ou o Rev. Moon é derrotado! Agora, a 
nação que conhece o atual conteúdo seguirá o Rev. Moon. Eles não seguirão o 
Cristianismo tradicional. Vocês não pensam assim? [Sim!] (176-210) 
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Cristãos de hoje acreditam que podem ir para o Reino de Deus apenas acreditando em 
Jesus. Eles dizem que cada pessoa vai para o Reino de Deus sozinho, como um 
indivíduo. Somente algumas pessoas dizem que elas querem levar seu pai e sua mãe 
para o Reino de Deus. No futuro, a religião não deve ensinar somente sobre salvação 
individual. Se uma religião é uma verdadeira religião em âmbito mundial, fundada por 
Deus, então ela deve ser capaz de permanecer universal e definitivamente. O tipo de 
religião que toda a humanidade deseja é a religião que busca mais do que salvação 
individual. Ela ensina o Reino de Deus não somente no nível individual, mas também 
nos níveis familiar e tribal. Se pessoas se humilham a esse conteúdo, então todas 
entrarão no Reino de Deus juntas. (41-341) 
 
3. Jesus e Paraíso 
 
As pessoas dizem que ao acreditar em Jesus, uma pessoa pode entrar no Reino de Deus, 
mas falando de forma prática, quem pode ir para o Reino de Deus? De acordo com estas 
pessoas, indivíduos vão para lá. Até agora, não houve nenhuma religião que ensinou 
sobre salvação da família. As religiões têm ensinado somente sobre salvação individual. 
Contudo, somente quando o conceito de salvação em nível familiar emerge, a porta do 
Reino de Deus será aberta. Até agora, toda religião tem perseguido a salvação 
individual. Assim, a vida de celibato foi enfatizada para cultivar a espiritualidade de 
uma pessoa. A família se tornou um tipo de inimigo para aqueles que estão seguindo o 
caminho da verdade. Jesus também disse que membros de sua família eram seus 
inimigos. 
 
Depois de alcançar o pináculo do caminho da verdade, uma pessoa religiosa tem que 
ostentar a autoridade do mundo. Homens e mulheres devem atender a cerimônia de 
Bênção. O Reino de Deus é onde filhos e filhas se casam e recebem o amor de Deus. 
Esse é o Reino de Deus, o lugar onde a humanidade não cai, e que Ele originalmente 
devia estabelecer. 
 
Jesus foi para o mundo espiritual sozinho ou com outros? [Ele foi sozinho.] Porque ele 
foi sozinho, ele foi para o Paraíso. Paraíso é uma sala de espera para o Reino de Deus. 
Ele não é o Reino de Deus ideal. O Reino de Deus ideal é onde casais entram juntos 
com os membros de sua família. Portanto, o Messias tem que vir, abençoar noivos e 
noivas, e levá-los para o Reino de Deus. Deus teve que manter Jesus no Paraíso. 
Portanto, Jesus deve vir novamente ao mundo, fazer seu fundamento interno público, e 
entrar no Reino de Deus. Neste sentido, a providência de Deus não deve ser realizada 
sem um plano e fórmula. 
 
No futuro, seu pai e sua mãe serão salvos. Se uma religião pode salvar toda família e 
ensina a todos o caminho da salvação, ela é boa ou não? A partir desse ponto, a nação 
pode ser estabelecida. A nação de Deus começa a partir da família. Ela não pode ser 
estabelecida pelo indivíduo. Neste sentido, o Cristianismo não tem nenhuma nação 
porque o Cristianismo é uma religião na qual homens e mulheres solteiros estão 
reunidos. Vocês têm visto sacerdotes e freiras Católicos, não é? Neste mundo há muitos 
países cristãos, mas não há nenhum país cujo regente supremo seja um sacerdote ou 
membro do clero. 
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A nação de Deus e as nações do mundo são completamente diferentes. O Cristianismo é 
uma nação espiritual. O Cristianismo não tem seu próprio país na terra. Por causa disso, 
um grande número de cristãos têm sido assassinados até agora. Se tivessem seu próprio 
país, eles não teriam sido assassinados. Contudo, porque não têm sua própria soberania, 
eles se tornaram dispersos e foram assassinados como grupos. No futuro, devemos 
unificar todo o Cristianismo e encontrar nosso lar, nosso país, e nosso mundo tendo a 
soberania nacional. O Cristianismo deve fazer isso. (41-346) 

 
 
Até agora, não houve pessoas de mente e corpo unificados para Deus amar. Jesus 
também não teve essa pessoa para amar. Portanto, Jesus ainda está orando no Paraíso. 
Esse é o motivo pelo qual devemos conhecer o amor de Deus, que está tentando abraçar 
nossa mente e corpo inteiros. Somente quando nos tornamos filhos de Deus na realidade 
do amor de Deus, podemos ter domínio sobre todas as coisas. Esse mundo é o mundo 
restaurado de Deus, o mundo de soberania, e o jardim de repouso. 
 
Então, voltando nosso foco para o problema do indivíduo, o que devemos fazer nesta 
restauração destinada? Devemos buscar um novo pensamento. O tempo chegou para 
fazer isso. Cedo ou tarde, a questão da verdadeira forma de vida e a verdadeira visão do 
universo serão levantadas como o maior problema. (5-49) 

 
 
Por que Jesus não foi para o Reino de Deus? O Reino de Deus foi criado por Deus como 
Seu presente, para pessoas vivas, que não caíram, entrarem. Uma pessoa que vive de 
acordo com o padrão original pode entrar no Reino de Deus. Jesus devia salvar a 
humanidade decaída, e entrar lá com seus filhos, se colocando na posição de pais da 
humanidade. Entretanto, Jesus veio e foi sozinho, e não teve nenhum filho. Esse é o 
motivo pelo qual ele foi para o Paraíso, o qual é como uma sala de espera para o Reino 
de Deus. Assim, Jesus deve vir novamente e encontrar sua noiva. 
 
No Jardim do Éden, Adão e Eva originalmente deviam se casar e estabelecer o Reino de 
Deus. Embora os primeiros antepassados caíram, porque o Princípio permanece, o qual 
deve ser cumprido, Jesus deve vir novamente para concluir o Princípio. Porque foi 
sozinho, ele não pôde entrar no Reino de Deus. Este é o motivo pelo qual a Bíblia diz 
que Jesus deve vir novamente e resolver as coisas na terra. (41-300) 

 
 
Se não fosse pela Queda, o Reino de Deus teria sido estabelecido. O filho e a filha 
unigênitos de Deus teriam se casado, formado uma família feliz no amor de Deus, e 
passado a habitar no Reino de Deus. O Reino de Deus pode ser adentrado somente pela 
unidade familiar. Indivíduos não podem entrar. Sendo que Jesus não formou sua 
família, ele está esperando no Paraíso, o qual é semelhante a uma sala de espera. Não se 
pode entrar no Reino de Deus como um indivíduo. 
 
Neste sentido, o Reino de Deus está vazio. Assim, a providência de Deus para a 
restauração tem sido uma história triste. Deus perdeu Adão e Eva. Isto significa que 
Deus perdeu o clã inteiro de Adão e Eva, o clã se expandiu para o povo, a nação e o 
mundo. Ao perder um único homem, Adão, Deus também perdeu seu filho e filha 
unigênitos, o filho e filha de Deus, a tribo de Deus, o povo de Deus, e o Reino de Deus 
centrado na realeza de Deus. (143-25) 
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4. Coração e o Reino de Deus 
 
O que é o Reino de Deus? É onde uma pessoa pode ter orgulho dos resultados da sua 
vida na terra, a vida de serviço e a vida de atendimento. Quem pode entrar no Reino de 
Deus? Este não é o lugar para aqueles que acreditam como se fossem receber uma 
recompensa. Aqueles que se prepararam para atender de coração o Reino de Deus 
podem entrar lá. Mesmo se alguém fosse morrer enquanto estava preparando, se ele 
viveu com um coração de atendimento, ele iria para lá alegremente. Essa é a 
ressurreição real. Olhem para as circunstâncias de sua própria vida. Os conteúdos 
internos de sua vida não são visíveis. Como devemos viver é a questão importante em 
nossa vida de atendimento. (8-304) 

 
 
Vocês sabem que não podemos entrar no Reino de Deus sem ter conteúdos de coração. 
O Reino de Deus é a nação de natureza original, o qual deve ser capaz de ter domínio 
sobre o todo. Assim, vocês não podem entrar nessa nação baseados em sua situação. 
Somente pessoas que tenham uma profunda ligação de coração podem entrar.  
 
Portanto, o Cristianismo não é definitivamente a religião para compartilhar situações, 
mas para compartilhar coração. O propósito da providência de Deus na terra é criar um 
fundamento para ser capaz de compartilhar coração além da ligação da situação. 
 
O que é a Queda? A Queda não é que as pessoas não compartilham a situação de Deus, 
mas que as pessoas não compartilham o coração de Deus. Deus, buscando pela 
humanidade decaída por toda a história, tem o coração que espera encontrar Seus filhos 
e filhas perdidos; contudo, Ele pôde encontrar uma única pessoa que pudesse 
compartilhar Seu coração? Neste sentido, a história de salvação é a história para 
encontrar alguém que possa compartilhar o coração de Deus. Vocês devem saber que 
aquele que é enviado para ser essa pessoa de coração é o Messias. 
 
Antes de desejarmos o Reino de Deus, devemos pensar sobre o coração de Deus. Além 
disso, antes de pensarmos sobre o coração de Deus, devemos pensar sobre como 
conduzir nossas vidas. Devemos ter o coração de atendimento. A mente original do 
homem espera por um ser elevado e valioso, e respeita isso. Embora a humanidade seja 
decaída, o coração original do homem quer atender o elevado e valioso coração de 
Deus. Portanto, a pessoa que não tem vivido a vida de atendimento centrada no coração, 
não tem nada a ver com o Reino de Deus. 
 
A fim de viver uma vida de atendimento, preparação para esse atendimento é requerida. 
Após o processo de preparação, uma pessoa precisa praticar a vida de atendimento. 
Após o processo de preparação e de viver a vida de atendimento, uma pessoa pode ir 
para o Reino de Deus. O lugar onde pessoas podem sentir orgulho de nossa preparação 
para o atendimento, e onde podemos sentir orgulho de nossa vida de atendimento, é o 
Reino de Deus. Vocês devem saber isto claramente. É nosso destino seguir o curso que 
avança na direção do mundo deste propósito. 
 
Desde o momento que a linhagem de sangue decaída começou, até o momento atual, 
não houve um único dia quando toda a humanidade atendeu Deus com todo o seu 
coração.  
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Antes de Adão e Eva caírem, eles cresciam de acordo com o Princípio de Criação, mas 
então eles se tornaram incapazes de atender Deus centrando no vínculo de coração. O 
que é o coração de Deus? Aquele que estava destinado a atender Deus centrando no 
coração caiu para a posição onde não podia atender Deus. Em outras palavras, Deus, 
que devia ter sido atendido amorosamente, não foi atendido. Este é o coração de Deus. 
O coração de Deus não é aquele onde não há ninguém que acredite Nele, mas que não 
há ninguém que conheça Ele. O coração de céu e terra é aquele que ninguém atendeu 
Deus através do coração. (8-290) 

 
 
Atualmente, muitas religiões ensinam que o Reino de Deus será estabelecido somente 
através de sua própria religião. Esta é uma fantasia sem sentido. Muitas religiões dizem 
que o Reino de Deus será estabelecido através dos ensinamentos de seus fundadores. 
Permitam-me dar um exemplo. O cristianismo está dividido em muitas denominações. 
Elas são exclusivas umas das outras. Elas geralmente consideram uma igreja fora de sua 
própria denominação como herege ou satânica. Se elas fazem isto a partir de uma 
posição autorizada por Deus, não há nenhum problema. Mas, se elas fazem isso para seu 
próprio benefício, então sua motivação não é pura. Deste modo, esse tipo de 
denominação gradualmente declinará. Se a Igreja de Unificação atualmente faz isto, a 
Igreja de Unificação também deverá diminuir. 
 
Neste sentido, a questão primária da religião não é estabelecer o Reino de Deus. Este 
não é o primeiro propósito. Antes do Reino de Deus emergir, uma nação especial que 
possa herdar o Reino de Deus é necessária. Deus preparou seu povo escolhido para 
estabelecer essa nação. Esta ideia de uma nação escolhida prova que o trabalho de Deus 
para formar um bom grupo estava sempre no fundamento da história. 
 
Quando o povo escolhido emerge a partir do mundo mal, a nação de Deus começa a ser 
estabelecida. Entretanto, a fim do povo de Deus aparecer, primeiro os filhos para o povo 
de Deus devem aparecer. Além disso, antes de um povo e uma nação serem 
estabelecidos, a família que pode estabelecer a nação de Deus deve emergir primeiro. A 
fim de criar essa família, um homem e uma mulher a quem Deus possa garantir ao risco 
de Sua vida devem aparecer primeiro. Então, quando esse homem e mulher aparecem, 
tudo terá sido concluído? Não! Filhos e filhas devem nascer a partir deles. E então uma 
família que Deus possa garantir como filhos e filhas eternos devem emergir. Sem essa 
família, uma tribo e um povo não podem ser criados, e sem esse povo, um país e o 
mundo não podem ser criados. Esta é uma conclusão lógica e natural. 
 
A base que Deus busca é o indivíduo. Deus esteve preso no nível do indivíduo por toda 
a história. Portanto, o propósito da religião tem sido a salvação do indivíduo. Entretanto, 
o propósito original de Deus de salvação não era a salvação individual. Era a salvação 
da família. Neste sentido, o fundamento para a salvação da família tem que ser 
estabelecido antes que o Reino de Deus nos níveis de tribo, povo, nação e mundo possa 
emergir. (47-250) 

 
 
O que determina a diferença entre o Reino de Deus e o inferno? Isto não é decidido pelo 
conhecimento da Bíblia. Isto é decidido através do coração e dos resultados. No final, a 
escolha entre Reino de Deus e inferno é decidida pela linha de fronteira de coração e 
resultados. (32-231) 
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5. Apego do Corpo pelo Inferno 
 
Adão e Eva estavam destinados a serem o corpo de Deus, como está escrito em I 
Coríntios, capítulo 3, que o corpo de uma pessoa deve ser o templo de Deus, para que o 
corpo seja semelhante a uma casa onde Deus possa habitar. Entretanto, essa casa não é 
como os corpos das pessoas decaídas de hoje. Essa casa não é como os corpos de 
pessoas que querem ser salvas simplesmente acreditando em Jesus. Essa casa não é 
como os corpos de pessoas que apenas reparam o que estava quebrado. Adão e Eva 
teriam crescido como os seres humanos criativos ideais, e teriam experimentado o 
primeiro amor puro em sua adolescência. Mas eles falharam, e vieram estar distantes da 
realidade do amor de Deus. 
 
O que é inferno? Ele se refere à realidade do amor de Satanás. Satanás adora somente 
ódio, inveja, separação e destruição. Assim, a realidade de Satanás está cheia somente 
com estas coisas. Estas características de Satanás são expressas em guerra. 
 
O que tornou o coração de Deus doloroso? Ele está doloroso porque Satanás veio a 
existir. O fato que a linhagem de sangue de Satanás nasceu através do amor tornou o 
coração de Deus doloroso. O fato que a semente de Satanás foi plantada tornou o 
coração de Deus triste. O fato que Deus viu a família de Satanás gerou um coração de 
sofrimento. A família de Deus teria vivido por bilhões de anos no amor de Deus, mas 
ela foi substituída pelo aparecimento da família de Satanás. A família centrada em 
Satanás se espalhou por todo o mundo. Agora o mundo tem cerca de 180 países. Por 
toda a história, muitas tribos fortes absorveram inúmeros tribos mais fracas e as 
unificaram, por isso o número de países foi reduzido para cerca de 180. Entretanto, estes 
países devem ser unidos de acordo com a vontade de Deus. 
 
Onde Satanás fez seu fundamento? Satanás também conhece Deus. Porque Deus é o 
dono centrando na natureza original de criação, Ele está no lado do original. Por outro 
lado, sendo que Satanás [Lúcifer] foi criado pelo Ser Original, Satanás está colocado em 
uma base relativa. 
 
O fundamento original para humanos é a consciência. A quem a consciência se 
assemelha? Porque a consciência humana se assemelha a Deus, a mente humana é 
considerada como estando no lado de Deus. Por outro lado, a quem se assemelha o 
corpo humano? Porque o corpo se assemelha a Satanás, o corpo é considerado como 
estando no lado de Satanás. Vocês entendem? Por que a mente está no lado de Deus? 
Por que o corpo está no lado de Satanás? Estas não são simplesmente palavras casuais 
do Rev. Moon, dadas sem autoridade. Vocês devem entender isto claramente. 
 
Como a consciência tem sido sacrificada? Vocês conhecem a situação da consciência, a 
qual tem sido violada por toda a sua vida? A consciência está cansada de cuidar de 
vocês dia e noite. Entretanto, não importa quão cansada ela possa estar, a consciência 
impede o corpo de se comportar de uma forma errada. “Você não fez o suficiente? Você 
deveria parar de fazer isso! Você não deveria ouvir minhas palavras?” Sua consciência 
diz coisas assim. Portanto, sua consciência é a coisa mais próxima a vocês, como seus 
pais, seus mestres, e Deus. A própria mente não precisa de educação. Vocês entendem? 
Entretanto, o corpo absolutamente precisa de educação. Vocês não concordam? 
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Se estão fazendo como seu corpo deseja, vocês estão conectados com o inferno. Por 
outro lado, se fazem como sua mente quer, vocês estão conectados com o Reino de 
Deus. Neste sentido, o determinante entre o Reino de Deus e o inferno é você mesmo. 
Tal como a Coreia está dividida em norte e sul pelo paralelo 38, Satanás divide e ocupa 
vocês. Ao dividir, Satanás ocupa. Assim, a fim de se separar de Satanás, o pé esquerdo 
deve ser movido para o sul. Isto é simples. Por causa da tática de Satanás, todo ser 
existente está dividido entre bem e mal. Se alguém fosse morrer sem separar o bem do 
mal, o paralelo 38 do indivíduo não seria superado. Então, essa pessoa não poderia 
entrar no bom mundo espiritual. O paralelo 38 da família e do país não puderam ser 
superados. Então, como superamos o paralelo 38 do mundo e do universo? Seria 
impossível. 
 
Vocês devem lamentar o fato que seu corpo se tornou o salão de festas de Satanás. Seu 
corpo se tornou o lugar de amor de Satanás. Seu corpo herdou a linhagem de sangue de 
Satanás através de seu amor. O sangue de Satanás tem controlado vocês pela realidade 
do poder a fim de pisotear em sua personalidade. Satanás está tentando ter domínio 
sobre vocês por milhões de anos através de sua linhagem de sangue. Seu país não pode 
remover Satanás de vocês. Vocês devem fazer isso por vocês mesmos. 
 
O que é religião? A luta histórica da religião é fundamentalmente para derrotar a raiz do 
pecado. Entretanto, teólogos da libertação não sabem disso. A despeito do fato que eles 
estão em uma posição destinada ao inferno, e que eles mesmos são os salões de festas 
de Satanás, eles estão tentando ruidosamente salvar a sociedade para o benefício da 
religião. Pessoas loucas! Se o Rev. Moon não estivesse aqui, eles teriam criado um 
grande problema. Eles são como comunistas. 
 
Vocês devem entender o conteúdo do que estou dizendo. Vocês deveriam se odiar. 
Vocês deveriam odiar seu corpo físico. “Eu sou um filho do inimigo! Eu nasci através 
do amor do filho e filha do inimigo. Eu herdei o sangue de Satanás, que matou o Rei e 
usurpou a Realeza. Eu herdei o sangue de Satanás, que devastou o ideal de amor no 
universo celeste!” Vocês devem compreender que o sangue de Satanás vibra em seu 
corpo. Vocês não podem cortá-lo com uma faca ou queimá-lo com fogo. (214-281) 

 
 
A partir do ponto de vista da providência de restauração, se vocês pensam que o tempo 
atual é a vontade final de Deus, então deveriam se perguntar se estão vivendo cada 
momento de forma séria. Vocês não devem ser levados pelas condições ambientais, 
independentemente de sua vontade. Se falham em viver seriamente mesmo que por um 
momento, vocês terão vergonha de si mesmos diante de Deus. Esse momento é um 
problema. Quanto as pessoas gostam de vocês? Vocês devem descobrir se são queridos 
ou não. “Quão bem eu mantenho a lei universal? Quão bem eu vivo uma vida que me 
permite ser autorizado por céu e terra?” Antes de sua morte, quando refletem sobre sua 
vida, se o percentual de bem não exceder a 60 por cento, vocês serão enviados para o 
inferno. Embora seu corpo seja limitado, sua mente deve ter uma história de luta, na 
qual vocês não estejam dispostos a ser limitados. Vocês devem ser capazes de 
proclamar, “Eu estou liberado; assim, todas as pessoas devem herdar minha tradição, 
diante de céu e terra, diante da história e do presente, e diante dos meus descendentes.” 
Se vocês não tiverem esse momento de orgulho, vocês devem ser enviados para o 
inferno sem misericórdia. (19-27) 
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O mundo está em caos. E quanto ao mundo espiritual? Sendo que pessoas confusas 
estão vivendo no mundo espiritual, o mundo espiritual também não pode evitar estar em 
caos. Por exemplo, uma pessoa com um registro criminoso de roubo não pode 
simplesmente abandonar seus maus hábitos. Quando essa pessoa vai para o mundo 
espiritual, ela naturalmente quer obter alguma coisa sem fazer esforço. Sendo que essa 
pessoa não pode ser tratada adequadamente no mundo espiritual, o inferno foi formado. 
 
Deus não fez o inferno. O inferno foi formado. Por exemplo, as pessoas podem 
construir sua casa depois de fazer uma garagem? [Não!] Após construir a casa, enquanto 
estão vivendo nela, a garagem pode ser feita. (Risadas.) Inferno é a mesma coisa. 
Cristãos tradicionais não conhecem sua raiz. Eles estão dizendo, “Estamos bem, embora 
não conhecemos nossa raiz. Tudo ficará bem se apenas estamos bem.” Quando essas 
pessoas satisfeitas vão para o mundo espiritual, onde elas deveriam ir? Elas devem ir 
para o inferno. Pessoas que não seguem através da raiz, devem descer para o fundo. Elas 
não podem ser benvindas. (148-28) 

 
 
Se vocês estão vivendo uma vida falsa, quando vocês a limparão? Vocês não têm essa 
mente? Se seu olho esquerdo perde sua visão, vocês terão que removê-lo ou curá-lo. Da 
mesma forma, vocês devem discernir bem do mal em sua vida. Se há um Deus, então 
Deus deve ensinar um método para corrigir a mente da pessoa. Esse é o motivo pelo 
qual a religião emergiu. 
 
Deus não criou o inferno por causa da inveja ou ciúme. Sendo que muitas pessoas falsas 
apareceram na história, Deus não pôde evitar fazer o inferno como armazém para 
gerenciá-las. Pessoas constroem suas casas depois de primeiro fazer uma lata de lixo? 
Por exemplo, se vocês compram repolho para fazer kimchi, mas enquanto estão 
preparando, vocês descobrem que as folhas externas estão comidas por vermes, vocês as 
jogariam em uma lata de lixo. A queda foi cometida pelos progenitores humanos. 
Portanto, a fim de indenizar isso e remover o pecado, pessoas que têm a qualificação de 
Verdadeiros Pais devem aparecer. Vocês devem entender isso claramente. (20-118) 

 
 
Quem é o avô mais elevado no universo? É Deus. Quem é o descendente final? No 
futuro, o mundo e o cosmos estarão unidos. Ambos, o primeiro, Deus, e o descendente 
final, devem estar conectados. Como eles podem estar conectados? Isso é a família. Não 
é o país. Ao entrar no Reino de Deus, ninguém pode ter um privilégio especial. Não 
importa em qual país você esteja, tal como América, Coreia, ou um país 
subdesenvolvido, nenhum privilégio especial será dado a vocês. No Reino de Deus, 
somente a família modelo é autorizada. Centrando em sua organização como a família 
líder, a família modelo deve conectar o passado, o presente e o futuro. Esta é a fórmula 
para unificar o mundo inteiro. O armazém onde os frutos dessas famílias estão 
estocados é o Reino de Deus. Estas famílias são as melhores e mais elevadas. 
 
Porque as pessoas que viveram neste mundo não tinham nenhuma condição para Deus 
salvá-las, elas não puderam ir para o céu. Embora insetos estivessem comendo-as e 
vermes estivessem rastejando sobre elas, Deus tinha essas pessoas estocadas a fim de 
alimentar até mesmo porcos. Pessoas foram para o inferno e o Paraíso. Assim, a partir 
do ponto de vista da Igreja de Unificação, o Reino de Deus está vazio. (135-118) 

 



317 

 

No mundo espiritual, as pessoas estão colocadas em vários estágios do inferno. Por que 
elas ficam lá? É porque elas não praticaram piedade filial, como filhos e filhas filiais, 
centrando na ordem do amor. Isto é porque elas não cumpriram sua missão, como 
patriotas leais, centrando no país. Isto é porque, embora alguém estivesse destinado a 
ser um santo centrando no mundo, essa pessoa não alcançou esse estágio. 
 
Seres humanos devem seguir a forma correta na terra. Qual é a forma correta? Deve 
haver a forma correta nos níveis de indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo e 
universo, e até mesmo Deus. Essa forma singular deve existir. Qual é essa forma? É a 
forma do amor original. (147-183) 

 
 
No mundo espiritual, quando não pode corresponder com o poder do amor, uma forte 
reação vem contra você. Ninguém diz para você ir para o inferno. Vocês entendem? Por 
isso, a Bíblia diz, “Ame seu inimigo!” Amor verdadeiro tem influência sobre o inimigo. 
Se vocês superam a primeira, a segunda, a terceira e a quarta situação difícil centrando 
no amor, o inimigo desaparecerá. É porque amor tem esse grande poder que Jesus disse, 
“Ame seu inimigo.” Cristãos hoje pensam que “inimigo” se refere a um inimigo 
individual, mas não há nenhum inimigo diante de Deus. Então, quem é o inimigo. O 
inimigo é aquele que viola a lei do amor, que tem valor infinito. Quem é Satanás diante 
de Deus? Satanás é um adúltero diante de Deus. Esse é um fato trágico e triste. 
 
O Verdadeiro Pai é chamado de herege porque revelou o que descobriu no mundo 
espiritual. As pessoas dizem que o Rev. Moon é o rei da heresia que está tentando 
destruir o Cristianismo. Elas desejam que o Rev. Moon morra. Contudo, enquanto o 
Verdadeiro Pai ainda está vivo, algumas delas já morreram. Por que é assim? É porque 
na vontade de Deus, o Verdadeiro Pai ainda tem muitas coisas para fazer. (121-173) 

 
 
Vamos supor que vocês tenham um filho que cometeu assassinato e foi sentenciado à 
morte. Quando seu filho vai para a execução, vocês vão dizer, “É bom que você morra. 
Sa-yo-na-ra! Adeus.” Estes são pais? Ao ver a morte de seu filho, vocês dizem, “Eu 
odeio você! Eu não quero mais ver você. No final podemos ser separados.” 
 
Se essas mortes trágicas fossem continuar para sempre, vocês acham que algum pai 
apenas observaria sem fazer nada? Vocês tentariam fazer qualquer coisa possível a fim 
de liberar seus filhos, não concordam? Pais amorosos tentarão continuamente salvar 
seus filhos, mesmo ao risco de suas vidas. Há algum pai que dirá, “Isso é suficiente, 
vamos parar de tentar?” Embora possa exigir a eternidade para salvar seu filho, eles 
tentarão para sempre. 
 
Neste sentido, Deus é um Deus miserável. Enquanto a porta do inferno ainda está se 
fechando, Deus está ansiosamente tentando liberar seus filhos. Isso é cumprir a 
responsabilidade de Pais Celestes. Deus não pode dizer, “Deixe-me eliminar tudo.” Por 
causa de Seu coração paternal, Deus tem que liberar até mesmo o inferno. 
 
Mantendo em mente esse Pai Celeste, vocês seguirão sua esposa, se ela diz, “Querido, 
deixe seu filho ficar lá para sempre! Você está se esforçando muito. Você já fez o 
suficiente. Por favor, fique longe dele?” Quando consideramos esta situação, quão 
miserável ela é! 



318 

 

Se seu filho passa a conhecer seu coração, ele se arrependerá milhares de vezes por seu 
comportamento errado. Vocês entendem o que estou dizendo? Se existe esse pai e mãe, 
o filho se arrependerá até a morte. Por causa dos pais, a forma para liberar o filho pode 
ser criada. Alguém acusará os pais porque eles tentaram liberar e abraçar seu filho 
quando ele se arrependeu? Portanto, Satanás não pode acusar Deus, que ama a 
humanidade e tenta salvá-la. Se alguém vai até Deus e se une com Ele, Satanás não 
pode dizer, “Você não pode se colocar nessa posição.” Nem mesmo Satanás pode 
acusar aquele que está colocado na posição perfeita diante de Deus. Ao contrário, 
Satanás naturalmente se rende diante dessa pessoa. Não há nenhuma regra impedindo o 
perdão para aquele que se arrepende através do amor dos pais. 
 
A Igreja de Unificação deve liberar o inferno através deste tipo de coração. Essa é a 
forma de um filho filial, não é? Portanto, a Igreja de Unificação pode dizer, 
“Liberaremos até mesmo o inferno.” Por que? Porque Deus tem esse coração. 
Refletindo sobre suas vidas, vocês têm sido filhos obedientes? Vocês têm o conteúdo de 
vida para se tornarem um filho ou filha filial? Sua resposta tem que ser “não.” Vocês 
são menos do que um filho obediente. Todos vocês não são obedientes. (62-51) 

 
 
Se seus amados pais e familiares não acreditam na Igreja de Unificação, eles irão para o 
inferno. Vocês estão seguros sobre isso? Eles terão que ir para o inferno. Se seu irmão 
mais velho, seu irmão mais jovem, mãe, pai, ou familiares não acreditam na Igreja de 
Unificação, todos eles irão para o inferno. Vocês acreditam firmemente nisso, ou não? 
[Acreditamos nisso!] Vocês não parecem ter essa certeza. Uma vez que alguém está 
destinado ao inferno, ela nunca pode escapar. A despeito disto, vocês não estão sentindo 
substancialmente o fato que sua família e familiares irão para o inferno. Vocês estão 
apenas sendo otimistas. Entretanto, vamos pensar seriamente que seus amados pais 
estão realmente indo para o inferno. Se seus pais devessem ir para a prisão em seu 
tempo de vida, vocês ficariam realmente ansiosos para liberá-los através de todos os 
meios possíveis. Quando mais desesperador é se seus pais e familiares forem para o 
inferno eterno. 
 
Vocês não sabem de nada ainda. Vocês não sabem se realmente há um inferno ou não. 
Vocês não sabem o que o Princípio Divino quer dizer. Vocês realmente sabem ou não? 
Isto deve ser vago pra vocês. Vocês podem entender claramente se morrerem. Contudo, 
uma vez que vocês morrem, será muito tarde. 
 
Atualmente, muitas pessoas espirituais que vieram a entender sobre a Igreja de 
Unificação depois que morreram estão conduzindo as pessoas para a igreja. Durante seu 
tempo de vida, elas foram contra seu filho ou filha participar da Igreja de Unificação, 
mas no mundo espiritual, elas começaram a entender sobre a igreja. Assim, elas estão 
vindo para este mundo espiritualmente, e estão conduzindo as pessoas para a igreja. Se 
não fazem isso, elas não podem ser ressuscitadas. Vocês entendem? Se você é contra 
seu filho participar da Igreja de unificação, você não pode avançar no mundo espiritual. 
Portanto, pessoas espirituais querem descer para este mundo. Elas se dedicam a Deus e 
recebem permissão especial, no nome de seus bons antepassados, de virem para este 
mundo. Eles aparecem diante de seus filhos e filhas, e testificam sobre a Igreja de 
Unificação. Entretanto, sem uma condição especial, pessoas espirituais não podem vir 
aqui. Quando elas reconhecem no mundo espiritual o que é a Igreja de Unificação, quão 
surpresas elas ficam! Vocês não sabem disso? 
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A Igreja de Unificação não é um lugar onde vocês vêm e vão sem qualquer significado. 
Se vocês se separam da igreja, isto será perdido para sempre. Quando a porta é fechada, 
ninguém abre a porta eternamente. Quando a porta é aberta, ninguém pode fechá-la para 
sempre. Porque aquilo que está amarrado na terra deve ser resolvido na terra, vocês 
devem resolver por si mesmos o que está amarrado. Este é um problema. Portanto, 
quando evangelizam, vocês não precisam ir para outro lugar. (34-266) 
 
6. Pessoas no Inferno Também Esperam pelo Reino de Deus 
 
Suponham que há uma pessoa morrendo, que diz, “O Princípio da Igreja de Unificação 
é certamente bom. Eu posso ir para o Reino de Deus. Embora eu não cumpri 
completamente as palavras do Verdadeiro Pai, minha mente está realmente tentando 
cumpri-las. Assim, por favor, me considere como tendo estabelecido as condições de 
indenização adequadas!” Então Deus tentará colocá-la no Reino de Deus porque Deus é 
justo. (Risadas.) 
 
Onde Deus tentará colocá-la? Porque a pessoa tentou ir para o Reino de Deus, Deus a 
coloca onde ela queria estar. Vocês entendem? Deus a recompensou de acordo com suas 
ações. Deus a coloca onde ela tentou ir. Contudo, uma pessoa não pode ir para qualquer 
lugar que deseja. Porque uma pessoa recebe sua recompensa de acordo com suas ações 
na terra, seu destino pode ser abaixo do Paraíso ou mesmo no inferno. Mesmo pessoas 
no inferno querem ir para o Reino de Deus. Essas coisas horríveis estão acontecendo a 
todo segundo, minuto e hora, mas vocês não sentem isso substancialmente. Esta é a 
situação humana. (57- 265) 
 
7. O Reino de Deus na Terra e no Céu 
 
A fim de que o indivíduo repouse, a realidade de repouso da família tem que ser 
estabelecida. Isto é, a cerca no nível familiar tem que ser feita. Isso não é assim? A fim 
de que a família repouse, a cerca no nível tribal tem que ser feita. Se não há nenhuma 
cerca, a família ou a tribo sempre pode ser invadida. Então, a fim de que o povo 
repouse, a cerca no nível nacional tem que ser feita. A fim de que a nação repouse, a 
cerca no nível mundial tem que ser estabelecida.  
 
Neste sentido, somente depois de estabelecer a cerca em âmbito mundial, a nação pode 
repousar. A fim de que o mundo repouse, acerca da unificação entre o mundo espiritual 
e o mundo da terra tem que ser estabelecida. Depois disso, o Reino de Deus na terra 
pode ser realizado, no qual o amor de Deus pode ser espalhado por todo o mundo. 
Através desse processo, o Reino de Deus na terra é estabelecido automaticamente. 
Vocês compreendem? [Sim.] (68-20) 

 
 
O lugar onde queremos viver é o país celeste. Há alguma barreira no país celeste? 
[Não!] O país celeste tem dois idiomas? [Não!] Há segregação? [Não!] O que é o país 
celeste? Centrando em Deus, todos os seres humanos são irmãos porque eles são filhos 
e filhas de Deus. No Reino de Deus na terra, todos os seres humanos são cidadãos do 
Reino de Deus. 
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Três elementos são necessários para estabelecer um país: o primeiro é soberania, o 
segundo é povo, e o terceiro é território. Este mundo se tornou o lugar que Deus pode 
reger? [Não!] Toda a terra se tornou o país de Deus? O mundo se tornou o povo de 
Deus? Embora vocês falem sobre o Reino de Deus, o país de Deus não pode ser 
estabelecido até que o mundo esteja unido. Porque a unidade mundial ainda não está 
estabelecida, e Caim e Abel ainda permanecem, a história de conflito continua. 
Portanto, não podemos repousar nesta situação. Não queremos viver no processo de 
restauração, mas no Reino de Deus. 
 
Devemos estabelecer o país de Deus. Nosso lugar de vida pode ser preparado somente 
quando o país de Deus é estabelecido. A fim de preparar nosso lugar de vida, devemos 
lutar, investindo nosso esforço definitivo. Se não estabelecemos o país de Deus, nossos 
descendentes serão pessoas miseráveis. Não devemos ser os antepassados que deixaram 
esse fardo para nossos descendentes. (66-281) 

 
 
Jesus está habitando no Paraíso, não é? [Sim!] Ele não pode entrar no Reino de Deus. A 
fim de entrar no Reino de Deus, uma pessoa deve seguir o curso onde pode receber o 
amor completo de Deus diretamente. A fim de receber o amor completo de Deus 
diretamente, uma pessoa precisa ter a qualificação de filho ou filha de Deus que não 
precisa de um salvador. Além disso, quando um casal que recebeu o amor completo de 
Deus diretamente vai para o mundo espiritual, o Reino de Deus no céu poderá ser 
estabelecido. 
 
Esse mundo ideal não foi estabelecido pela linhagem de sangue de Jesus. Portanto, o 
Messias deve vir e estabelecer isto. Do contrário, vocês não podem entrar no Reino de 
Deus. Onde é feita a condição para abrir a porta do Reino de Deus? Ela é feita na terra. 
Portanto, Jesus deixou na terra a chave para o Reino de Deus. Assim, atualmente, 
centrando na Igreja de Unificação e suas famílias, a história de restauração está sendo 
desenvolvida na terra. Além disso, sendo que Jesus e seus 12 discípulos não formaram 
suas famílias, a fim de indenizar isso, 70 tribos e 120 tribos devem ser restauradas. Se 
isso é feito, a porta para o Reino de Deus será aberta. (160-89) 

 
 
Seis mil anos atrás, Deus estava esperando celebrar o banquete de casamento de Adão e 
Eva depois que eles se tornassem maduros. Mas o ideal dos Verdadeiros Pais centrando 
em Adão e Eva não pôde ser realizado porque eles se tornaram falsos pais. Entretanto, o 
ideal de Verdadeiros Pais, poderia ter sido realizado pelo casamento de Jesus e sua 
noiva. Isso não é assim? 
 
Então, os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais são verdadeiros filhos ou falsos filhos? 
[Eles são verdadeiros filhos!] A partir deles, a verdadeira família pode emergir. Os 
verdadeiros filhos dos Verdadeiros Pais multiplicarão famílias verdadeiras e expandirão 
para a verdadeira tribo, verdadeiro povo, verdadeira nação e verdadeiro mundo. Esse 
mundo criará a vida do Reino de Deus nos níveis do indivíduo, família, tribo, povo, 
nação e mundo. Então este mundo pode se tornar o Reino de Deus. Após viver a vida no 
Reino de Deus na Terra, quando vocês vão para o mundo espiritual, sua vida estará 
conectada com a vida do Reino de Deus no Céu. Esta é a visão geral da providência de 
Deus. 
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Todas as pessoas nasceram a partir da linhagem de sangue de Satanás. Elas são 
diferentes da linhagem de sangue de Deus. Portanto, de acordo com Romanos, capítulo 
8, elas podiam chamar Deus de “Pai” na posição de um filho adotado. Elas podem 
chamar Deus de “Pai” através de uma ponte como Jesus. Do contrário, elas não podem 
chamar diretamente Deus de “Pai” porque a linhagem de sangue é diferente. 
 
Somente Jesus tinha o vínculo da linhagem de sangue direta de Deus. Assim, ele foi 
chamado o filho unigênito. Nenhum de vocês é o filho unigênito. Então, quem são 
vocês? Vocês são os filhos fracassados e as filhas fracassadas. Vocês são os filhos e 
filhas que falharam. (160-44) 

 
 
O Senhor no Segundo Advento não estabelecerá a nova realidade ideal dentro do Reino 
de Deus, mas no fundo do inferno. No lugar conectado com o fundo do inferno, ele 
encontrará Caim e Abel, e criará a realidade da nova família de Deus. Isto será 
expandido para as realidades de uma nova tribo, novo povo, novo país, e novo mundo 
de Deus. Através do estabelecimento desta realidade ideal em âmbito mundial, todas as 
pessoas do mundo serão restauradas. Esse mundo unificará todas as pessoas através da 
restauração através de indenização centrada em Caim e Abel. A esperança e Vontade de 
Deus podem ser realizadas pela substituição do mundo espiritual vazio com o novo 
mundo organizado de unificação na terra. 
 
Assim, Jesus disse que “tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que 
desligardes na terra será desligado no céu.” É possível estabelecer o Reino de Deus no 
Céu sem estabelecer o Reino de Deus na Terra? [Não!] O Reino de Deus no Céu nunca 
pode ser realizado sem estabelecer o Reino de Deus na Terra. (143-30) 

 
 
Vocês não devem pensar que têm o direito de ir para o Reino de Deus no céu. Ao invés, 
vocês devem primeiro estabelecer o Reino de Deus na terra. Mas antes disso, vocês 
mesmos devem ser membros do Reino de Deus na terra. A fim de se tornarem essa 
pessoa, vocês devem criar unidade de coração ao grau que possam dizer 
confiantemente, “A mente do Pai é minha, e a minha é a mente do Pai.” Deste modo, 
vocês devem ser pessoas representando a mente de Deus e a mente do Verdadeiro Pai, 
como também a mente dos maiores antepassados. Se estão fazendo isso, todos os 
problemas históricos podem ser resolvidos na terra. (3-295) 
 
8. O Ponto de Vista Correto para o Reino de Deus 
 
Quanto vocês estão unidos com Deus na posição mais séria diante da enorme Vontade 
de Deus e da esperança histórica? Vocês têm fé absoluta centrando na Vontade de 
Deus? 
 
Não importa quão fortes possam ser uma tempestade e o vento, mesmo se vocês sejam 
destruídos e estejam morrendo, vocês devem ter fé absoluta, dizendo, “Esta fé é 
absoluta. Embora eu estava errado, somente esta Vontade é absolutamente correta.” Se 
sua fé é diferente de manhã até o anoitecer, e se vocês perdem o Reino de Deus, quão 
tolos vocês são! 
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Se há uma forma para ir para o Reino de Deus, qual é esta forma? A forma para o Reino 
de Deus não aparece na posição autocentrada. Se vocês sentem que estão distantes desse 
país, vocês devem se negar completamente. Somente quando se negam, o desejo de 
entrar no Reino de Deus pode permanecer. Entretanto, sem negar a si mesmos, se vocês 
tentam criar o ambiente centrado em si mesmos, vocês não podem criar um 
relacionamento com o Reino de Deus. 
 
É óbvio que o Reino de Deus começa a partir de você mesmo. Mesmo se o Reino de 
Deus físico é estabelecido, se você não se torna uma pessoa que se ajusta a ele, você não 
terá nada a ver com ele. 
 
O que é o Reino de Deus? É o lugar para ir depois de superar Satanás. Este não é o lugar 
que você vai apenas superando a si mesmo hoje. O Reino de Deus não pode estar dentro 
de nosso atual ambiente social, a realidade do mundo decaído, ou a realidade do 
ambiente habitual. Porque Satanás tem ocupado e habitado neste ambiente habitual, 
vocês podem ver o Reino de Deus somente depois de superar esta realidade de Satanás. 
O Reino de Deus será estabelecido no lugar oposto ao mundo de Satanás. Isso está 
correto? Se não está correto, este poderia não ser realmente o Reino de Deus. Embora 
esse mundo possa ter o nome de Reino de Deus, ele não seria nada além de um 
ambiente enganoso. 
 
Portanto, o Reino de Deus pode ser estabelecido a partir da posição de subjugar Satanás, 
negando tudo relacionado a Satanás, e o removendo. O Reino de Deus vem até vocês 
quando removem a relíquia negativa histórica de Satanás, e quando vocês negam todos 
os conteúdos do estilo de vida de Satanás. Sem remover estes conteúdos satânicos, os 
conteúdos do Reino de Deus não podem ser fornecidos a vocês. 
 
O Reino de Deus tem esse valor. Embora o Reino de Deus seja descrito como o padrão 
absoluto, as pessoas atualmente parecem confusas sobre ele. A maioria das pessoas está 
esperando o Reino a partir de uma posição extremamente autocentrada. Somente 
quando vocês superam suas circunstâncias com fé absoluta, o Reino de Deus pode 
emergir. Entretanto, isso não pode ser a origem do Reino de Deus. Baseado no 
fundamento individual de subjugação de Satanás, o Reino de Deus pode ser realizado. 
Portanto, o Reino de Deus não é estabelecido simplesmente seguindo de forma 
obediente a vontade de Deus. Ele não pode ser realizado somente com fé.  
 
Sendo que Satanás sempre tenta nos destruir, esse país pode ser realizado somente 
quando obtemos vitória na batalha. Contudo, na batalha contra Satanás, soberania é 
necessária. Deve haver um povo para o país. No nível de país, um número amplo de 
famílias deve viver para toda a organização pelo benefício de um único propósito. 
Então, o povo desse país deve ser capaz de se harmonizar com seu líder, centrando em 
Deus, sem qualquer conflito. 
 
Uma pessoa pode ser capaz de sentir, em sua mente, o Reino de Deus no lugar onde 
essa pessoa está pronta para morrer, mas esse não é o Reino de Deus real e substancial. 
Embora uma grande quantia de martírio e sofrimento tenha ocorrido por todo os últimos 
2.000 anos, o Reino de Deus ainda não está realizado na terra. Neste sentido, o Reino de 
Deus não deve ser estabelecido dessa maneira tão fácil. 
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Quando consideramos a frase “O Reino de Deus começa a partir de mim mesmo,” se a 
expressão “mim mesmo” fosse omitida, isto criaria uma situação séria. A Bíblia diz, 
“Ame o Senhor seu Deus com toda a sua mente, vontade e coração.” Entretanto, a 
palavra “Senhor” não tem um significado simples. O significado fundamental da palavra 
“Senhor” pode ser reconhecido substancialmente somente no lugar que tenha conteúdos 
absolutos, os quais nunca podem ser esquecidos. O Reino de Deus não vem por 
acreditar no Senhor Deus, mas por amá-lo. A Vontade de Deus é cumprida não por 
acreditar em Deus, mas por amá-lo. 
 
Neste sentido, vocês devem reconhecer quão imatura é sua fé e quão distante ela está do 
Princípio. Embora alguns de vocês estejam participando desta reunião pela primeira 
vez, alguns receberão consolo e sentirão a plenitude da alegria centrados em si mesmos. 
Contudo, embora o Reino de Deus possa existir em sua própria mente e Deus sinta 
alegria a partir de vocês, isto não significa que o Reino de Deus tenha sido estabelecido 
na terra. Este pode ser um Reino de Deus individual, mas ele não é todo o Reino de 
Deus. A partir deste ponto de vista, o que Deus deseja não é o Reino de Deus 
individual. Deus não sente alegria vendo isso. Podemos dizer que porque um homem 
sente alegria, a nação está estabelecida? Deus tentou cumprir todo o Reino de Deus pela 
unificação de todas as nações horizontalmente. Consequentemente, Deus enviou o 
Messias, Jesus, para este mundo e não pôde evitar ter que sacrificá-lo. (46-74) 
 
Seção 2. Preparação para Ir para o Reino de Deus 
 
1. O Fundamento do Reino de Deus 
 
Neste mundo, ninguém pode arrancar a vida e o amor de Deus. Quanto mais próximos 
estamos da verdade, mais somos absorvidos por ela. Essa verdade se tornará o centro, o 
qual ninguém pode tomar à força. Mesmo se a terra cair em caos milhões de vezes e o 
universo for de repente destruído, se vocês têm a verdade como centro de sua mente, 
nunca mudarão ou serão abalados. 
 
Entretanto, se não estão preparados para receber a verdade, não importa quão correta a 
verdade possa parecer, vocês não a reconhecerão. Mesmo se vida verdadeira aparece, 
vocês não a reconhecerão. Mesmo se amor verdadeiro aparece, vocês não o 
reconhecerão. A partir deste ponto de vista, se os cristãos de hoje estão procurando por 
verdade real, vida verdadeira e amor verdadeiro, eles devem negar a si mesmos e 
estabelecer um novo centro em suas mentes. 
 
Quando novos continentes estavam sendo descobertos, parecia que a terra estava se 
expandindo; mas agora a terra parece estar ficando cada vez menor. Em outras palavras, 
quando a civilização não era desenvolvida, o mundo parecia enorme, mas enquanto a 
história e civilização se desenvolviam, o mundo parecia se tornar gradualmente menor. 
Neste sentido, o mundo ideal será o tempo universal quanto tudo está diretamente 
relacionado com todos. Portanto, é necessário que o amor e a vida do país celeste sejam 
concluídos na mente e no interior da pessoa. 
 
Porque verdade, vida e amor são como uma única família, amor e vida devem 
necessariamente seguir a verdade, a vida e a verdade devem necessariamente seguir o 
amor, e amor e verdade devem necessariamente seguir a vida. 
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Por que verdade, amor e vida sempre se conectam um com o outro? Como vocês sabem, 
a fim de que um ser exista, deve haver acima e abaixo, frente e atrás, e direita e 
esquerda, centrando nesse ser. Nenhum ser existente pode fugir da realidade do número 
três. Esta é a estrutura básica de qualquer ser existente. Estes três elementos criam uma 
forma unificada. Se uma força segue no caminho inverso, uma ação diferente da força 
ocorre. Deste modo, Deus é a origem de amor, vida e verdade, contudo após a queda, 
quando esses três não criaram um equilíbrio, Deus não pôde operar providencialmente. 
(2-133) 

 
 
Os discípulos de Jesus pensavam que quando Jesus se tornasse o Rei de Israel, tendo 
domínio sobre o Império Romano, eles também receberiam altas posições. Entretanto, 
esse não é o assunto essencial. Primeiro de tudo, uma pessoa tem que criar o país celeste 
dentro de sua mente, e criar unidade entre o corpo físico e Deus, centrando na mente da 
pessoa. Este é o maior problema. O Reino de Deus começa a partir da própria pessoa. 
 
Portanto, o fundamento do país celeste é a mente da pessoa. Vocês querem que o mundo 
se torne bom sem vocês? Vocês provavelmente querem que o mundo se torne bom 
juntamente com vocês. Vocês querem se juntar ao lugar de morte? Vocês 
provavelmente não querem isso. Mesmo pessoas na idade de 70 ou 80 anos podem não 
querer se juntar ao lugar de morte. Aqui, você avó! Você quer se juntar ao lugar de 
morte ou não? Contudo, por causa da idade avançada, e não tendo uma vida longa, elas 
ainda provavelmente não gostam do lugar de morte. Por que é assim? Quando pessoas 
estão ficando velhas, elas podem se tornar miseráveis e, portanto, dizem que querem 
morrer. Contudo, a maioria das pessoas tende a dizer que elas, com seus rostos 
enrugados, gostariam de ver essas e aquelas coisas antes de sua morte. O que isto 
significa? Isto significa que elas não querem morrer. Este é um problema porque elas 
podem estar pensando que tudo é sem sentido sem elas mesmas no mundo. (47-273) 

 
 
Onde está o fundamento do Reino de Deus? Um grande número de cristãos acredita que 
eles vão para esse país celeste acreditando em Jesus. Então, onde está o fundamento do 
Reino de Deus? Quando Pedro perguntou, “Onde está o Reino de Deus?” Jesus 
respondeu que ele não está no céu, mas em sua mente. Então, qual é o fundamento em 
sua mente? Uma mente triste pode ser o fundamento do Reino de Deus? Uma mente 
orgulhosa pode ser o fundamento do Reino de Deus? Uma mente que nega a sociedade 
pode ser o fundamento? Estes não são os fundamentos que estamos esperando e nem os 
fundamentos que Deus pode aprovar. 
 
Nesta situação, a pessoa buscando o fundamento do Reino de Deus não pode evitar ser 
mais solitária do que qualquer outra pessoa. Por que isto é assim? Porque Deus é 
solitário, a pessoa tem que ser solitária. Porque Deus tem trilhado o caminho da vítima, 
essa pessoa também tem que seguir esse caminho. 
 
Então, se a humanidade sempre se arrepende, sentindo tristeza e derramando lágrimas 
porque céu e terra estão cheios de tristeza, esse pode ser o fundamento do Reino de 
Deus? Somente isso não pode ser o fundamento do Reino de Deus. Mesmo quando 
servem a igreja, esperando o tempo de nova alegria, vocês devem se determinar a 
resolver o problema do mal neste mundo. Sem essa atitude e determinação, o 
fundamento do país celeste não pode ser feito. Este é um fato óbvio. 
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Onde está o fundamento do Reino de Deus? Algumas pessoas afirmam confiantemente 
que, porque elas têm determinada posição social, o Reino de Deus começa a partir 
delas. Se bem e mal se movessem juntos, sua opinião poderia estar certa. Entretanto, 
bem e mal não podem se mover juntos. Quando o mal vai para leste, o bem vai para 
oeste. Quando o mal parar, o bem deve se mover. Além disso, quando o mal tem um 
desejo, o bem não deve ter o desejo. Bem e mal são opostos. 
 
Neste sentido, quando Deus vem para este mundo, quem seria a pessoa mais desejável 
para criar uma ligação com Deus? O país celeste começa a partir do lugar onde Deus 
abandonou toda esperança pela humanidade. Portanto, pessoas que estão satisfeitas com 
suas vidas atuais não podem ser verdadeiras pessoas religiosas. 
 
Quando vocês são confrontados pelo destino triste de vida e morte, e quando afundam 
em desespero e angústia, perdendo o significado de sua existência, vocês não devem ser 
atacados excessivamente por seu passado. Ao contrário, vocês devem buscar novo valor 
no lugar de autonegação. Neste processo, o fundamento de verdadeira bondade pode 
começar. 
 
A partir deste ponto, há alguém que possa dizer confiantemente que sua personalidade é 
o fundamento do país celeste? [Ninguém.] Ninguém pode insistir que sua família é o 
fundamento dessa nação. Nenhuma tribo pode insistir que Deus deve reconhecer essa 
tribo por causa das boas realizações históricas de seus antepassados. Os povos, nações, 
e alguns pensamentos ou teorias são da mesma forma. Isto é uma tragédia. 
 
Portanto, enquanto aqueles que querem morrer viverão, aqueles que querem viver 
morrerão. O que isso significa? Aquele que quer viver por mil anos pode realizar esse 
sonho somente quando ele faz esforço para desapegar-se do mundo mal por mil anos. 
Aquele que quer viver por dez mil anos pode encontrar o fundamento para seu desejo 
somente quando se sacrifica com gratidão por dez mil anos. Da mesma forma, aquele 
buscando vida eterna, felicidade e o Reino de Deus deve superar as dificuldades atuais 
centrando no eterno, e deve ser capaz de suportar o sacrifício. Somente quando uma 
pessoa assume essa atitude, o fundamento eterno pode emergir. (47-247) 
 
2. O Padrão para Ir Para o Reino de Deus 
 
Qual é o padrão para ir para o Reino de Deus? É amar Deus mais do que o próprio filho. 
Sem amar mais Deus, uma pessoa não pode deixar a realidade de Satanás. Portanto, se 
uma pessoa não ama mais Deus do que a esposa ou esposo, ela não pode entrar no 
Reino de Deus. Algumas pessoas decaídas estão na situação de deixar a realidade de 
Satanás, e ainda assim, permanecem nos limites dessa realidade. Em outras palavras, 
elas não deixaram completamente a realidade de Satanás. Portanto, uma pessoa não 
deve amar o pai ou a mãe mais do que deve amar Deus. (41-299) 

 
 
Quem pode entrar no Reino de Deus? Primeiro de tudo, deve ser alguém que esteja de 
acordo com a mente de Deus. Quanto uma pessoa concorda com a mente de Deus? Se 
Deus trabalha na direção do propósito eterno, uma pessoa deveria se harmonizar com a 
mente de Deus centrando na eternidade. Isso está certo ou errado? Se a concordância 
dura somente por dez anos, uma concordância verdadeira não pode ser criada.  
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A concordância com Deus deve durar eternamente. Como ela pode ser eterna? Uma 
pessoa deve ser o filho que pode concordar com a mente de Deus e amar Deus 
eternamente. A fim de ser esse filho, a pessoa não deve se tornar um objeto de tristeza. 
O Reino de Deus deve existir na eternidade. 
 
Então, a pessoa deve estar de acordo com o corpo de Deus. Isso quer dizer, enquanto a 
mente representa o ponto central de cada direção, entendemos uma direção a ser 
manifestada somente através de um corpo. A fim de ser filho de Deus, quando Deus vai 
para leste, a pessoa deve ir para leste com Deus. Se Deus gostasse de algo morno, mas 
Jesus gostasse de algo frio, isso estaria certo? Quando Deus quer rir e falar, se Jesus 
quer dormir, isso estaria certo? Tudo que é manifestado através do corpo deveria estar 
de acordo com a mente de Deus. Isso não é suficiente. Quando Deus quer ser amável, a 
pessoa não deve ter um temperamento esquentado. Quando Deus é amável, a pessoa 
também deve ser amável. O interno e o externo devem estar combinados. Se estão 
combinados, então mente e corpo sempre seguirão juntos. Se Deus existe, a pessoa deve 
fazer o que Ele gosta. Sendo que Jesus é o filho de Deus, Jesus também deve fazer o que 
Deus gosta. (47-257) 

 
 
Embora possam querer entrar no Reino de Deus, vocês nunca podem ir lá sem sacrificar 
suas vidas. Se vocês estiverem no Reino de Deus, logo saberão que ninguém está lá que 
não tenha sacrificado suas vidas. A essência da vida de fé é manifestada assim. (37-250) 
 
3. O Ponto de Início do Reino de Deus 
 
Onde começa o Reino de Deus? Sem liberar a tristeza de Deus, a humanidade não pode 
entrar no Reino de Deus. Sendo que a humanidade tem feito uma história de tristeza 
desde a queda, todos os laços dessa história de tristeza devem ser encontrados a fim de 
serem restaurados. Todos os laços da história de 6.000 anos desde Adão e Eva devem 
ser encontrados. É o Princípio da Igreja de Unificação que ensina sobre esse Deus de 
tristeza. 
 
Pessoas no mundo secular estão tentando fugir do mundo de tristeza. Enquanto o mundo 
secular tenta fugir da tristeza, o Princípio tem uma motivação fundamental para superar 
o mundo de tristeza. O humano original é diferente das pessoas no mundo secular. 
Quanto mais a pessoa conhece a tristeza de Deus, mais ela obtém força na Igreja de 
Unificação. Uma vez que conhecem a trágica situação de Deus, isso se torna a fonte de 
poder explosivo para resolver isto. Esta é a grande força da Igreja de Unificação. 
 
4.  Essência do Reino de Deus 
 
Que tipo de mundo é o Reino de Deus? Porque o Reino de Deus é o mundo original, o 
indivíduo, família e tribo não podem ir diante das acusações de Satanás. Portanto, 
membros da Igreja de Unificação devem unir suas famílias, parentes e tribo centrando 
em Deus. Em outras palavras, três gerações devem se tornar unidas. Na família de 
Adão, Adão era a primeira geração, Caim e Abel eram a segunda geração, e os filho de 
Caim e Abel eram a terceira geração. 
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Estas três gerações estavam destinadas a se unirem. Centrando em Deus, Deus era a 
primeira geração, Adão e Eva eram a segunda geração, e Caim e Abel eram a terceira 
geração. (21-54) 

 
 
Porque o Reino de Deus é o mundo onde pessoas vivem para o benefício dos outros, ele 
nunca perecerá enquanto o princípio de viver de forma altruísta for mantido. Em outras 
palavras, se as pessoas somente desejarem ser tratadas bem, o Reino de Deus perecerá. 
Vocês não concordam? 
 
O Reino de Deus é o mundo preenchido com amor verdadeiro. A essência do amor é 
viver para o benefício dos outros. Assim, ele é diferente do amor no mundo secular. 
Portanto, a religião ensina a viver para o benefício dos outros, ou seja, ser humilde, 
servir e se sacrificar. O mundo secular não tem esses ensinamentos. Contudo, estes 
elementos são de alguma forma praticados por grupos tais como mendigos, que não 
sabem nada. Essa era a estratégia secreta de Deus para fazer o lado de Satanás receber 
boa fortuna, embora eles não estivessem cientes do propósito mais elevado – a lei 
celeste. Quão maravilhoso, embora miserável, Deus é por ter desenvolvido essa 
estratégia por milhares de anos! (4?-42) 
 
5. A Estrutura do Reino de Deus 
 
Vocês encontraram sua terra natal original? [Não, não encontramos.] Sendo que 
perderam a terra natal original, vocês perderam a pátria original. A pátria é o Reino de 
Deus na Terra. A terra deve se tornar a pátria real. O que é a pátria? A pátria deve ser o 
Reino de Deus na Terra como também o Reino de Deus no Céu. 
 
Três principais elementos são requeridos para estabelecer um país: soberania, território 
e povo. Neste mundo, há uma soberania sobre a qual Deus pode ter domínio? [Não!] A 
humanidade permitiu-se ser governada por Deus? [Não!] Portanto, não temos nosso 
país. Este mundo não é onde o ser humano original deveria viver. 
 
Assim, o desejo da humanidade é consolar Deus e estabelecer o país de Deus, mas isso 
tem continuado infindavelmente. Além disso, sua consciência empurra vocês a criarem 
um mundo melhor. Embora possam ter feito boas obras para algum estranho uma vez, 
isso não pode satisfazer o bem. Embora vocês fizeram boas obras milhares de vezes por 
dia, sua consciência continuamente empurrará vocês. Isso não é assim? [Sim, é assim!] 
Essa consciência pode parecer como tola. A consciência nos empurra porque a mente 
quer que o bem individual se acumule rapidamente e se expanda para o bem no nível 
mundial. 
 
Portanto, o bem não fica por baixo. Ele empurra vocês à força. “Você tem que dar o 
bem para três bilhões de pessoas milhares de vezes por dia, e devem dar novamente.” 
Ela falará assim. Se não há mais pessoas para dar, vocês devem dar o bem para as 
montanhas, o oceano, e céu e terra. A mente está tentando dar o bem assim. Por que? 
Porque o que a mente tem desejado por toda a longa história da humanidade ainda não 
tem sido cumprido. (155-20) 
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Seção 3. As Qualificações e Condições para Entrar no Reino de 
Deus 
 
1. As Qualificações para Entrar no Reino de Deus 
 
1) Necessidade de Sofrimento 
 
O que permanece para sempre é o sofrimento de uma vida pública. Se, quando vocês 
vão para o mundo espiritual depois de se submeterem ao sofrimento de uma vida 
pública na terra, não podem entrar no Reino de Deus, vocês podem reclamar para o 
Verdadeiro Pai. Aqueles que recebem perseguição para o benefício da nação, do mundo 
e do cosmos são pessoas sábias. (19-30) 

 
 
Que tipo de tradição vocês irão deixar neste país? Estamos dentro da realidade que 
nosso inimigo estava ocupando, porque o homem que tinha responsabilidade pelo país 
foi capturado pelo inimigo. Entretanto, esse homem não deveria receber tratamento 
preferencial. Se ele é tratado bem, unidade não pode ser feita. Vocês entendem o que o 
Verdadeiro Pai está dizendo? Quanto mais miserável a morte da pessoa responsável, 
mais intimamente unido se torna o relacionamento ente esse homem e nós. Vocês não 
pensam assim? Por outro lado, quanto mais o país inimigo ama a pessoa responsável, 
mais nossa unidade com ela se torna vaga. Até mesmo ao matá-la, ela tem que ser morta 
da forma mais miserável, amputando seus braços e pernas, e extraindo seus olhos. Se 
isso é feito, o grupo que está ligado a ela passará a estar completamente unido. Vocês 
não pensam assim? Esse é o único método. 
 
O que pode criar unidade entre o mundo espiritual e nós? É quando encontramos 
dificuldades. Quanto mais difícil é o momento que vocês têm, mais o mundo espiritual 
se une com vocês. A despeito do fato que a Igreja de Unificação e o mundo espiritual 
estão em um relacionamento de pai e filho, e um relacionamento de irmandade, se 
suportamos muito sofrimento, o mundo espiritual se unirá completamente conosco. 
 
Portanto, mobilizamos diretamente e lutamos com Satanás. Se não encontramos 
dificuldades, o mundo espiritual não trabalhará ativamente. Neste sentido, Deus 
desenvolve Sua estratégia através de Satanás. Deus nos permite ter um tempo 
extremamente difícil. Às vezes Ele nos permite ser assassinados. A morte em si mesma 
é uma tragédia, mas ela pode criar a reação de unidade. Isso não é o que acontece? (49-
108) 

 
 
Que tipo de exemplo devemos deixar na terra? Filho filial? Súdito leal? Embora vocês 
se tornem um filho filial ou súdito leal, ou se vocês deixam seu nome na história de seu 
país, isso não dá a vocês significado real. Isto é porque um filho filial e súdito leal no 
mundo decaído não têm o padrão original. Deste modo, a fim de alcançar o padrão 
celeste original, uma pessoa deve ser o filho mais filial entre os filhos filiais, o súdito 
mais leal entre os súditos leais, e a mulher mais exemplar entre as mulheres exemplares. 
Quando é esse tempo? Agora é o tempo. 
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Portanto, aqueles que querem entrar no Reino de Deus devem viver e morrer de forma 
miserável. Estas são boas palavras ou palavras ruins? [Boas palavras!] Então, as 
palavras, “Saiam e desesperadamente conduzam as pessoas para a igreja” são boas ou 
más palavras? [Boas!] Então, por que vocês não saem e trabalham duro? Vocês 
deveriam morrer para o benefício dos outros, do mundo, e do cosmos, e vocês serão 
tratados como o sujeito do grande universo. 
 
As coisas mais valiosas são a criação, os seres humanos, e Deus. Aqueles que se 
sacrificaram, arriscando suas vidas para abraçar o mundo a partir da posição da 
bondade, estão essencialmente se sacrificando para o benefício dessas três coisas. 
Portanto, Deus deve compensá-los com algo mais valioso do que essas três coisas. 
Porque Jesus tinha esse ponto de vista, ele proclamou, “Os membros de sua família são 
seus inimigos,” e “Aquele que busca morrer viverá, enquanto aquele que busca viver 
morrerá.” Do contrário, as pessoas não podem ir para o Reino de Deus. Assim, a 
proclamação de Jesus era a notícia mais maravilhosa. Vocês entendem? Era o evangelho 
mais magnífico, valioso e absoluto. 
 
Assim, a Igreja de Unificação não ensina que a pessoa deve viver uma vida rica e 
confortável. Embora vocês possam viver uma vida miserável e pobre, e morrer em uma 
situação trágica, sua vida de sacrifício será ressuscitada no momento de desabrochar. 
Toda pessoa santa se juntará e adorará vocês diante de sua vida santa. Que tipo de vida 
vocês querem criar? O Verdadeiro Pai levará os membros da Igreja de Unificação a 
terem um tempo extremamente difícil, e tornará vocês filhos filiais e súditos leais. 
Vocês se sentem bem ou não? [Bem!] Como o Verdadeiro Pai deveria tratar pessoas que 
não estão dispostas a seguir dessa forma? No relacionamento entre pai e filho, irmão e 
irmão, mestre e discípulo, um deve dizer firmemente, “Pai, por favor, corte meu osso! 
Irmão mais velho, por favor, corte meu osso! Mestre, por favor, corte meu osso!” É 
amor verdadeiro fazer alguém superar suas dificuldades atuais chutando com seus pés. 
 
Portanto, o primeiro mandamento é: “Ame o Senhor seu Deus com todo seu coração, 
com toda a sua alma, e com toda a sua mente!” Então, “Você deve amar seu próximo 
como a si mesmo!” Quem é seu próximo? As pessoas do mundo são seus próximos e 
irmãos. Vocês devem investir sua mente, vontade e vida para o benefício das pessoas do 
mundo. Se você golpeia sua vida, esse é seu melhor. Porque o Rev. Moon fez essa 
resolução, o Rev. Moon passou a idade de 50 anos; mas ele ainda tem um longo 
caminho a seguir. O Rev. Moon nunca hesita em seguir esse caminho. 
 
A fim de realizar a esperança do amanhã e tornar-se um gerente do mundo, o Rev. 
Moon segue esse caminho de morte, se dedicando e derramando lágrimas com toda sua 
vontade e esforço. Assim, o Verdadeiro Pai deve encontrar um padrão a partir do qual 
tudo possa ser unido. Este é o principal pensamento da Igreja de Unificação. Este é o 
caminho de aventura. Estamos agora no caminho de uma luta sangrenta. 
 
O que vocês acham deste caminho? É bom ou não? O fundamento que foi estabelecido 
ao preço da vida de alguém será um modelo para a humanidade, e será o fundamento 
para a felicidade das pessoas do mundo. Todas as pessoas considerarão esse fundamento 
como o ponto de início da harmonia, e criarão a unidade mundial. Aquele que se sente 
responsável pela história do universo nesse lugar de esperança nunca é um homem de 
mente pequena. Vocês concordam? Vocês devem entender bem isto. (49-303) 
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Aquele que começa o caminho da verdade deve seguir o caminho de morte até que ele 
morra. A fim de pagar a indenização que normalmente teria que ser paga após a morte, a 
pessoa deve seguir esse caminho durante seu tempo de vida. Isto é para reduzir o 
período de indenização, que teria que ser pago por bilhões de anos após a morte, através 
de sofrimento na terra. Deste modo, o caminho de verdade é para indenizar na terra o 
curso de sofrimento que teria que ser pago eternamente. (31-320) 

 
 
Deus dá bênçãos para pessoas que suportam dificuldades para o benefício da Vontade 
de Deus. Onde vocês recebem a bênção? No mundo espiritual. Vocês passam a receber 
a bênção mais elevada no mundo espiritual. A bênção é encontrada na prisão. Portanto, 
o dia de entrar na prisão é o dia de esperança. O dia que suas mãos estão algemadas 
também é o dia de esperança. 
 
Quando o Verdadeiro Pai foi para a prisão com uma mente de gratidão, tudo estava 
preparado para recebê-lo. Todos estavam esperando para receber os ensinamentos do 
Verdadeiro Pai. Se eu sentia fome, alguém trazia comida. Isso não pode ser comparado 
ao milagre de Elias ao receber comida dos corvos. Eu deixei os comunistas trazerem 
comida através do mundo espiritual. (103-207) 
 
2) A Necessidade de Amor 
 
O que vocês montarão para chegar ao Reino de Deus? Vocês não podem ir lá de jato. 
Vocês podem ir lá caminhando na trilha do amor. Quando o Verdadeiro Pai diz isto, 
vocês sentem isto substancialmente? [Sim!] A linha de amor não se torna fina quando é 
puxada, como faz uma tira de elástico. Ao contrário, quanto mais a linha de amor é 
puxada, mais espessa ela se torna. Isso dá dois tipos de benefícios em uma única ação. 
Neste sentido, encontrar as maiores dificuldades para o benefício da Vontade de Deus é 
um método secreto para ocupar o mundo. Vocês entendem? [Rei de sofrimento!] O rei 
de sofrimento. Quando o Verdadeiro Pai utiliza este tipo de mundo, vocês podem 
realmente sentir isso. O que o rei de sofrimento se tornará no mundo espiritual? Ele será 
aquele que pode assumir a glória de Deus sozinho.  
 
Pessoas religiosas atualmente dizem, “Vamos para o Reino de Deus.” Mas as pessoas 
podem ir para lá sem nenhuma qualificação? Pessoas devem encontrar esse país 
primeiro na terra. A fim de encontrar esse país, uma pessoa deve seguir através da lei do 
amor. Vocês devem orar que todos sigam através da lei do amor. Quando passam a ter 
muitos filhos, vocês devem sentir a cruz adicional para amar mais o Reino de Deus. A 
razão que muitos filhos são enviados para sua família é porque sua família pode 
carregar muitas cruzes. Sua família tem essa responsabilidade para o benefício desse 
país. Após saber isto, vocês devem cumprir sua responsabilidade completamente. Essa 
família pode ter um grande descendente que pode herdar a fortuna celeste. (32-232) 

 
 
Como podem ir para o Reino de Deus? Vocês devem ser loucos pelo amor de Deus. 
Vocês devem amar Deus mais do que Adão e Eva amaram, mais do que Pedro, Tiago e 
João amaram. Vocês devem amar Jesus mais do que Pedro, Tiago e João amaram. Sem 
isso, a realidade relativa de amor verdadeiro não pode ser restaurada, a partir da qual 
Deus pode amá-los. Somente quando isso é restaurado, tudo será cumprido. 
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Vocês não devem se preocupar sobre dinheiro. Vocês não devem se preocupar sobre 
filhos, mesmo se vocês não têm nenhum. Vocês devem seguir esse caminho 
continuamente. Quando seguem continuamente, vocês podem sentir que estão 
diminuindo, mas de fato vocês seguirão cada vez mais elevados. A Igreja de Unificação 
se torna cada vez maior ao ser perseguida. Vocês não pensam assim? Em uma família 
de dez, aquele que recebe oposição pelos outros, e suporta continuamente para o 
benefício do propósito comum, pode se tornar o senhor dessa família. Essa pessoa pode 
ser o senhor do país celeste. (142-289) 

 
 
Vocês devem ser capazes de abraçar filhos de todas as cinco raças, e abraçar seus netos. 
Assim, vocês devem ser capazes de amar pessoas do mundo com amor verdadeiro de 
Deus, e devem ser o senhor da família como verdadeiros pais. Somente quando vocês se 
tornam verdadeiros pais centrados no amor verdadeiro de Deus, e representam o padrão 
familiar de amor verdadeiro, vocês podem entrar no Reino de Deus. 
 
A fim de entrar no Reino de Deus, uma pessoa deve estar unida com o verdadeiro Deus 
e o amor verdadeiro de Verdadeiros Pais. Aqueles que têm vivido no relacionamento da 
linhagem de sangue de Deus podem ir para o Reino de Deus, mas até agora, nenhum 
casal tem vivido essa vida até a morte. Portanto, o Reino de Deus está vago. (176-210) 

 
 
O caminho para o Reino de Deus é aberto ao amar seus irmãos como Deus. Vocês estão 
tentando seguir o Verdadeiro Pai. Com essa mentalidade, permita que seu irmão siga o 
Verdadeiro Pai. A partir deste ponto de vista, aquele que ensina o caminho mais 
elevado, mais rápido e melhor para ir para o Reino de Deus não é Deus, nem o 
Verdadeiro Pai, mas seu irmão. (66-125) 

 
 
Então, para qual tipo de Reino de Deus vocês irão? Vocês irão para o Reino global ou o 
Reino individual? [O Reino global!] Porque o Verdadeiro Pai é muito ganancioso, a fim 
de permitir que a linha de amor seja capaz de entrar no Reino de Deus global, ele seguiu 
este caminho, suportando perseguição por 40 anos indo além do indivíduo, da linha da 
família, tribo, povo, nação e mundo. Onde vamos depois disso? Devemos ir encontrar a 
nação. Porque descobrimos a linha de amor em nível mundial, e não há nenhum lugar 
maior, devemos voltar para nossa terra natal. Porque recebemos a Bênção, devemos 
ajudar pessoas pobres em nossa terra natal. Porque encontramos a linha de amor no 
nível do mundo, onde iremos? Viemos a fim de salvar o país. (143-141) 
 
3) Devemos Ter Resultados 
 
Somente o ideal do estabelecimento do Reino de Deus na terra e no céu tem estado 
perto de nós, e somente o caminho de felicidade para assegurar glória e prosperidade 
permanece diante de nós. Até agora, o caminho para avançar a felicidade e o ideal foi 
bloqueado por várias paredes. Senhor e servo, sujeito e objeto foram bloqueados. 
Inúmeras paredes estiveram bloqueando o mundo espiritual como também o mundo na 
terra, mas o Verdadeiro Pai abriu todas elas. O Verdadeiro Pai fez o fundamento para 
que o mundo espiritual possa livremente se estabelecer na terra. 
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No passado, uma pessoa que orava e se dedicava poderia encontrar o fundador falecido 
de uma religião por um curto tempo, mas então eles tinham que se separar, porque o 
líder religioso tinha que retornar para o mundo espiritual. Entretanto, agora é o tempo 
quando todas as pessoas espirituais podem descer à terra, centrando na realidade da 
religião. Assim, se vocês não são capazes de mover substancialmente o passado, o 
presente e o futuro, vocês não podem entrar no Reino de Deus. Vocês devem saber isto. 
O tempo do passado foi o período de anjos e boas pessoas espirituais no mundo 
espiritual, o tempo presente é o período dos pais, e o futuro será o período de Deus. 
Portanto, aqueles que não são capazes de mobilizar o mundo espiritual, os pais e Deus, 
não podem entrar no Reino de Deus. Esta é a mesma situação como quando os anjos e 
Deus ajudavam Adão e Eva. Depois, Adão e Eva estavam destinados a mover o 
universo. Somente aquelas pessoas que podem mover estas três realidades centrando em 
Deus, podem entrar no Reino de Deus, o qual é o mundo original. (161-199) 

 
 
O que vocês devem fazer a fim de entrar nesse país? Qual é a condição para entrar nesse 
país? Vocês devem amar Deus mais do que seus próprios filhos. Vocês devem amar o 
Senhor mais do que seu próprio esposo ou esposa. Vocês devem amar o Espírito Santo 
mais do que seu próprio corpo. Essa é a unidade da trindade. (10-100) 

 
 
Então, quem pode viver no país celeste? Filhos e filhas que trazem alegria a Deus 
podem viver lá. Entretanto, após a queda, multidões de pessoas decaídas viveram por 
toda a história humana. Fora estas pessoas decaídas, vocês acham que pessoas dando 
alegria a Deus já nasceram? [Elas não nasceram.] (43-23) 

 
 
Vocês podem esperar ir para o Reino de Deus acreditando na Igreja de Unificação, mas 
se não trazem resultados na terra, mesmo se tiverem permissão para entrar nesse país, 
vocês se sentiriam envergonhados de si mesmos. Não somos o grupo que quer ir para o 
Reino de Deus apenas tendo fé, como cristãos tradicionais. Somos o grupo que tenta 
estabelecer o Reino de Deus com todo nosso coração e esforço. Não podemos perdoar 
as pessoas que tentam se opor e evitar isso. A fim de seguir este caminho, vocês devem 
investir toda sua mente e corpo, como também todos os seus pertences. E vocês devem 
assumir responsabilidade não somente pelo destino do país, mas pelo destino da Ásia. 
Vocês devem entender que agora é esse tempo. (22-226) 
 
4) Viver para o Benefício dos Outros 
 
Se vocês estão com 50 anos e viveram para o benefício do universo e da lei celeste por 
mais de 25 anos, vocês podem ir para o Reino de Deus. Vocês podem ir além da 
fronteira de ser capaz de ficar em uma realidade melhor do mundo espiritual. Mas 
pessoas que vivem suas vidas inteiras centradas nelas mesmas vão para a pátria original 
do inferno – independentemente de seus sentimentos. Isto tem que ser verdade. Vocês 
devem reconhecer sua situação e refletir sobre seu passado. Vocês devem fazer o 
esforço para viverem para o benefício de todo o país, o mundo, céu e terra, e Deus – 
durante o resto de seu tempo de vida. Se fazem isso, seguirão em frente para o mundo 
ideal no céu. (78-119) 
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Vocês podem não saber muito sobre o mundo espiritual, mas o Verdadeiro Pai é um 
especialista. Eu tenho experimentado o mundo espiritual mais do que qualquer outra 
pessoa. O mundo espiritual é minha principal área especial. Qual é a origem do mundo 
espiritual? O mundo que é composto através do Princípio – viver para o benefício dos 
outros – deve ser o Reino de Deus que a humanidade está esperando. Essa é nossa pátria 
original. 
 
Estamos destinados a ir para lá independente de nossa vontade. Esse é nosso caminho 
de vida. Estamos seguindo o caminho de um viajante. Qual pode ser o problema em 
nossa vida? Se vocês estão vivendo mais para o benefício dos outros ou para si mesmos. 
Se viveram para o benefício dos outros, vocês irão para o Reino de Deus. Se o oposto é 
verdade, vocês irão para o inferno. Vocês podem ser incapazes de acreditar nesta 
fórmula fundamental agora, em sua atual situação, mas quando morrerem, vocês 
passarão a entender. 
 
Deus tem trabalhado providencialmente para salvar a humanidade através da religião. 
Portanto, quanto mais elevada a dimensão de uma religião, mais essa religião ensina 
conteúdos elevados que estão de acordo com o princípio da pátria original. Portanto, 
muitas religiões elevadas não puderam evitar ensinar a ideia de sacrifício e serviço. 
 
Porque Deus esteve trabalhando providencialmente por trás da religião para combinar 
este mundo com o mundo original, não podemos negar que Deus está operando dentro 
da história humana. Deste modo, uma religião que está vivendo para o benefício dos 
outros se desenvolverá, enquanto uma religião que tenta tomar a posição subjetiva, 
centrada em si mesma, declinará. (74-51) 

 
 
O que é o Reino de Deus? Vocês devem saber com certeza o que é o Reino de Deus. Ele 
é o mundo do amor. Ele é o mundo de viver para o benefício do centro, Deus. (98-35) 
 
2. O Padrão para Ser Capaz de Entrar no Reino de Deus 
 
1) Nossa Posição 
 
Deus é nosso Pai. Então, por que Ele nos criou? A criação de Deus da humanidade 
começou a partir do ponto da participação no amor. A criação de seres humanos 
começou na mente de Deus. Eles deviam crescer no seio do amor de Deus, se tornar 
maduros no seio de Deus, e formar a família que pode se conectar com o amor do 
mundo. Através disso, eles retornariam para o seio do amor de Deus como pessoas 
maduras. Esta é a forma para viver. Devido à Queda, isto foi fundamentalmente 
destruído. O relacionamento entre Deus e a humanidade foi completamente cortado. 
Não importa quanto as pessoas tentem retornar para Deus, elas não podem. Além disso, 
com Deus é a mesma coisa. Essa grande distância foi criada. A parede e fronteira foram 
feitas. 
 
Que tipo de parede é esta? Essa parede impede os seres humanos de seguirem para seu 
Pai, Deus. Qual é essa parede? Este é o problema. Essa parede, que nem Deus pôde 
lidar, deve ser levantada como o problema mais importante para as pessoas religiosas. 
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Essa parede dividiu a mente e corpo do indivíduo. Essa parede, com vários conteúdos 
históricos, também surgiu entre esposos e esposas. Essa parede foi feita na família, 
tribo, povo, nação, mundo, e entre o mundo espiritual e o mundo da terra. Essa parede 
foi feita entre céu e inferno. Embora Deus habite no lugar glorioso chamado céu, sem 
remover essa parede, os seres humanos na terra nunca podem ir além da fronteira que os 
cercam. 
 
Esta é a tragédia da vida humana na terra. Como podemos superar esta tragédia? A 
despeito do fato que os seres humanos estão destinados a viver atendendo Deus como 
seu Pai e ser conduzidos por Ele, as pessoas nem mesmo sabem se Deus existe. As 
pessoas passaram a insistir radicalmente que Deus não existe. Além disso, elas 
proclamaram que Deus está morto. Vocês estão vivendo neste tipo de ambiente trágico 
que está demandando, “Vamos remover Deus da sociedade humana!” Quem fez este 
mundo – Deus ou os seres humanos? Esse é o problema. Isto não é o que os seres 
humanos querem. Então, quem o criou? Quem criou este ambiente? (135-267) 
 
2) Quando Vocês Não Podem Entrar no Reino de Deus 
 
O próprio Verdadeiro Pai está preocupado com a Igreja de Unificação. Qual deveria ser 
nossa motivação: A Vontade de Deus ou a nossa própria vontade? O “eu” não deveria 
se tornar a motivação. Entretanto, em muitos casos, a motivação é derivada do “eu” ao 
invés da Vontade de Deus. Enquanto a Vontade de Deus nos pede para seguir o 
caminho de sofrimento, o “eu” tenta trair isso. Estas são posições opostas. Enquanto a 
Vontade de Deus nos pede para ir para a direita, o “eu” tenta ir para a esquerda. Vocês 
tentam se desculpar, dizendo, “Eu tive um tempo mais difícil do que qualquer outra 
pessoa desde que me juntei à Igreja de Unificação.” 
 
Aqueles que dão desculpas para si mesmos não podem entrar no Reino de Deus. A 
posição de fé absoluta não é um lugar para se desculpar. Não há nada a dizer. O Reino 
de Deus é onde uma pessoa não pode se orgulhar de suas realizações. O que vocês 
chamam de cem por cento pode ser apenas um por cento no ponto de vista de Deus. O 
que vocês pensam que seja cem pode ser apenas um a partir do ponto de vista de Deus. 
Portanto, aquele que está centrado em si mesmo não pode entrar no Reino de Deus. 
 
A partir de onde começa o Reino de Deus? Ele começa a partir da fé absoluta. Fé 
absoluta significa não insistir na própria opinião. É o lugar de negar a si mesmo 
absolutamente. Sem negar a si mesmo absolutamente, fé absoluta não pode emergir. Se 
vocês seguem o ambiente secular e, ao mesmo tempo, tentam perseguir a vida de fé, 
então a vida de fé absoluta não pode emergir. 
 
A maioria das pessoas vive sua rotina da vida cotidiana, dizendo, “Eu estou bem aos 
olhos de Deus.” Contudo, considerando o problema fundamental, viver uma vida de 
rotina neste mundo decaído não pode nos trazer para o Reino de Deus. Essa pessoa não 
pode estar bem diante de Deus. Sem ter determinado padrão objetivo autorizando a si 
mesmo, uma pessoa não pode ter o padrão absoluto de fé. Onde não há nenhum padrão 
absoluto de fé, o Reino de Deus, o qual seria estabelecido após superar a fé absoluta, 
não pode emergir. Por que isto é assim? Porque Satanás se coloca nesse lugar. (46-79) 
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Historicamente, aqueles chamados por Deus estavam geralmente por volta da idade de 
cinquenta ou sessenta. A maioria deles estava ficando velho, e estava perto do dia seu 
próprio funeral. Deus esteve trabalhando com essas pessoas idosas no passado, mas Ele 
sabia que no futuro trabalharia com a geração jovem. Assim, no fundamento de Sua 
providência, Deus estava preocupado sobre como desenvolver a história providencial 
com essa geração jovem. Deus tem trilhado o caminho providencial da história tendo 
esses conteúdos. 
 
A velhice deve passar para o auge da vida, o auge da vida na juventude, da juventude 
para a infância, e da infância para a primeira infância. Através desse curso, vocês devem 
nascer de novo, ou não serão capazes de entrar no Reino de Deus. Vocês devem ser 
puros e inocentes como uma criança. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse para 
Nicodemos, “Você deve nascer de novo.” Se você não nasce de novo, não pode entrar 
no Reino de Deus. Portanto, Deus desenvolveu a história de salvação desde o útero da 
mãe como a mais elevada história de salvação. Quão dramático é isso! (20-95) 
 
3) Nossa Vida para Entrar no Reino de Deus 
 
Se dois terços de sua vida de setenta ou oitenta anos são tristes, como devem lidar com 
esse período? Vocês devem tornar esse período uma vida alegre centrando em Deus. 
Vocês devem tornar sua vida o Reino de Deus. O Reino de Deus é onde alguém dá, e dá 
novamente. Deus também tem que dar. Os pais devem dar para seus filhos. A mente 
paternal é querer dar, e dar novamente quando vocês têm algo melhor para dar. (34-141) 

 
 
Vocês estão agora brigando. Vocês estão disparando uma arma centrando em vocês a 
vida inteira. Antes de encontrar o mundo, sua mente e seu corpo estão lutando entre si. 
Como vocês podem criar a paz? Qual lado vencerá – a mente ou o corpo? E quanto a 
vocês? Qual lado será vitorioso, sua mente ou seu corpo? Vocês devem ser pessoas que 
podem dizer, “Minha mente definitivamente vence sobre meu corpo.” Aquele cuja 
mente vence sobre seu corpo está no lado do bem, enquanto aquele cujo corpo derrota 
sua mente está no lado do mal. Então, qual é o método secreto para a mente derrotar o 
corpo nesta luta? Ou inversamente, qual é o método pelo qual o corpo derrota a mente? 
Esta é a questão. O que pode resolver esta luta? Isto é importante. Qual é o elemento 
essencial para estabelecer o bem pelas pessoas que vivem neste mundo mal? Qual é o 
elemento essencial para estabelecer o mal? Ao conhecer isto, vamos adicionar ou 
remover alguns elementos. Este elemento essencial é muito simples. (36-61) 

 
 
Se há um grande homem e uma grande mulher na história, o homem pode dizer que ele 
quer receber a Bênção de Deus sozinho? Uma mulher pode dizer que quer receber a 
Bênção de Deus sozinha? [Não!] Vocês devem pensar sobre a Vontade de Deus como 
absoluta e seguir através de todas as condições que são exigidas como a esperança da 
humanidade. Ao fazer isso, vocês podem estar qualificados para receber a Bênção de 
Deus. No Reino de Deus na terra no futuro, deve ser encontrada a forma para esposo e 
esposa serem benvindos e respeitados em nível mundial. Esta é a forma de vida no 
Reino de Deus na terra. Vocês podem fazer isso? (1?2-69) 
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Vocês sozinhos não podem seguir o caminho do bem. O mundo deveria ser ocupado por 
bem ou por mal. Quando o bem ocupa o mundo, esta é a forma da vida, mas quando o 
mal ocupa o mundo, esta é a forma da destruição. Este mundo está seguindo o caminho 
de vida e morte. 
 
O indivíduo é o resultado da história. A família, nação e o mundo são os resultados da 
história. Entretanto, a partir destes resultados, quantos são bons resultados? No 
indivíduo, quantos bons resultados vocês têm? 
 
Qual percentual de bons resultados vocês têm no seu ambiente de vida? Qual percentual 
de resultados do bem existem em sua personalidade? Essa é a questão. 
 
Olhando para o nosso ambiente, vemos que estamos cercados por maus elementos. A 
forma do mal não precisa ser ensinada. Todos podem seguir essa forma sem educação, 
porque a história começou a partir de um mau fundamento. Precisamos ser ensinados 
como ser maus? Porque os seres humanos caíram por sua própria decisão, a sociedade 
humana educa as pessoas a agirem de acordo com sua consciência centrando na 
moralidade humana. Qual é o centro da educação? Embora as pessoas sejam educadas 
de acordo com o bem e a consciência, quantas são capazes de se ajustar a essa 
educação? Coisas más podem ser feitas sem educação; todos podem obter 100 pontos. 
 
Neste ambiente, nossa consciência está sempre nos dizendo para sermos pessoas boas. 
Embora sua mente sempre estimule vocês a serem bons, vocês realmente se tornam 
pessoas boas? Se pensamos sobre este problema, nossa vida inteira é contínua 
lamentação. Hoje é lamentação, amanhã é lamentação, este ano é lamentação. A 
juventude é lamentação, o tempo da meia idade também é lamentação, a velhice é 
lamentação, e a pessoa morre com lamentação. Em outras palavras, a vida inteira de 
uma pessoa pode estar marcada pelo mal. 
 
Esta é a realidade presente. Porque os seres humanos nasceram a partir de um 
fundamento do mal, elas estão lutando contra o mal e seguindo na direção do mal. Esta 
tem sido a forma por toda a história humana. Quando consideramos a religião de hoje, o 
que podemos dizer da Igreja de Unificação? Ela ensina as pessoas a serem más? Se sim, 
então a Igreja de Unificação não é necessária. O mal não precisa ser ensinado. (36-56) 
 
4) Nós Mesmos e o Reino de Deus 
 
Antes de sua morte, Jesus disse, “Pai! Se é possível, por favor, afaste de mim esse 
cálice. Mas por favor, não faça como eu desejo, mas como o Pai deseja.” Antes de sua 
morte, ele não protestou a Deus, mas se ofereceu para o benefício da Vontade de Deus. 
A atitude de Jesus trouxe ele para a posição mais próxima a Deus para sempre. Antes 
dessa pessoa, nem mesmo Deus podia fazer como desejava. Aquele que se opõe a essa 
pessoa será destruído. Deus trata essa pessoa diretamente. Portanto, o que a mão direita 
está fazendo não deve ser conhecido pela mão esquerda. 
 
Se você empresta dinheiro para alguém e lembra disso com interesse adicional, você 
não pode ser um dono do Reino de Deus. Uma pessoa deve esquecer sobre o dinheiro 
que emprestou. Quando os pais criam os filhos, eles lembram quanto dinheiro 
utilizaram pelos filhos? A mente dos pais é dar e esquecer.  
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Além disso, depois de dar e esquecer, eles também estão ansiosos para dar algo ainda 
melhor. Porque o amor dos pais é eterno, a pessoa que não tem pais é chamada de órfão, 
e ninguém quer ser um órfão. (36-85) 

 
 
Vocês sabem sobre o mundo espiritual? O Reino de Deus é onde vão as pessoas que 
vivem para o benefício dos outros. Aqueles que vivem centrados em si mesmos nunca 
podem ir lá; eles vão para o inferno. Não importa quão grande sacerdote ele seja, onde 
ele irá depois de sua morte? 
 
Nossa Igreja de Unificação tenta salvar nosso inimigo, e até mesmo os comunistas. Os 
comunistas tentam cortar as cabeças dos membros da Igreja de Unificação. Essa é a 
diferença. Assim, que tipo de pensamento deveria ter domínio sobre o mundo? [Deus!] 
Vocês devem ser mais fortes do que os comunistas. Vocês entendem? Vocês não devem 
ser maus como os comunistas. Se nos tornamos fortes, centrados no amor, vivendo para 
o benefício dos outros, isto será suficiente para salvar o mundo. 
 
Vocês são pessoas que vivem no Reino de Deus, ou são as pessoas que irão para o 
Reino de Deus? [Nós iremos para o Reino de Deus!] Quando? [Agora!] Quando é 
“agora”? Quanto demorará esse “agora”? Ele terminará hoje ou levará dez anos, ou cem 
anos? Enquanto estão fazendo isso, o que vocês farão se morrerem? Portanto, vocês 
devem ser enxertados. Vocês devem ser cortados e enxertados. (91-173) 

 
 
Finalmente, para que tipo de mundo vocês irão? Vocês vão para o inferno ou para o 
Reino de Deus? (Reino de Deus) No caminho para lá, vocês serão pessoas que dizem, 
“Pai, por favor, ajude-me,” ou serão pessoas que dizem, “Benvindo, Verdadeiro Pai!” 
Qual pessoa vocês serão? Isso é ser ou não ser. Depois do casamento, vocês dizem, 
“Viveremos uma vida feliz.” Quando o Verdadeiro Pai diz para viver bem, isto significa 
tornar-se um casal imutável. A fim de ser um casal imutável, vocês devem ir para o 
mundo facilmente – casais separados e assumir as instruções, e não devem se separar 
onde quer que forem. Vocês devem alcançar esse padrão de treinamento. (129-182) 
 
3. A Base de Quatro Posições e o Reino do Céu na Terra 
 
1) A Família que Pode Entrar no Reino do Céu 
 
Se eu tivesse somente trabalhado para o nível familiar até agora, por que eu teria sido 
perseguido? Eu tenho confiança que se meu pai, minha mãe, meu clã e todos os meus 
familiares estivessem reunidos em um lugar, então eu posso tocá-los profundamente 
através da Palavra de Deus. Seguramente, eu tenho confiança que posso trazer todo meu 
clã e familiares para a Vontade de Deus. Eu não fui capaz de fazer isso porque isto 
ainda não era a Vontade de Deus. Jesus foi expulso por seus familiares porque ele não 
foi capaz de fazer isso. 
 
Entretanto, vocês que vivem no ambiente desta época podem tocar seus pais e familiares 
pela expressão de seu coração sincero, derramando lágrimas. Em um sentido, vocês têm 
uma situação melhor do que a minha.  
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Agora é o tempo para vocês tocarem seus pais, familiares e qualquer um entre eles que 
não aceita a Palavra de Deus, derramando lágrimas, e outros meios. É difícil enfrentar 
seu irmão mais velho, mas vocês podem dizer para seu irmão mais jovem vir para a 
Igreja de Unificação, e dizer, “Meu irmão, você vai acreditar nela ou não,” mesmo se 
vocês tiverem que ser fortes com ele. Embora vocês entraram neste tipo de época, se 
não cumprem sua responsabilidade, vocês não podem encarar Deus. A partir de agora, o 
Pai também não pode se relacionar com este tipo de pessoa. Vocês entendem? [Sim.] Se 
não cumprem isso, vocês não podem entrar no Reino do Céu. Vocês podem entrar no 
Reino do Céu somente depois que tenham estabelecido sua família. (21-66) 

 
 
A Igreja de Unificação ensina que salvação absolutamente não pode vir para vocês 
como indivíduos sozinhos. Isso está certo? Individualmente, vocês não podem entrar no 
Reino do Céu. Vocês não podem entrar sozinhos. Esse é o Princípio. No Jardim do 
Éden, Adão e Eva juntos teriam sido capazes de entrar no Reino do Céu. O esposo pode 
entrar no Reino do Céu sozinho? A esposa não deve ir para o Reino do Céu também? 
 
Vocês não podem entrar no Reino do Céu sem a unidade de esposo e esposa, e a 
unidade familiar. Esse é o ideal. Vocês acham que é bom se um pai vai para o inferno e 
a mãe vai para o Reino do Céu? Isso não pode ser o Reino do Céu. Vocês devem entrar 
no Reino do Céu como um casal e como uma família, e não somente a família, mas 
todos os familiares e toda a nação. (50-63) 

 
 
A partir de onde começa o Reino do Céu? Ele começa quando vocês negam a raiz de 
todos os seus sentimentos inatos e sinceros. Portanto, a pessoa que está vivendo de 
acordo com a forma da verdade vive uma vida de solteiro. Mas, há alguns problemas 
difíceis aqui. No futuro, O Senhor na Segunda Vinda pode resolver estes problemas 
facilmente. Até então, vocês devem enfrentar estas dificuldades sozinhos. 
 
Não há nenhuma forma para alcançar salvação individual. A fim de salvar a 
humanidade, devemos salvar a família. Para abrir o caminho para dar salvação como 
uma família inteira, o Messias está vindo à terra. Atualmente, os cristãos acreditam que 
podem ir para o Reino do Céu se acreditam em Jesus. Eles estão se entregando ao 
individualismo.  
 
Originalmente, vocês não podem entrar no Reino do Céu sozinhos. Vocês acham que 
Adão e Eva teriam sido capazes de entrar no Reino do Céu ou não, se eles tivessem 
ficado na realidade do amor de Deus sem falhar? Se isso tivesse acontecido, não teria 
existido tal coisa como o inferno. 
 
Como podemos ir para o Reino do Céu? Este é o lugar que vamos como uma família, 
com filhos cujos pais como casal deram nascimento a eles. Este é o lugar para ir como 
um clã com filhos e filhas, e os netos. Além disso, este é o lugar para a nação inteira ir. 
Esse é o motivo pelo qual este lugar se torna um país celeste. O Reino do Céu está se 
formando desta maneira atualmente. Hoje os cristãos estão tentando ir para o Reino do 
Céu por eles mesmos, mas o Reino do Céu não é o lugar para indivíduos. Eles 
absolutamente não podem entrar como indivíduos. (41-300) 
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Centrados no indivíduo, se vocês dizem, “Aqui é o Reino do Céu. Aqui é o Reino do 
Céu!” quanto o Pai Celeste se sentirá sufocado? Por isso, vocês gostam dessa forma? 
Vocês gostam ou não? Quando o Pai Celeste olha para o mundo humano ou o mundo 
religioso, Ele se sentirá sufocado ou não? O Pai Celeste dirá, “Oh querido!” (6-71) 

 
 
Qual padrão vocês, como Unificacionistas, devem alcançar? Vocês devem ser melhores 
do que Buda, ou Jesus, ou Confúcio. Até agora, o propósito da religião era salvação 
individual, mas o propósito da Igreja de Unificação é salvação familiar, ao invés de 
salvação individual. Esta é a diferença entre a Igreja de Unificação e as outras religiões. 
A fim de receber salvação, vocês precisam salvar a família. Vocês não podem ir 
sozinhos para o Reino do Céu. 
 
A visão sobre salvação da Igreja de Unificação não é que somente o esposo vai para o 
Reino do Céu e a esposa vai para o inferno. Ambos devem ir juntos. Além disso, não 
podemos ir para o Reino do Céu enquanto deixamos nosso pai e mãe irem para o 
inferno. Iremos para o Reino do Céu com nossos filhos e filhas, e nossos pais. 
 
A Igreja de Unificação está em um nível diferente de ensinamento de qualquer outra 
religião, sendo que ela mostra a forma para ir para o Reino do Céu com a família e o 
clã, a quem amamos. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação enfatiza a forma 
de vida solteira. Seguiremos essa forma centrada na família vivendo para o benefício de 
Deus e do mundo. Esta é a forma que membros da Igreja de Unificação seguem. A 
partir de agora, vocês devem entender claramente como viver suas vidas. (34-359) 

 
 
O que é felicidade? Como mencionei antes, nossa natureza original se esforça para 
seguir em frente para a felicidade futura. Quem pode ser a maior fonte de felicidade em 
sua família? Para o esposo? [Esposa.] Para a esposa, quem é? [Esposo.] Para os pais, 
são os filhos. Para os filhos, são seus pais. A partir deste fundamento, é possível 
estabelecer o Reino do Céu. 
 
Imaginem quão solitário e miserável Jesus estava quando disse que o Reino do Céu está 
na família. Ao invés, ele disse que isto está em vocês. Vocês têm uma família, e podem 
até mesmo cantar com felicidade. Em algum momento, vocês poderiam ser gratos e 
felizes, mesmo se tivessem que cometer suicídio juntos se afogando em um rio e se 
tornando iscas de peixe enquanto seu corpo está flutuando na água. Mesmo se toda a 
sociedade e nação viessem contra vocês, vocês poderiam atirá-los fora como se 
estivessem tirando seus sapatos. Isso não está certo? Para o ser humano, há uma forma 
para conduzir este tipo de vida. 
 
Jesus, o Salvador, como o filho unigênito de Deus, veio para salvar este mundo trazendo 
o Reino do Céu na Terra. Ele disse, “O Reino do Céu está dentro de vocês,” o que é a 
base do ambiente do Reino do Céu, sem nem mesmo cumprir seu sonho. Ele foi 
crucificado depois de vagar por quase três anos, mantendo para si a ideia do 
cumprimento do Reino do Céu. Quão solitário e miserável Jesus estava! 
 
Então, o Reino que Jesus desejava era somente o Reino do Céu em sua mente? Quando 
o Reino do Céu poderia ser estabelecido além do Reino do Céu em sua mente? Então 
isso se tornou impossível.  



340 

 

Assim, também se tornou impossível edificar o Reino do Céu além da família até a 
sociedade e a nação. E quanto ao Reino do Céu no nível mundial, e o Reino do Céu no 
mundo espiritual? 
 
O Salvador, como o Messias, tinha a responsabilidade para liberar todo o mundo 
espiritual e o Pai Celeste através de salvar a humanidade. Somente seria possível para 
ele fazer isto seguindo através de todos estes estágios. Quando vocês pensam sobre sua 
situação, quão solitário e miserável ele estava. O fato que Jesus foi crucificado na cruz 
não foi uma grande coisa comparado com isso. Não foi grande coisa. 
 
Se eu desmoronar, não posso encarar o Pai Celeste porque falhei em estabelecer o ideal 
do Reino do Céu e a sociedade ideal. Eu não posso me esconder. Quem pode entender o 
coração envergonhado de Jesus, o qual ele não pôde remover mesmo se fosse morrer 
centenas de vezes? (120-48) 

 
 
Vocês não podem entrar no Reino do Céu sozinhos. Isso está certo? Vocês podem entrar 
no portão do Reino do Céu depois de realizarem o ideal de um cônjuge. Como um ser 
humano decaído, para entrar no Reino do Céu, vocês devem seguir através da história 
de restauração, a história de ressurreição, a história de recriação. Dar a Bênção para 
vocês é abrir amplamente o portão do Reino do Céu. Entrar no Reino do Céu na terra é 
com vocês. Qual é o significado de dar a vocês a Bênção? O que significa a palavra 
Bênção? Através da Bênção, o portão fechado do Reino do Céu é aberto diante de 
vocês. 
 
Vocês não podem entrar sozinhos, embora o portão esteja aberto. A família entra. Vocês 
entendem? Estou dizendo que vocês podem entrar com seus filhos e filhas. O que 
queremos dizer pela família é a família histórica como resultado de méritos acumulados. 
A história de restauração de seis mil anos do Pai Celeste seguiu através do primeiro 
Adão, do segundo Adão e alcançou a época do terceiro Adão. Portanto, vocês podem 
entrar como uma família. (152240) 
 
2) Jesus e Sua Família 
 
Quem é o mais santo de todos os santos na história? [Jesus.] Vocês disseram que é 
Jesus. O que Jesus disse? Vocês estão apenas dizendo isto? Não falamos antes sobre a 
definição de uma pessoa verdadeira? Então vamos descobrir se Jesus era uma pessoa 
verdadeira ou não. Jesus disse que Deus é seu Pai. Ele não disse isso? [Sim.] Ele disse 
que vida verdadeira é tornar-se filho de Deus, e Jesus estava buscando pela posição de 
filho de Deus, não estava? [Sim.] Além disso, ele disse, “Eu sou o filho unigênito de 
Deus.” Porque ele é o filho unigênito de Deus, ele pode receber todo amor de Deus, 
certo? [Ele pode receber tudo.] Ele assumiu a posição para receber o amor de Deus, ou 
não? [Sim, ele assumiu.] 
 
A seguir, Jesus disse, “Deus e eu somos um só corpo.” A partir deste ponto, Jesus não 
está somente na posição de filho de Deus, mas ele se preparou interna e externamente. 
Além disso, ele disse, “Eu sou o noivo, e vocês são a noiva.” Ele se conectou com Deus 
e com a humanidade em um relacionamento como aquele de noivo e noiva. Além disso, 
ele disse, “Vocês são meus irmãos.” Isso não está certo? 
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A partir deste ponto, devemos entender o que Jesus estava desejando. O que ambos, 
Deus e a humanidade desejam? É a religião que demonstra o padrão eterno de amor 
para viver para sempre centrado em Deus, a qual deveria ser o Cristianismo. Essa não é 
a razão pela qual Deus quer encontrar um homem para realizar isto? Este era também o 
desejo do homem. Não há nenhum outro desejo acima deste. Jesus se esforçou para 
estabelecer sua família, mas ele foi crucificado sem sua realização, deixando o conceito 
de noivo e noiva para a posteridade. 
 
Portanto, quando o Senhor vem, ele conduzirá o banquete das Bodas do Cordeiro. Isto 
se refere ao aparecimento da família ideal na qual Deus pode habitar. Então o Senhor 
pode entrar na posição de Verdadeiros Pais. Na posição de Verdadeiros Pais, ele deve 
estabelecer filhos ideais, e irmãos e irmãs. Centrado nisto, famílias verdadeiras, tribos 
verdadeiras e um povo verdadeiro devem ser estabelecidos, e finalmente uma nova 
nação e um novo mundo devem emergir. Agora podemos chegar a uma conclusão clara. 
O Messias deve vir na terra para realizar isto. Vocês entendem? [Sim.] (39-344) 

 
 
3) Base de Quatro Posições e o Reino do Céu 
 
Precisamos entender que nosso cônjuge e filhos, nossa mãe e nosso pai, e nossos avós 
são três anjos para nos guiar para o Reino do Céu. Avós, cônjuges, e filhos e filhas, 
também são três anjos. Devemos entender que eles são os representantes dos três 
arcanjos porque eles existem em pares. Por isso o pai e a mãe devem aprender a partir 
de seus avós, e a partir de seus filhos e filhas. Vocês entendem? O esposo deve aprender 
da esposa, e a esposa deve aprender a partir do esposo. Esta é a tradição familiar. 
 
O que é casamento? Casamento é para as mulheres aprenderem o que elas não sabem 
sobre homens, e para os homens aprenderem o que eles não sabem sobre mulheres. 
Vocês devem entender isto. Casamento é o programa para aprender sobre o sexo oposto. 
Devemos entender que casamento significa que vocês irão para este tipo de escola. 
Assim, cada um de vocês deve alcançar 100 pontos. Seria bom se eu pudesse falar mais 
detalhes e falar até convencê-los sobre isto, mas eu não tenho tempo agora. 
 
A razão que damos nascimento aos nossos filhos e filhas e vivemos por eles, é para 
aprendermos como amar o mundo. Filhos e filhas podem nos conectar como o mundo e 
o futuro. Se não temos filhos e filhas, não podemos estar conectados com o futuro. 
Devemos entender que Deus nos deu filhos e filhas como a fonte de educação para nos 
conectarmos com o mundo futuro. Então nossos antepassados e avó e avô são a fonte de 
educação sobre o mundo espiritual. Devemos cuidar de nosso avô e avó com piedade 
filial, pois esse tipo de sistema existe no mundo espiritual. Isto é para vocês receberem 
educação sobre o mundo espiritual. Vocês devem entender isso. 
 
O que pode ser o centro disto? Sob o título de amor, tudo pode ser conectado. Centrado 
no amor, tudo pode ser conectado. Avô e avó, esposo e esposa, filhos e filhas podem ser 
conectados juntos centrados no amor. Se possuem esse amor, vocês podem estar 
conectados com milhões de gerações de seus antepassados no mundo espiritual. Vocês 
também podem estar conectados com seus descendentes somente com este amor. O 
sistema do mundo espiritual é tal como nosso sistema circulatório de sangue. Esse é o 
sistema do universo.  
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A realidade do amor é tão maravilhosa! É surpreendente! Certo? [Sim, ela é.] Todos 
querem seguir corretamente. E quanto a vocês? Podemos chegar a uma clara conclusão. 
A maior felicidade é tornar-se o escravo e servo do amor. (135-120) 

 
 
O que é que precisa ser restaurado? Não é restaurar a base de quatro posições? Para 
restaurar a base de quatro posições devemos restaurar pai, então mãe, então filhos e 
filhas. Portanto, vocês devem ser completamente restaurados como um casal abençoado 
e dar nascimento a filhos, e trazê-los na posição de uma pessoa não decaída. Vocês 
devem entender que esta é sua missão mais importante. Para fazer isso vocês devem 
infundir uma nova tradição que é ainda melhor do que aquela dos santos. (58-35) 

 
 
Primeiro, vocês devem estabelecer o Reino do Céu como um indivíduo. A seguir, vocês 
devem estabelecer o Reino do Céu como um casal. Onde é o Reino do Céu como um 
casal? Onde ele é? Esse é o lugar onde positivo e negativo se tornam totalmente unidos. 
No início, vocês dizem que gostam de seu cônjuge. Então depois de alguns anos vocês 
dizem adeus e se divorciam. Esse tipo de casamento não é assim. 
 
Vocês acham que é amor verdadeiro que vocês se casaram porque ele era bonito antes 
de se casarem? E se uma semana depois do casamento ele tivesse um acidente de carro e  
ele deslocou o queixo, machucou os olhos e quebrou seus braços, e você se divorcia 
dele por causa disso. Isso é amor verdadeiro? [Não.] Isto é amor da mulher americana? 
Isso é amor verdadeiro ou amor falso? [Amor falso.] Eu investiguei centenas de 
pessoas. Entre elas, um terço tinha se divorciado. O iniciante em um terço foi o esposo, 
e em dois terços foi a esposa. Isso é verdade. (Risadas.) 
 
Agora vocês sabem o que é o Reino do Céu como um casal? Ninguém pode separar o 
casal que está completamente ligado, embora eles possam perder suas pernas 
explodindo dinamite. (Risadas.) Que tipo de amor vocês estão procurando? [Amor 
verdadeiro.] Amor verdadeiro. Vocês podem alcançar esse tipo de amor quando sua 
mente e seu corpo estão completamente unidos. 
 
O Reino do Céu como um casal pode emergir. Depois de tudo, o que acontecerá? Vocês 
estão satisfeitos com apenas o Reino do Céu como um casal? Como o Reino do Céu 
como um casal pode emergir? Quando pai e mãe se tornam totalmente unidos e amam 
um ao outro, o filho pensará que ele quer se casar com uma noiva como sua mãe, e a 
filha pensará que quer se casar com um noivo como seu pai. Quando o pai e a mãe são 
um positivo, e os filhos e filhas são um negativo que estão totalmente unidos como uma 
família, esse é o Reino do Céu como uma família. Vocês entendem? 
 
O lugar onde o Reino do Céu pode ser estabelecido na família é o lugar onde o Reino do 
Céu pode ser estabelecido na terra, o qual é o ideal de Deus. A base de quatro posições 
tem que ser formada. O Princípio diz que a total conclusão do ideal de criação de Deus é 
a total conclusão da base de quatro posições. Vocês entendem o que estou dizendo? Por 
que as coisas devem ser assim? Centrados nos três estágios de Deus, Adão e Eva, o 
mundo vertical e o mundo horizontal podem ser estendidos. Vocês entendem? [Sim.] 
Este é o Princípio. 
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Esse é o motivo pelo qual Adão e Eva devem ter filhos e filhas a fim de que o mundo 
horizontal possa ser expandido. Se este mundo horizontal se torna amplo, o mundo 
vertical pode emergir naturalmente. O padrão horizontal do corpo são os filhos, e o 
padrão vertical da mente é o mundo espiritual. A partir deste ponto, o Pai Celeste pode 
seguir livremente entre o mundo espiritual e o mundo da terra, e o Reino do Céu na 
Terra pode ser realizado. Vocês entendem? [Sim.] 
 
Seção 4. O Portão do Reino do Céu e Entrada no Reino do Céu 
 
1. A Porta para o Coração de Um Homem 
 
Enquanto o Buda estava em um estado esotérico, ele disse que era a única pessoa que 
existe em todo céu e terra. Quando alguém está se treinando para alcançar unidade de 
mente e corpo, ele pode experimentar o mundo espiritual divino. Durante esse 
momento, ele se coloca em uma posição totalmente objetiva diante de Deus que é o 
sujeito. Assim, podemos dizer que ele é a única pessoa que existe em todo céu e terra. 
Uma vez eu senti como se estivesse segurando firmemente o mundo em minha mão, e 
ele parecia derreter. Se eu quisesse levantá-lo, eu sentia que estava levantando. Nesse 
estado, se você bate em algo, ao mesmo tempo você sentirá tudo derretendo. Quando 
vocês alcançam esse nível, milagres podem acontecer automaticamente. A cura 
milagrosa de doenças é um resultado natural da vida religiosa. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem cultivar a qualidade e direção de seu coração. 
Para ser capazes de cultivar a qualidade do coração e inaugurar o padrão da direção do 
coração, vocês devem encontrar Deus que é o sujeito. Como vocês podem fazer a 
conexão com Deus que os protege? Para concentrar totalmente sua mente, vocês devem 
começar a partir de sua mente. Essa é a única forma. Se iluminam sua mente, vocês 
seguramente podem encontrar a direção em si mesmos. Vocês podem? É como um imã. 
Negativo existe naturalmente onde existe o positivo. Isto acontece porque alguém disse 
para ser assim? Isto acontece naturalmente. Então, qualquer coisa que esteja ali, você o 
sentirá. Embora eu esteja virado para o leste para orar, entrando no estado divino minha 
direção pode ser mudada. Isso acontecerá. Vocês entendem? Esse é o motivo pelo qual 
podemos dizer que a mente tem uma porta. 
 
Vocês são capazes de orar bem às vezes? Todos entenderão isto. Às vezes vocês podem 
orar bem. Não importa quão sincero vocês sejam, dando todo seu coração e tomando 
banho antes de orar, às vezes vocês não podem orar bem, e dizem, “Oh não.” Vocês não 
têm controle sobre quando isto acontece. Há somente um centro. Baseado nesse ponto 
central, norte, sul, leste e oeste existem. Cada localização é diferente. Além disso cada 
direção é diferente. Quando vocês vão para a montanha, há lugares onde podem orar 
bem. Além disso há lugares onde Satanás está reunido. Esses são os lugares sombrios. 
Lugares espiritualmente sombrios e lugares ensolarados são formados desta forma. Se 
experimentam isto muitas vezes, vocês entenderão isto. Quando recebem sugestões, 
sonhos, revelações e visões apocalípticas, vocês devem fazer esforço para aplicá-las em 
sua vida. Não os negligenciem, porque estes fenômenos são a essência inevitável para 
desbravar e desenvolver o relacionamento entre Deus e o homem. Para sua própria vida 
de fé, vocês devem abrir a porta de seu coração e desenvolver a qualidade de coração 
dentro de si mesmos. O dia que vocês alcançam isto não é o objetivo; então vocês 
devem aplicar isto ao mundo com o qual se relacionam. (76-143) 
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2. Qual é o Significado da Abertura do Portão do Céu? 
 
1) A Razão para a Abertura do Portão do Céu 
 
Por que precisamos do Dia da Abertura do Portão do Céu? Deus assumiu total 
responsabilidade por todos os erros que Adão e Eva cometeram desde a Queda. Ele teve 
que abrir o portão sob Sua jurisdição. Ele teve que abrir os portões desde o nível 
individual até aqueles da família e da tribo. Todos esses portões também estiveram 
bloqueados. Os portões para povos, nações e o mundo também estiveram bloqueados. 
Todos esses portões devem ser abertos. Através do que? Pelas famílias da Igreja de 
Unificação. O Rev. Moon tem que abri-los. Vocês entendem? [Sim.] 
 
A estratégia de Deus é preparar pequenos passos para alcançar vitória, desde o 
indivíduo até a família, tribo, nação, mundo e universo, e até mesmo o mundo espiritual. 
Eles já foram bloqueados por céu e inferno? Por quem eles foram bloqueados? Se Adão 
e Eva tivessem se tornado Verdadeiros Pais, todo o cosmos poderia ter sido unido. Mas 
por causa dos falsos pais, através da queda, o Reino do Céu e inferno estiveram 
bloqueados. Quem pode derrubar este mundo histórico de grave ressentimento? 
Verdadeiros Pais devem fazer isso. Quando eles fazem isso, eles não estão fazendo a 
partir da posição de um rei ou de um trono imperial. Porque a humanidade vive uma 
vida de sofrimento no inferno na terra e no mundo espiritual, primeiro o portão do 
inferno tem que ser aberto na terra. Então o portão do inferno no mundo espiritual tem 
que ser aberto. Através disso, o caminho está aberto na terra para indivíduo, a nação e o 
mundo. A rodovia conectando terra com o mundo espiritual tem que ser construída. Eles 
devem se conectar com o fluxo principal. Com o padrão de unidade entre mente e 
corpo, devemos ir além de família, tribo, povo, nação, mundo e mundo espiritual para 
romper todas as barreiras. Tudo deve ser rompido. 
 
O pior e último problema é abrir os portões do inferno e do céu no mundo espiritual que 
estiveram bloqueados. Devemos ir até as profundezas do inferno na terra e abrir esses 
portões na terra. Devemos ir primeiro até o portão do inferno no mundo espiritual e 
abri-lo. Do contrário, ninguém pode entrar no Reino do Céu. Somente a pessoa que 
vence sobre o inferno, pode abri-lo. Como vocês podem vencer? Não através de uma 
oração, mas pelo amor de Deus. A menos que possam fazer isso, vocês não podem 
entrar no Reino do Céu. Essa é a razão pela qual o Rev. Moon pavimentou o caminho 
desde a terra até o céu abrindo o portão do inferno na terra e no mundo espiritual, 
centrado no amor de Deus. O nome de Rodovia Internacional veio a partir disso. Vocês 
entendem? Isto é para romper a parede que esteve nos bloqueando. 
 
A razão pela qual Jesus se tornou o príncipe do céu e teve a autoridade como filho único 
de Deus foi que ele foi capaz de amar não somente o mundo satânico na terra, mas 
também o mundo espiritual. O mundo espiritual esteve bloqueado por fronteiras, tal 
como a esfera de Buda e a esfera de Confúcio. Todas as barreiras foram rompidas pelo 
padrão mais elevado do coração de Deus. A partir do trono no alto do céu, todas as 
paredes devem ser rompidas, desde o nível mais alto até o mais baixo. As barreiras de 
antepassados de dezenas de milhares de anos atrás, muitos milhares de anos atrás, 
muitas centenas de anos atrás, e as barreiras de antepassados de muitos anos atrás 
devem ser rompidas na terra e pavimentar o caminho para conectar com o inferno. Do 
contrário, a abertura do portão do céu não pode ocorrer. Isto é complicado. (140-43) 
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2) A Origem da Abertura do Portão do Céu 
 
Atualmente, eu aprecio muito a Mãe. A Mãe teve experiências do coração muito 
profundas durante meu tempo em Danbury. Porque a Mãe me encontrou quando era 
jovem e inocente, ela teve que passar através de um curso paralelo ao meu. Porque ela 
tem vivido desta forma, o padrão da Mãe tem sido elevado cada vez mais. Por causa de 
Danbury, a Verdadeira Mãe foi capaz de compreender muito mais o valor do 
Verdadeiro Pai, e entendeu quão solitário é para uma mulher sem seu esposo. 
 
Como resultado, o Pai e a Mãe conduziram uma cerimônia para abrir os portões de 
inferno e céu. Agora, eles não podem ser fechados. Os Verdadeiros Pais se colocam 
como polos opostos. Os polos são verticais, não horizontais. Uma solução pode emergir 
a partir do lugar onde os dois polos se conectam. Isto é onde o mundo espiritual e o 
mundo físico podem ser conectados. No dia 1º de fevereiro de 1985 às 3 horas da 
manhã, no horário americano, este padrão foi estabelecido em Danbury e East Garden. 
Com que tipo de coração isto foi feito? Com o coração de Deus, devemos agir para que 
a força do amor possa nos conectar. Vocês entendem? [Sim.] 
 
Agora vocês conhecem o caminho para a família. Vocês devem decidir se serão um 
líder descarado que deverá se colocar diante de Deus em necessidade de salvação 
deixando sua posição, ou se seguirão reto verticalmente. O caminho para o céu é o 
caminho no qual homem e mulher estão unidos. Onde se origina essa unidade? Vocês 
devem se tornar unidos no eixo polar. Vocês se tornam unidos no eixo polar, e devem 
seguir esse eixo. Vocês entendem o que isso significa? Todos devem seguir esta família 
– centrados no caminho através das esferas da tribo, povo, nação e mundo, seguindo o 
princípio de indenização. Todos devem seguir através deste caminho porque vocês estão 
na realidade da queda. (136-47) 

 
 
No dia 1º de fevereiro de 1985 às 3 horas da manhã, a Mãe e eu estabelecemos esta 
condição através de oração especial. Isto não pode ser feito sem esforço. A partir desse 
ponto, todas as barreiras do inferno desmoronaram. Assim, quem quer que faça esforços 
nesse fundamento pode entrar no mundo celeste. Além disso, se há bons antepassados 
entre seus familiares, eles descerão até vocês, e então vocês podem educá-los para o 
mundo celeste. Vocês entendem? 
 
O caminho de salvação tem sido limitado na terra. Mas agora, pela abertura do portão, o 
caminho tem sido preparado para que bons antepassados no mundo espiritual possam 
educar maus espíritos e desempenhar o papel de salvador. (136-187) 
 
3) Verdadeiros Pais e o Portão do Céu 
 
Qual é a missão da Igreja de Unificação? A Igreja de Unificação é diferente das outras 
religiões do passado, que enfatizavam a salvação individual. A Igreja de Unificação 
quer edificar o mundo ideal original como antes da queda. Quando pessoas se 
aperfeiçoam centradas no amor de Deus, e multiplicam dando nascimento a filhos, elas 
podem entrar no Reino do Céu. Este é o mundo ideal original. 
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Como podemos dizer que é o Reino do Céu se o pai vai para o inferno enquanto a mãe 
vai para o céu, ou se os pais vão para o céu enquanto os filhos vão para o inferno? O 
Reino do Céu é o lugar onde todos vão – pais e filhos, tribos, povos e nações. Porque 
falsos pais criaram todas as barreiras, os Verdadeiros Pais devem aparecer para abrir o 
portão do Reino do Céu. Mesmo Deus não abrirá o portão do Reino do Céu. Se Ele 
pode, por que Ele não faz, sendo que é Onipotente? É o próprio homem que caiu. Esse é 
o motivo pelo qual o homem, que cometeu o pecado, tem que receber punição. Em 
outras palavras, o homem tem que encontrar o Reino do Céu por si mesmo, porque é ele 
que o perdeu. É em sua tentativa que a restauração levou 6.000 anos. 
 
Para abrir o portão do Reino do Céu, o que devemos fazer? Deus deve elevar a pessoa 
que está na posição de servo de servos através de dar a ela o privilégio especial para 
alcançar a posição do filho da linhagem de sangue direta de Deus. Quem é o filho da 
linhagem de sangue direta de Deus? É Adão antes da Queda. Quem é o filho adotado? 
Ele é o arcanjo antes da Queda. Originalmente, um filho adotado, como um arcanjo, está 
na posição de servo, por isso ele não pode receber amor diretamente. (42-286) 

 
 
Se não tivesse havido a queda, todas as pessoas teriam sido capazes de entrar no Reino 
do Céu no mundo espiritual no fundamento de se unir com o núcleo do amor dos 
Verdadeiros Pais, centradas em Deus. Ao invés, tudo foi adiado. As pessoas estão no 
inferno e Paraíso, mas ninguém está no Reino do Céu. A única pessoa que pode entrar 
no Reino do Céu são os Verdadeiros Pais. Se eu digo que o Reino do Céu está vazio, as 
pessoas pensarão que sou demente. Mas Jesus não pôde entrar no Reino do Céu. Vocês 
não podem ir lá sozinhos. 
 
Se nossos antepassados originais tivessem crescido para a adolescência e tivessem 
estabelecido as posições de três objetos do amor, as quais são o ideal de amor centrado 
em Deus, eles teriam sido os pais que poderiam deixar as sementes de amor verdadeiro. 
O Reino do Céu é o lugar onde esses pais entram primeiro. Mas até agora não houve 
nenhum casal que fosse capaz de deixar as sementes de amor verdadeiro, e além disso 
não houve nenhum fundamento para os descendentes herdarem. Por isso o Reino do 
Céu está vazio. 
 
Devido à Igreja de Unificação, o portão do Reino do Céu tem sido aberto. Mas porque o 
Pai ainda não foi lá, não há ninguém que entrou lá. Mesmo Heung Jin está esperando 
para entrar enquanto ele vai aqui e ali com Jesus. Eu não estou apenas inventando uma 
estória e contando tranquilamente para vocês. Depois de verificar e verificar – mesmo 
coisas sem valor – e pesquisado e analisado tudo, eu descobri que há somente um 
caminho para seguir diretamente. Isso é seguir através da família, tribo, povo, nação, 
mundo e mundo espiritual, e subir até o trono celeste.  
 
No caminho, vocês devem dar para os outros direções com um sinal de amor para 
orientá-los. Vocês não podem se comunicar com qualquer outro sinal, ou vocês não 
podem ir. Vocês têm confiança de irem para o Reino do Céu? Vocês têm confiança? 
[Sim.] Vocês podem ir dirigindo um carro de amor? Se acontece que um anjo de amor 
pode dar sinais para o carro de amor, isto pode guiar vocês para o Reino do Céu. 
Embora essa estrada seja sinuosa, ela é uma rodovia. 
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Em 1985, o Pai em Danbury e a Mãe em East Garden finalmente abriram o portão para 
conectar céu e terra. Antepassados que foram para o mundo espiritual muitos milhares 
de anos atrás, descerão até seus descendentes. Se vocês entram no Reino do Céu, vocês 
devem descer na terra através do inferno. Se vocês querem ir para o Reino do Céu, 
vocês devem vencer sobre o inferno. Somente pessoas que vencem sobre o inferno 
podem ir para o Reino do Céu. Paraíso é como uma estação de espera antes de vocês 
entrarem no Reino do Céu depois de terem seguido para as profundezas do inferno. 
 
Quando olham para a humanidade, vocês devem olhar para eles como um homem e uma 
mulher. “Dois bilhões de pessoas entre os quatro bilhões de pessoas são mulheres, e 
dois bilhões de pessoas são homens. Se vocês dizem dois bilhões, isso é um homem 
com dois bilhões de células, e uma mulher com dois bilhões de células. Com essa 
mente, eu amarei essas duas pessoas.” Vocês devem pensar dessa forma. Com que tipo 
de nome? Com o nome de Deus. Quando o Pai Celeste recria a humanidade, ele planta 4 
bilhões de pessoas e recria o Adão e Eva históricos. Isso significa que Deus escolhe um 
homem representativo e uma mulher representativa a partir dos 2 bilhões de mulheres 
para serem Seu primeiro amor. Estes representantes são o fruto do amor da humanidade. 
Se vocês fazem a determinação que irão amar os dois bilhões de pessoas da humanidade 
mais do que o pai e a mãe que deram nascimento a vocês, e vocês se tornam uma pessoa 
que pode amar os 4 bilhões de pessoas mais do que amam seu pai e mãe, então vocês 
não tem nada a ver com Satanás porque estão totalmente unidos com a realidade do 
amor de Deus de acordo com o padrão do Princípio, e estão na posição de amar a 
humanidade em unidade com Deus. Isso não é simples? 
 
Quem pode ser os representantes? Eles são o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe. Se 
vocês podem amar a humanidade mais do que amam os Verdadeiros Pais, tudo estará 
bem. Vocês entendem? Os portões do inferno no mundo espiritual e na terra podem ser 
abertos imediatamente. Se vocês vão, isto será uma rodovia. Entretanto, vocês devem 
pagar o preço pela gasolina. Vocês não devem pedir a seu pai e mãe pelo custo da 
gasolina. Eu dei a vocês um carro, assim, vocês devem dirigir o carro por sua própria 
conta. “Bem, os pais devem dirigir para mim.” Vocês não podem dizer isso. No mundo 
original, anjos deveriam conduzir o caminho para o Reino do Céu, não os Verdadeiros 
Pais. É correto que vocês venham ver os Verdadeiros Pais, cumprimentá-los, ao invés 
dos Verdadeiros Pais virem até vocês e conduzi-los. Essa não é a forma do Princípio. Os 
Verdadeiros Pais pavimentaram o caminho, por isso, se amam os Verdadeiros Pais, 
vocês podem automaticamente seguir esse caminho. Tudo irá bem quando vocês amam 
a humanidade mais do que amam os Verdadeiros Pais, com a atitude de seguir suas 
pegadas e amar os Verdadeiros Pais. Vocês devem seguir o caminho principal do 
coração que pode estar diretamente conectado com a rodovia. Portanto, vocês podem 
entrar diretamente no Reino do Céu a partir da terra. (Aplausos.) 
 
Bem, eu sou um homem ou uma mulher? [Homem] E quanto a Mãe? Ela é uma mulher 
ou um homem? [Mulher.] Certo. Eu sou um homem. A Mãe é uma mulher. Quando 
vocês olham ao redor do mundo, há estes dois tipos de pessoas, e há animais machos e 
fêmeas. Por causa da queda, alguns homens e mulheres são tal como animais, não é? 
Vocês podem entrar na realidade de coração com o coração da mãe que vai além da 
realidade satânica. Se vocês têm feito más condições diante de Deus, então vocês devem 
tentar novamente. Por toda a minha vida, como um pai, eu tenho preparado o caminho 
para meus filhos seguirem, através de assumir toda a responsabilidade. 
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Se vocês se colocam no lugar onde amam a humanidade com o mesmo coração como 
amam os Verdadeiros Pais, vocês se tornarão unidos com os Verdadeiros Pais e se 
colocarão na mesma linha horizontalmente com os Verdadeiros Pais. Se vocês podem 
fazer isso, Satanás não pode influenciá-los, porque seu coração está muito mais elevado 
do que dos homens decaídos. Vocês podem se conectar ao céu diretamente. Vocês 
entendem? [Sim.] Para cumprir isto, eu declaro o Dia da Abertura do Portão do Céu. 
(140-45) 
 
4) Nossa Atitude na Direção da Abertura do Portão do Céu 
 
A partir da terra, eu tenho preparado a rodovia e trouxe o poder vitorioso do céu, e o 
transmiti para vocês. Por isso, vocês devem amar os Verdadeiros Pais absolutamente 
centrados no padrão e realidade de coração dos Verdadeiros Pais, e se separarem das 
raízes de coração causadas pelos pais decaídos. Fazendo isto centrados em novos pais, 
vocês devem plantar o amor de Deus em sua mente e corpo, e alcançar absoluta 
unidade. Então, Satanás não pode separá-los de Deus. 
 
O que acontecerá a vocês se podem amar o mundo com um coração mais amoroso do 
que aquele com o qual vocês amam os Verdadeiros Pais? Desta forma, eu segui através 
da história de indenização para salvar filhos e filhas tipo Caim como os representantes 
do mundo. A partir de agora, não há nada no mundo espiritual e nem no mundo da terra 
que possa bloqueá-los. Vocês começam a partir da terra e podem ir além do mundo e do 
mundo espiritual diretamente para o céu. Mas se vocês não podem cumprir isso, seu 
caminho terá muitas barreiras. Porque o Pai conhecia isto, ele dedicou sua vida até 
agora para preparar o caminho, e deu a vocês o privilégio de participar no Dia da 
Abertura do Portão do Céu. Eu desejo que vocês se tornem pessoas vitoriosas que 
podem seguir sem obstáculos até alcançar esse coração. (140-62) 

 
 
3. O Portão da Frente do Reino do Céu 
 
O caminho de amor verdadeiro é viver para os outros. Vocês devem entender 
claramente que devem viver para os outros. Se isso está errado, eu farei uma pergunta a 
vocês. Levantem a mão aqueles que pensam, “Isto é uma mentira.” Eu quero fazer essa 
pergunta. Ninguém? Porque eu disse que farei uma pergunta, vocês estão se segurando? 
Então eu estou pedindo, por favor, levantem sua mão. (Risadas.) Então devemos seguir, 
sendo que vocês admitem que é verdade? [Sim.] Vocês sentem ruim ou bem? [Bem.] Se 
vocês sentem que é ruim, o universo sente que é ruim, e Deus sente que é ruim também. 
Esse é o motivo pelo qual podemos chegar à conclusão que amor verdadeiro é aquele 
que vocês vivem pelos outros mesmo ao preço de suas vidas. 
 
Se há um portão da frente para o Reino do Céu, quando essa pessoa chega diante dele, o 
portão se abrirá automaticamente, tal como uma porta automática. Deus então dirá, 
“Quem abriu essa porta?” [Não.] Logo que a porta esteja aberta, Ele ficará com os olhos 
arregalados de surpresa. Sua boca se abrirá de espanto? E quanto a isto? 
 
O esposo é dado para sua esposa para viver por ela por toda a sua vida. Isso é bom? Não 
importa quão feia a mulher seja, ela gostará disso e dirá, “Deus enviou meu esposo para 
mim para que ele possa me amar. Por isso sou uma mulher feliz.”  
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Ela não dirá isso? [Sim.] Da mesma forma, a esposa é dada para seu esposo para viver 
por ele. A mulher é dada como cônjuge para viver por seu esposo por toda a sua vida. 
Isso não está certo? Por isso eles são um esposo feliz e uma esposa feliz. Por que? Eles 
podem se tornar amigos para sempre. 
 
No universo, há sempre duas ações. Quando eles tentam dar um para o outro, há um 
círculo de dar. Se tentam somente receber do outro, o que acontecerá? Seu 
relacionamento acabará, e nessa situação isto finalmente desaparecerá. Quando dão e 
recebem um do outro, vocês florescerão. Quando querem somente receber, vocês 
perecerão. Se um homem e uma mulher não se unem, eles desaparecerão. (128-298) 
 
4. Perguntas e respostas sobre o Reino do Céu 
 
Onde vocês estão agora? Vocês devem se conhecer. Vocês devem entender onde estão. 
Se Satanás ou Deus pode reivindicar uma pessoa, isto é baseado na porção de 
responsabilidade. “Esta pessoa é sua, aquela pessoa é minha.” Vocês entendem? A 
menos que vocês cumpram sua porção de responsabilidade, vocês não podem entrar no 
Reino do Céu. Então Satanás dirá, “Ele é meu.” 
 
Vocês devem esperar pelo amor de Deus, o amor ideal de um casal e o amor ideal de 
filhos. Com essa atitude, vocês devem cumprir sua responsabilidade. “Oh, eu preciso de 
dinheiro. Eu preciso disso e daquilo. Eu tenho que educar meus filhos.” Vocês não 
podem cumprir sua responsabilidade com este tipo de pensamento. Vocês devem 
entender este ponto. Tudo isso é lixo. Isto está errado. 
 
Antes de vocês entrarem no Reino do Céu, o que o porteiro perguntará? Ele dirá, “Você 
cumpriu sua responsabilidade?” No mundo decaído, absolutamente ninguém pode ir 
para o Reino do Céu. Não há nenhuma forma para ir para o Reino do Céu. Portanto, 
Deus levantou o terceiro Adão, seguindo através do tempo de Adão, o tempo de Jesus, e 
até a Segunda Vinda, centrado na providência de restauração, para surgir através do 
cumprimento da porção de responsabilidade do homem. 
 
Satanás dirá, “Embora você deu todas as pessoas religiosas do mundo como um 
sacrifício, eu não posso dar isto para você!” Mas Deus pensa, mesmo se todas as 
pessoas religiosas do mundo deviam morrer, se eu não posso restaurar a porção de 
responsabilidade do homem, eu farei isso. Agora a razão que pessoas religiosas podem 
acreditar na religião é que elas podem ir para o Reino do Céu através do cumprimento 
de sua porção de responsabilidade. Satanás não quer dar esta porção de responsabilidade 
mesmo se ele pudesse tomar todas as pessoas religiosas como uma oferta queimada. Ele 
não quer dar isto para a humanidade; mas o Pai Celeste pensa que mesmo se fosse 
sacrificar todas as pessoas religiosas, Ele quer restaurar esta porção de responsabilidade. 
(149-323) 
 
5. Céu e Inferno Não São Lugares para Ser Enviado 
 
Em nossa vida de fé, nunca podemos reclamar. Respondam-me, vocês podem encontrar 
alguma razão para reclamar, ou não? [Não.] Por que? “Oh, Eu estou morrendo, me sinto 
sufocado. O que é isso?” Vocês podem reclamar assim? [Não.]  
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Vocês devem estar alegres, rindo enquanto derramam lágrimas. Vocês devem seguir 
desta forma. Vocês devem seguir derramando lágrimas e sorrindo. Agora, vocês 
entendem ou não? [Entendemos.] Se vocês entendem, vão fazer isso, ou não? 
[Faremos.] Depois que ensinei isto, se vocês não o fazem, o que acontecerá? 
 
Se vocês não fazem isso, não há nenhuma outra forma. Deus não pode ajudá-los, eu não 
posso ajudá-los. Por causa disso, vocês devem decidir se irão para o Reino do Céu ou o 
inferno. O Rev. Moon não decide. Deus não decide. Vocês mesmos decidem. Cada um 
de vocês decide. Se reclamam, é inferno. Se fazem isso sem reclamar, e sentem 
gratidão, isso é o Reino do Céu se vocês mantêm um coração de gratidão. (96-122) 

 
 
O Reino do Céu não é um lugar que vocês vão ao serem ensinados. Uma pessoa que 
vive de acordo com sua consciência pode ir para o Reino do Céu automaticamente. 
Olhem, quando o sol surge, todos os brotos das árvores não viram na direção do sol? 
Isso não está certo? Coisas insignificantes como grama e árvores podem se virar na 
direção do sol por elas mesmas. Além disso, o homem, como o senhor da criação, pode 
seguramente entender o caminho a seguir. Estas coisas acontecerão. (75-42) 
 
Seção 5. Instrução Referente a Reino do Céu e Inferno 
 
1. Formulando e Atualizando (Seul Jeung) Uma Visão do Reino do Céu e 
Inferno 
 
Apenas formular não é Seul Jeung. Seul Jeung significa formular e atualizar algo. 
Estamos falando sobre resultados reais. A missão do Messias é restaurar tribos centrado 
em sua família. Estamos falando sobre resultados reais. Isto não é formular, é Seul 
Jeung. Vocês entendem o significado? 
 
Através do entendimento da missão do messias tribal, devemos formular uma visão de 
Reino do Céu e Inferno. “Há o Reino do Céu, há Inferno.” Vocês devem claramente 
distingui-los. Depois que vocês claramente os distinguem, não sigam abaixo desse 
padrão. Todos devem entender que não se segue esse caminho. Se formaram suas tribos 
adequadamente, muitas tribos ao seu redor, mesmo as vilas devem seguir vocês. 
 
2. A Importância da Vida no Mundo Espiritual e da Vida na Terra 
 
Vida no mundo espiritual e vida na terra não estão separadas. Vida na terra é importante 
como a vida no mundo espiritual. Isso significa que nossa vida eterna está conectada 
com nossa vida na terra. Ambas são importantes. Atualmente, pessoas que vivem na 
terra não entendem os conceitos de vida no mundo espiritual. Elas pensam que somente 
a vida na terra é importante. Esse é o problema. Até mesmo muitos membros da Igreja 
de Unificação não entendem como sua vida na terra garante sua vida no mundo 
espiritual. 
 
Por causa disso, vocês devem sentir que é importante que vivam por sua vida eterna 
através de ter o conceito que vida eterna começa a partir de agora, e fazer o fundamento 
do Reino do Céu. Se não entendem este ponto, vocês seguirão uma direção diferente. O 
que estou fazendo agora determina minha vida eterna. 
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Se eles encaram um ao outro, cada um se moverá. Se uma escala, o outro escalará; se 
um desce, o outro descerá; se um vira, o outro virará. Por isso vocês devem viver sua 
vida na terra para trazer benefícios de coração para sua vida no mundo espiritual. Os 
mundos espiritual e físico não estão separados. Se vocês não entendem sobre o Reino do 
Céu e Inferno, vocês não podem entender isto claramente. Desta forma, vocês devem 
sempre trabalhar com o sentimento que ambas as vidas no mundo espiritual e na terra 
são importantes. Ninguém pode cuidar de sua vida, exceto vocês. Vocês devem sentir 
que vocês mesmos conhecem Deus. Se vocês podem se tornar assim, onde quer que 
forem, a fortuna celeste trará as pessoas até vocês. Nesse caso, se vocês saem de sua 
vila, “Onde essa pessoa foi? Eu não a tenho visto por alguns dias. Sinto falta de sua voz 
como eu costumava ouvi-la de manhã e de noite,” e elas vão querer seguir vocês onde 
forem. Vocês não podem evitar isto de acontecer. Porque a fortuna celeste está dentro 
dessa pessoa, se ela vive de acordo com sua consciência, automaticamente as pessoas 
são atraídas, tal como o ferro se move na direção do imã, tal como qualquer coisa que 
tenha vida se move com todo o seu sentido tátil na direção da luz. Este é o mesmo 
princípio. 
 
Se não estou aqui, isto será um problema? No conceito de vida no mundo espiritual 
estão unidade e ordem. Através destes conceitos, podemos criar um padrão para o 
mundo da terra e o mundo eterno. Isto é mais importante. Vocês entendem? (217-84) 
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Capítulo 2 - O Messias e o Mundo Espiritual  
 
Seção 1. Jesus Cristo e o Mundo Espiritual 
 
Jesus lutou com Satanás para fazer que tipo de missão? Ele morreu na cruz enquanto 
estava fazendo a missão de João Batista. Portanto, ele já fez sua missão como filho ou 
não? Ele não fez isso. Jesus esteve fazendo o trabalho do arcanjo desde o tempo de sua 
morte até agora. O trabalho de um filho vem depois disso. Jesus não fez sua missão 
como filho direto, mas seguiu somente o caminho de arcanjo, servo e filho adotado. 
 
Portanto, mesmo se acreditam em Jesus Cristo, vocês podem ser somente um filho 
adotado. Se seu relacionamento não é conectado pela linhagem de sangue, vocês podem 
estar somente em uma posição de arcanjo. Então, qual é a posição de filho adotado? É a 
mesma como a posição de Caim, que representa uma linhagem de sangue diferente. 
Esse é o caminho que temos seguido. Até agora, a história da providência é a batalha 
para conectar as linhagens de sangue decaída e restaurada. 
 
Jesus morreu na cruz, mas ele não morreu na posição de filho. Se Jesus tivesse morrido 
na posição de filho, ele teria sido uma oferta vitoriosa para Deus, e não necessitaria vir 
novamente. Mas ele não pôde ser ofertado totalmente. Ele perdeu seu corpo físico e 
ofereceu somente seu espírito. Isto é igual a oferta de um anjo no mundo espiritual. Esse 
é o motivo pelo qual cristãos vão para o Paraíso ao invés do Céu no mundo espiritual. 
Em outras palavras, o mundo espiritual é a realidade do arcanjo. Para ir além dessa 
realidade, vitória deve ser obtida na terra. Essa é a Vontade de Deus. 
 
O Cristianismo não deveria herdar somente a realidade do arcanjo, mas também a 
realidade de vitória em ambos o mundo espiritual e a terra. Essa é a missão do 
Cristianismo. Mas não houve nenhuma conclusão substancial no Cristianismo, somente 
conclusão espiritual. Esse é o motivo pelo qual o Cristianismo está centrado no mundo 
espiritual. 
 
Então, o que o Senhor no Segundo Advento tem que fazer? Ele primeiro deve ter o 
poder de obter a rendição da realidade do arcanjo no mundo espiritual. Se não tem isso, 
ele não pode começar a partir da terra. Essa é a forma. Quando o Senhor vem à terra, ele 
deve vir na posição para herdar a vitória de Jesus no mundo espiritual, tudo do mundo 
espiritual. Jesus originalmente herdou na terra, a rendição natural da posição do mundo 
espiritual do arcanjo representado por João Batista. Entretanto, João Batista não 
manteve sua promessa a Jesus, e estas duas realidades foram separadas. O Cristianismo 
existe para reconstruir isso. 
 
Onde Jesus foi depois de sua morte? Foi ruim suficiente que ele morreu na cruz, mas 
onde ele foi por três dias após a sua morte? Ele teve que ir para a realidade do inferno. 
Inferno. Esse era o teste. Morte é o maior temor para a humanidade, mas ir para o 
inferno foi o maior teste para Jesus. Pensem se Jesus era o mestre do medo no inferno, 
ou o mestre da felicidade no inferno. O que vocês pensam que Jesus fez enquanto esteve 
no inferno? Devemos saber que ele esteve preocupado sobre como conquistar a dor do 
inferno. 
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Quando o Messias aparece para a humanidade, ele traz uma ideologia para todos. Deus 
é imparcial. O Messias vem para salvar toda a humanidade decaída. Portanto, ele lida de 
maneira justa com todos a fim de salvá-los. Ele vem com um propósito justo e cria um 
ambiente justo. Quem se une com o Messias poder ser seu discípulo. 
 
Então, que tipo de caminho o Messias segue? O Messias segue a partir do fundo do 
inferno para o topo do lugar mais glorioso no mundo da humanidade. Isto significa que 
para restaurar a humanidade não há nenhum lugar que ele não vá mesmo ao risco de sua 
vida. Visto a partir deste princípio, o Messias não pode vir das nuvens no céu. Ele não 
vem dessa forma. A pessoa que acredita nisso realmente não sabe nada sobre o mundo 
espiritual. Por favor, todos vocês vão para o mundo espiritual e vejam por si mesmos. O 
Messias se move de acordo com uma fórmula exata pela restauração espiritual e física. 
 
O público em geral não sabe sobre estas coisas. Se vocês fazem uma pergunta, “Por que 
pessoas espirituais querem trabalhar como o mundo na terra,” as pessoas não podem 
responder com exatidão. Até agora ninguém realmente entendeu. Por que é que 
ninguém está seguro da resposta? Vocês sabem a razão? Para alcançar um nível mais 
elevado de conclusão no mundo espiritual, cooperação com o mundo da terra é 
necessária. A realidade de conclusão foi deixada para a terra. Somente a humanidade na 
terra pode alcançar isto primeiro; então aqueles no mundo espiritual podem alcançar. 
Esse é o motivo. 
 
Se vocês são bons ou menos bons, todos vocês estão sob esta mesma regra. Juntos com 
o Messias devemos abrir o mundo espiritual assim. Para cumprir isto devemos edificar 
relacionamentos restaurados na terra. Esse é o motivo pelo qual há os estágios do 
Messias de indivíduo, família, tribo e mundo, e esses devem estar conectados com o 
mundo espiritual. Devemos estabelecer o fundamento vitorioso de indivíduo, família, 
tribo, povo, nação e mundo completamente na terra. Então podemos mobilizar o mundo 
espiritual e ele pode se conectar plenamente com a terra. Para encontrar o centro de tudo 
isso, o Messias tem primeiro que sofrer e seguir o caminho doloroso, desde o indivíduo 
até a família, tribo, povo, nação e mundo. Tudo tem que ser restaurado nesta ordem. 
 
Esse é o motivo pelo qual as pessoas estão se movendo neste tempo na direção de um 
único objetivo e um único mundo. Um único mundo. O mundo foi separado em dois 
mundos, de democracia e do comunismo. Qual dominará e criará o mundo único sob 
sua influência? No futuro, o mundo será um único, mas nem democrático e nem 
comunista. 
 
Seção 2. Cristo no Segundo Advento e o Mundo Espiritual 
 
A vinda do Senhor será a partir do extremo da terra. Ele deveria dizer algo assim: “Eu 
tenho que vir para esta sociedade como um servo de servos. Vocês devem se tornar um 
servo de servos para a sociedade.” Ele deveria dizer para as pessoas: “Sirvam os 
outros!” Porque o espiritual e o físico foram separados um do outro, pessoas no mundo 
espiritual devem começar no ponto mais baixo e progredir na direção do ponto mais 
elevado. (93-42) 
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Cristo no Segundo Advento deve vir como o antepassado, não somente do Terceiro 
Israel, mas também do Primeiro Israel e do Segundo Israel. Nossos membros devem ir 
além de um ponto onde vocês experimentam dúvidas semelhantes àquelas 
experimentadas pelo Primeiro Israel do tempo de Jesus. Então, através do coração do 
Pai, vocês podem ocupar a posição de um filho que está no mais profundo coração do 
Pai. Cristo no Segundo Advento deve ser capaz de resolver os problemas do mundo 
espiritual. Ao fazer isso, ele será capaz de começar sua obra no fundamento onde o 
Primeiro Israel foi estabelecido.  
 
Pessoas no mundo espiritual não têm sido capazes de formar uma ligação com 
Verdadeiros Pais, por isso elas devem seguir através deste curso. Os arquétipos das doze 
tribos já existem no mundo espiritual. Entretanto, o Cristianismo que devia se tornar o 
Segundo Israel, perdeu o centro pelo qual poderia se organizar em tribos. Assim, Cristo 
no Segundo Advento deve proclamar a ideologia de unificação e organizar as tribos. 
(10-218) 

 
 
Se Adão e Eva tivessem cumprido seu amor centrando em Deus, e então seguido para o 
mundo espiritual, quem seria o pai? Deus não tinha nenhuma forma ou substância. 
Mesmo no mundo espiritual, vocês não podem vê-lo. A razão que Deus criou Adão 
centrando no amor é que o mundo criado tem forma. Por essa razão, Deus tinha que se 
tornar um Pai que possui forma. 
 
Como resultado de Deus se tornar um Pai possuindo forma, aquilo que é invisível e 
aquilo que é visível estão unidos. Isto, em retorno, simboliza a unidade do cosmos. 
Assim, Deus criou Adão e Eva para que Ele pudesse assumir forma. Assim, qual é o 
elemento decisivo em sua tomada de forma? Isto somente pode ser o amor. Adão e Eva 
vieram ao mundo com a aparência que poderiam ter uma forma se assemelhando ao 
aspecto hyung sang de Deus. 
 
Através disso, as características de Adão e Eva teriam sido elevadas para o palácio e o 
trono do Reino do Céu. Então Deus teria habitado nos corações deste rei e rainha, e a 
partir dali Ele teria regido sobre ambas a realidade corpórea e a realidade incorpórea. 
Isto teria criado o Reino de Deus. Que tipo de reino seria? Ele seria um reino de amor. 
Vocês entendem? Um reino de amor. Isso não é assim? Somente amor pode trazer 
espírito e carne juntos. Isto não funcionaria com qualquer outra coisa. (143-93) 
 
Seção 3. Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual 
 
1. A Diferença Entre Seus Pais Físicos e os Verdadeiros Pais 
 
O que significa dizer “verdadeiros pais”? Como verdadeiros pais são diferentes de seus 
pais físicos? O que são verdadeiros pais? O que fazem verdadeiros pais? Que tipo de 
amor eles ensinam? Quando falamos em termos de amor, qual é a diferença entre seus 
pais físicos e verdadeiros pais? A diferença está no conceito deles sobre amor. Cada um 
tem um conceito diferente acerca do amor. Pais físicos têm ensinado sobre amor que é 
centrado no amor físico. Pais espirituais ensinam sobre amor que é centrado no mundo 
espiritual. O conteúdo é diferente. 
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Vocês pensariam que ter pais físicos seria suficiente. Por isso, por que vocês precisam 
de pais espirituais? Isto é por causa da Queda. A Queda. O que pais decaídos estiveram 
ensinando até agora? Na maioria das vezes, eles desprezam completamente aquilo que é 
maior, e ensinam seus filhos a centrarem em si mesmos, e tomar o caminho que 
continua declinando. Eles ensinam sobre cair. Por causa disso, uma linha foi traçada 
para manter os filhos no mundo satânico para sempre centrando no amor dos pais. Não 
há como quebrar isso. 
 
Então, o que são Verdadeiros Pais? Neste lugar, com este grande fundamento, eles 
ensinam sobre coisas cada vez maiores. Enquanto vocês se elevam, eles ensinam sobre 
coisas que são ainda maiores. Assim, o que é isso? Eles ensinam vocês a se adequarem 
ao mundo celeste, o mundo eterno. Eles ensinam vocês para que quando forem para o 
mundo eterno, vocês estejam compatíveis lá, e não tenham nenhum problema de viver 
lá em harmonia. Vocês entendem? 
 
Se vocês vão como estão para o mundo espiritual elevado, vocês apenas devem ir para 
algum canto e ficar lá com suas costas viradas contra todo o mundo espiritual, como se 
estivessem se protegendo contra o vento. Vocês devem fazer isso, porque se viram e 
encaram as pessoas, todas elas são pessoas que apenas querem viver por vocês, 
negando-se e se sacrificando. É tanto que vocês sentirão que estão sufocando. 
 
Quem fez isto desta forma? Satanás fez. Esse é o motivo pelo qual vocês estão 
esperando que os Verdadeiros Pais venham e os liberem. Vocês querem ser liberados. 
Qual é a forma para seguirem como pessoas liberadas nesta situação? Vocês desatam o 
nó tal como ele está, ou vocês seguem o curso oposto? 
 
Seus pais consideram os “Moonies” como seus inimigos. Eles dizem que vão 
desprogramar vocês, e estão fazendo uma grande comoção. Por outro lado, se vivem de 
acordo com minhas palavras, vocês seguirão através de muito sofrimento, mas 
encontrarão paz em seus corações. Se assumem somente o caminho fácil, vocês 
enfrentarão desespero e miséria. 
 
Se vivem de acordo com minhas palavras por um ano, e então dez anos, então vocês 
serão capazes de olhar para trás e verão uma multidão de pessoas seguindo vocês. Se 
não vivem assim, então vocês simplesmente cairão sozinhos. No final, não haverá mais 
ninguém, apenas vocês. No final, restará somente uma pessoa. Quem aqui hoje pode 
dizer: “Estou confiante que não morrerei”? Levantem sua mão. Pessoas que estão 
confiantes que não morrerão. Ninguém? (129-99) 

 
 
Se vocês querem retornar para Deus, então o mundo espiritual é o estágio onde podem 
fazer isto. O mundo espiritual. Vocês devem ir o mais longe possível para receber 
treinamento pelo mundo espiritual na terceira dimensão. O lugar onde vocês são 
treinados para fortalecer seu amor e a unidade com o mundo espiritual é o mesmo lugar 
onde vocês aprendem a amar Deus. Este é o lugar onde vocês aprender a amar seus Pais 
no Céu. 
 
Para este treinamento, o Messias vem para o propósito de cumprir o papel de 
Verdadeiros Pais na terra atualmente e conectar o mundo espiritual e o mundo 
substancial com Deus. Isso é tudo que existe para a missão do Messias.  
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O Messias realmente nos ama e vive para nosso benefício em uma extensão maior do 
que qualquer pessoa na história. Por isso, vocês devem estar seguros de passar neste 
treinamento com sucesso. Vocês devem ser capazes de dizer, “Eu conclui todo o 
treinamento.” Vocês devem fazer isso quando forem para o mundo espiritual. 
 
Antes do Senhor chegar, antes dos Verdadeiros Pais chegarem nesta terra, todo o mundo 
espiritual está dividido em muitas partes. Se vocês querem saber como é o mundo 
espiritual, ele é semelhante à forma do mundo no qual vivemos agora, naquilo que ele 
não pode estar unido. Muitas paredes têm sido edificadas, e os Verdadeiros Pais devem 
cuidar de tudo isso. Os Verdadeiros Pais fazem isto em um corpo substancial assim, 
sem terem morrido. Eles fazem isto no corpo substancial, e desta forma, eles rompem 
através desta separação entre os mundos físico e espiritual. Vocês entendem? Esse é o 
motivo pelo qual os Verdadeiros Pais representam não somente o mundo do corpo 
físico, mas também o mundo espiritual, como representantes de Deus. 
 
Normalmente vocês deveriam morrer e serem treinados por bilhões e bilhões de anos. 
Mas ao atender os Verdadeiros Pais, e por meio do amor absoluto, vocês são, pela 
primeira vez, capazes de pavimentar a estrada que conecta com o mundo espiritual. Ao 
demonstrar lealdade absoluta diante deste Messias, vocês estabelecem a condição de 
terem demonstrado lealdade absoluta diante até mesmo da maior de todas as pessoas 
espirituais. Vocês estabelecem a condição de terem demonstrado lealdade absoluta para 
os comandos de Deus. Vocês devem demonstrar lealdade absoluta ao Messias no lugar 
de Deus. Por que é assim? É assim que vocês podem estabelecer uma tradição que os 
capacite a se tornarem unidos com as pessoas no mundo espiritual. A fim de passar 
neste teste, vocês precisam demonstrar lealdade absoluta. Vocês entendem o que estou 
dizendo? [Sim.] 
 
Por que vocês precisam atender o Senhor no Senhor Advento, os Verdadeiros Pais? Isto 
é porque eles representam o mundo espiritual e Deus. Além disso, os primeiros pais, 
segundos pais e terceiros pais formaram um laço de coração que está selado em amor. 
Assim, outra razão para vocês fazerem estas coisas é para que possam estar qualificados 
para participar na realidade da vitória que representa tudo isso. (105-112) 
 
2. Verdadeiros Pais são o Eixo 
 
O que a mente humana busca seguir? O que a mente original espera? O que meu 
coração verdadeiro busca seguir? Ao menos em comparação com o corpo, a mente está 
mais próxima daquilo que é verdadeiro. Isto é mais o caso com a mente original do que 
com a consciência. A mente original tem que ostentar alguma semelhança com as 
características celestes originais. Por isso, vocês precisam encontrar o verdadeiro ponto 
central pelo qual a mente original está esperando. 
 
Onde estão os Verdadeiros Pais? Onde estão verdadeiros irmãos e irmãs? Onde vocês 
podem encontrar uma verdadeira família? Onde há uma verdadeira sociedade? Onde 
vocês podem encontrar uma verdadeira nação? Onde vocês podem encontrar um mundo 
verdadeiro? Onde estes estão? Se não têm isto, vocês somente podem ir de infelicidade 
para infelicidade em sua vida. Mas isso não é correto. Esse é o motivo pelo qual 
passamos nossas vidas neste mundo trabalhando duro ao ponto onde ficamos exaustos. 
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Vamos unir o mundo como um! Devemos tornar o mundo uma unidade. Unido 
centrando em quê? [Verdadeiros Pais.] Centrando no coração de Deus, o eixo do mundo 
espiritual e o eixo do mundo da terra devem ser unidos. Eles devem ser unidos com o 
quê? [Verdadeiros Pais.] É Verdadeiros Pais. O mundo espiritual não pode fazer isso, e 
isto não pode ser feito na terra. Vocês não podem tirar os Verdadeiros Pais do centro. 
 
O que é o oposto de Verdadeiros Pais? São maus pais. O que é a Queda? A Queda foi 
quando maus pais vieram a existir, causando assim um confronto no plano horizontal 
que levou a família a ser dividida em duas. No plano vertical também, há mundos 
separados do Deus do bem e do deus do mal. Porque tudo isto foi causado pelo fato que 
maus pais vieram a existir, os Verdadeiros Pais devem vir e ter dar e receber aqui. A 
Queda ocorreu por causa de maus pais. Para lidar com isto, Verdadeiros Pais devem vir 
a existir. Aquilo que é verdadeiro deve aparecer. (149-279) 
 
3. Centrado nos Verdadeiros Pais 
 
Olhem aqui. O mundo democrático representa a ala da direita, e o mundo comunista 
representa a ala da esquerda. Isto está declinando agora. O mesmo é verdade com os 
Estados Unidos. Nem o mundo tem um centro. O que é um centro? O Rev. Moon tem 
declarado que, o que é necessário a partir de agora é o pensamento Ala Cabeça, o 
Deusísmo. Nenhuma forma de humanismo pode se colocar diante de Deus. Não pode 
haver nada ao lado do Deusísmo. Deus é o único e eterno centro. Somente o 
pensamento Ala Cabeça pode funcionar como o centro para toda a humanidade. Isso 
não está certo? 
 
Os Verdadeiros Pais são aqueles que se tornam o centro para o mundo espiritual e o 
mundo físico. Vocês não devem pensar sobre isto de uma forma complicada. “O que é 
isso?” “É pensamento Ala Cabeça.” “O que é pensamento Ala Cabeça?” “É Deusísmo.” 
“O que é Deusísmo?” Quando vocês olham para isto centrando no amor verdadeiro, 
tudo é o mesmo conceito. Isto é algo que vocês não precisam, certo? [Não, nós 
precisamos disto.] Vocês estão dizendo “não” ou “sabemos”? (Risadas.) Qual é? [É 
“não.”] Vocês devem conhecer este tipo de conceito. Todos vocês sabem isto, certo? 
[Sim.] Então, isso é tudo. Ninguém pode reclamar. Essa posição se torna a posição de 
esperança, a posição de felicidade e a posição de paz. Isso não está certo? [Sim.] 
 
Agora vocês sabem que tipo de pessoa é necessária para romper esta limitação. Vocês 
precisam de limitações? [Não.] O que vocês precisam para romper através destas 
limitações? Se vocês têm três coisas que eu já mencionei, isto é tudo o que é preciso. 
Quando isso acontece, vocês podem se estendem sem limites. Mesmo se vocês visitam 
alguém no meio da noite, eles dirão: “Eu esperei por você tão ansiosamente. Por que 
você demorou tanto?” Eles prepararão comida para vocês e os deixarão sentar em seu 
assento. Eles sempre estarão preparados para sua chegada. Se vocês pudessem ser 
assim, então seriam benvindos onde quer que fossem. Quão felizes vocês seriam! Vocês 
gostariam de se tornar assim, ou não? [Sim.] Vocês estão seguros disso? (Risadas.) Não 
é tão fácil como parece, se tornar assim. Este é o problema. 
 
Como vocês podem se restaurar para seu ser original? “Como eu reformo a mim 
mesmo? Como eu revoluciono a mim mesmo? Como eu obtenho vitória na luta contra 
mim mesmo?” Esta é a tarefa de casa designada para as pessoas no mundo decaído. 
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Crianças que não gostam de fazer a tarefa de casa não receberão seus diplomas. Sem um 
diploma escolar, as pessoas não podem seguir o curso que querem tomar na vida. É a 
mesma coisa aqui. Agora vocês sabem o que devem fazer a fim de romper através das 
limitações de onde são necessários. (205-263) 

 
 
Onde é a limitação de onde o Rev. Moon é necessário? Se neste mundo ou no mundo 
espiritual, esta limitação é infinita. Por outro lado, se vocês fossem perguntados sobre 
qual é a limitação do Dr. Hendricks aqui para ser necessário, então a resposta é mais 
restrita. Onde é a limitação do Presidente dos Estados Unidos? Entre quatro a oito anos, 
ele rola e cai. Mas o Rev. Moon não rola e cai. Eu sou diferente. A limitação é diferente. 
Entre quatro a oito anos, o presidente americano tem que pegar as suas malas, mas isso 
não é verdade com o Rev. Moon. 
 
Assim, o mundo futuro precisa do Rev. Moon ou não? [Ele precisará do senhor.] Por 
que? Por qual razão? Esse mundo não terá um líder. A única pessoa que pode conduzir 
esse mundo é o Rev. Moon. Esta não é minha opinião pessoal. Esta é a opinião de Deus. 
Perguntem a Deus se eu estou dizendo a verdade ou não. (Risadas.) Se vocês não têm o 
poder para fazer isso, então não reclamem. Acreditem e me sigam. Não adianta debater 
isto da maneira de uma democracia. Se vocês têm uma barra de ouro à sua frente, então 
vocês precisam ter um debate se isto é realmente ouro? [Não, não é preciso.] 
 
Tudo bem. Por isso, quão amplo é o limite de onde o Rev. Moon é necessário? Se eu 
estivesse vivo no tempo da Guerra Civil Americana, vocês acham que somente os 
Yankees no norte teriam gostado do Rev. Moon? Apenas os sulistas teriam gostado 
dele? [Todos eles teriam gostado do senhor.] Esse é o problema. Além disso, vocês 
acham que somente este mundo na terra precisa de mim? E quanto o mundo espiritual? 
[É o mesmo com o mundo espiritual.] Por que? Por qual razão? Um palácio estava 
destinado a ser construído no mundo espiritual, e pessoas que viveram em amor na terra 
estavam destinadas a irem para lá. Mas este palácio não foi construído. Quem vai 
construir este palácio de amor? Deus irá construi-lo? Vocês já pensaram sobre este tipo 
de coisa? Deus o construirá, ou as pessoas no mundo espiritual o construirão? [Os 
Verdadeiros Pais o construirão.] 
 
O que significa dizer “Verdadeiros Pais”? No mundo espiritual, o palácio de amor 
começará com os Verdadeiros Pais. Isso está certo, ou não? Mesmo se já houvesse um 
palácio no mundo espiritual, somente se os Verdadeiros Pais fossem e declarassem, 
“Este é o lugar onde edificaremos um palácio,” todo o mundo espiritual se colocaria 
centrado nisso. O mundo espiritual absolutamente também precisa de mim, porque esta 
responsabilidade já devia estar cumprida. Eu devo ir para o mundo espiritual logo, ou 
esperar até mais tarde? (Risadas.) Por que vocês riem? (205-155) 
 
4. A Força da Ligação com os Verdadeiros Pais 
 
Verdadeiros Pais são os verdadeiros pais a quem toda a humanidade deve buscar. A 
existência de Verdadeiros Pais torna possível que a verdadeira bondade seja 
estabelecida. Para que tipo de pessoas são os Verdadeiros Pais? Eles são aqueles que 
agem como um tipo de ponto de apoio para vocês irem com o Pai. Verdadeiros Pais são 
aqueles que se colocam como um tipo de sacrifício. Eles são um sacrifício.  
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Em outras palavras, os Verdadeiros Pais formam um altar sacrifical que preenche a 
distância entre Deus e a humanidade. Eles formam uma ponte que cruza sobre o mundo 
de morte. 
 
Visto a partir desta perspectiva, essa posição é onde vocês podem estar com Deus. Este 
é o ponto focal que torna possível que vocês estejam juntos com Deus na ligação de pais 
e filho, e formam uma unidade completa com Ele. Ou seja, a humanidade pode se tornar 
unida com Deus pela primeira vez desde que esteve separada Dele como resultado da 
Queda. Este é um ponto de origem pelo qual dois perímetros que se tornaram separados 
um do outro como resultado da Queda podem convergir. Quem são aqueles que se 
colocam na posição do sacrifício de indenização? É os Verdadeiros Pais. 
 
Suponham que houvesse um lugar onde pudéssemos ir e chamar Deus em momentos de 
desespero, e que Ele colocasse de lado tudo que aconteceu durante os últimos milhares 
de anos, e nos permitisse avançar para que pudéssemos formar um relacionamento com 
Ele. Esse lugar seria tão valioso para nós que não o trocaríamos por nada nesse mundo. 
 
Qual é o vínculo que nosso Pai nos enviou para que nós, que estamos em necessidade de 
salvação, possamos estar com Ele, para que a humanidade que não está qualificada para 
estar na companhia do Pai, possa formar um relacionamento com Ele em um ambiente 
descontraído? É o vínculo dos Verdadeiros Pais. 
 
Como, então, vamos dar graças por esta glória através da qual o vínculo dos 
Verdadeiros Pais nos foi dado incondicionalmente? Quanta gratidão vocês têm 
retornado a Deus? Em resposta à graça pela qual vocês agora são capazes de receber 
salvação, quanto vocês têm considerado que receberam a oportunidade de estarem 
jubilantes e fazer um voto de vitória diante de céu e terra? Quanto vocês 
compreenderam que estão fazendo um novo início com esperança ilimitada e valores 
eternos? Este é o problema. 
 
Então, e quanto ao Pai? Deus, nosso Pai, teve o desejo mais sincero por toda a história 
para encontrar Seus filhos e filhas, e Ele sabe que este desejo pode se tornar realidade 
através dos Verdadeiros Pais que chegam à terra. Por causa disso, Ele tem esperado 
intensamente pelos Verdadeiros Pais! Gostaria que vocês comparassem os dois padrões 
de espera – aquele do Pai e aquele de vocês que estão no mundo de morte e esperam 
serem salvos dele. Normalmente, vocês pensariam que nós, como opostos ao Pai, 
colocamos maior importância nos Verdadeiros Pais, pensando mais especialmente sobre 
eles, e colocando maior valor neles. Até agora, este não tem sido o caso. Quando 
consideramos que é assim que tem sido conosco, devemos refletir com contrição. 
 
Da mesma forma que a humanidade tem procurado alcançar a posição onde podemos 
estar com Deus, estabelecer um vínculo com Ele, e estar face a face com Ele, assim 
também Deus tem procurado estar nessa posição conosco. Cada um de vocês deve ser 
capaz de dizer: “Eu alcançarei essa posição; eu estabelecerei o fundamento para essa 
vitória.” O importante é quão intensamente vocês se determinaram que irão superar 
quaisquer dificuldades, não importa quão grande, que verão esta posição como um 
ponto de transição que determina todos os valores em sua vida, e que criarão este 
vínculo com sua força motivadora primária.  
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Considerado a partir deste aspecto, precisamos compreender quão fraudulenta tem sido 
nossa atitude de fé. Precisamos ver quanto temos falhado em estabelecer nossas próprias 
posições, mas ao invés vagamos sem rumo como o vento. 
 
Se nos perguntamos se estamos qualificados para estar com o Pai, se somos pessoas 
com quem o Pai pode estar, a resposta é “não.” Estamos em necessidade de um 
salvador. Então, que tipo de pessoa é este salvador? Ele é a pessoa que substancializa o 
vínculo de Verdadeiros Pais. Então, a partir desta perspectiva, vocês entendem quão 
extraordinário é o vínculo de Verdadeiros Pais. Por causa dos Verdadeiros Pais, eu sou 
capaz de começar uma vida verdadeira, e empreender um relacionamento de nova vida. 
Vocês devem compreender novamente que, por causa deste relacionamento de vida, 
vocês são capazes de iniciar uma nova família. Vocês podem iniciar uma nova 
sociedade, nação e mundo. Além disso, os fatores essenciais para a vitória resolvem 
todos os caminhos de vida e morte dos últimos dois mil anos que se originam a partir 
dos Verdadeiros Pais. 
 
Não há nenhum “eu” ali. Deus não é aquele que deve viajar em um caminho de 
sofrimento a fim de salvar o mundo decaído. Deus não tem que lidar com o mundo 
decaído. Ao invés, Deus vem com um novo vínculo de amor. Ele vem até nós com nova 
esperança e um novo fundamento para restauração. Estas são as circunstâncias nas quais 
o vínculo entre Deus e vocês é formado. 
 
Este é um vínculo pelo qual os quatro pontos da bússola podem ser unidos, e está ligado 
em um único ponto de origem para que ele possa explodir o mundo de morte e 
estabelecer o fundamento para um novo cosmos de glória. O mundo é capaz de fazer um 
novo início como resultado do vínculo entre pai e filho sendo colocado em prática. 
 
Nenhuma espada ou poder temporal pode romper o vínculo entre vocês e os 
Verdadeiros Pais. Nem mesmo o poder de Satanás não o romperá. Por que? É porque 
este vínculo possui a autoridade especial para romper através de todos os problemas de 
hoje e trazer salvação para a humanidade, e porque o poder que a humanidade tem 
buscado encontrar por toda a história tem estado concentrado neste vínculo. Assim, um 
poder de concentração de qualquer época específica não será forte o suficiente para 
romper este relacionamento, onde o poder da história tem estado concentrado. Desta 
forma, os Verdadeiros Pais são pessoas a quem Deus estabeleceu como sacrifícios 
históricos para o propósito de acabar com todo mal e fazer um novo início vitorioso 
baseado em um novo vínculo. 
 
Estou certo que em suas orações, vocês invocaram o Pai tal como se já tivessem 
chegado no Céu. Da mesma forma que o Pai está em uma posição séria e circunstâncias 
miseráveis, vocês também devem estar em uma posição séria e circunstâncias 
miseráveis. Vocês devem dizer: “Pai, não importa qual tristeza ou dificuldade eu possa 
enfrentar, o Senhor não precisa se preocupar comigo.” Desta forma, vocês devem fazer 
sua tarefa como um filho, e confortar Deus. A menos que uma pessoa apareça nesta 
terra que possa fazer isso, nunca haverá uma forma para resolver os problemas 
históricos. 
 
Mesmo se devemos nos encontrar em circunstâncias extremamente difíceis, não 
devemos nos colocar diante de Deus e esperar receber Sua simpatia. Ao invés, devemos 
nos colocar em uma posição de demonstrar simpatia a Deus.  
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Jesus era a cristalização de todos os elementos que foram cuidadosamente acumulados 
através da história no contexto deste vínculo. Entretanto, porque Jesus foi bloqueado de 
concluir a Vontade de Deus, a vinda do Senhor deve cumprir esta Vontade. A vinda do 
Senhor deve seguir o curso de Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais são a 
concentração de todas as ardentes esperanças da história. Deus estabeleceu os 
Verdadeiros Pais para representarem o todo e como a condição da substancialização da 
história. O vínculo com os Verdadeiros Pais não pode começar no mundo espiritual. Ele 
deve ser formado na terra. Isto é porque os Verdadeiros Pais vêm à terra na forma 
substancial. É porque eles têm forma substancial que os Verdadeiros Pais podem 
responder quando vocês os chamam, e ter simpatia por vocês quando estão em 
dificuldades. Vocês não podem imaginar quão abençoada é a humanidade que pode 
encontrar Verdadeiros Pais em um nível plano. 
 
Até agora, Deus tem trabalhado para superar todas as dificuldades que podem ser 
enfrentadas em uma época histórica específica em um esforço para alcançar vitória 
decisiva centrando no conteúdo que acabei de descrever. 
 
Entretanto, quando vocês olham para si mesmos, há a questão se vocês podem se tornar 
o rei da vitória ou não. Vocês devem ser capazes de dizer que se tornaram unidos com 
esse coração e se tornaram completamente inseparáveis dele. Em outras palavras, o eixo 
principal de sua vida tem que ser a convicção que estão com o Pai, e que estão juntos 
com os Verdadeiros Pais. Somente se cada um de vocês se torna o ser que pode 
continuar no mesmo curso por milhares – até mesmo dezenas de milhares de anos – será 
estabelecida uma ligação entre o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no mundo 
espiritual. Isto significa que vocês serão os mestres do Céu e os mestres da terra. Então, 
o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no mundo espiritual serão abertos pela 
primeira vez. 
 
A partir desta perspectiva, esse vínculo não é algo que pode ser formado em uma 
posição de conforto. Ele é formado em uma posição de extrema dificuldade; uma 
posição tão séria que possivelmente não poderia ser mais séria; uma posição onde vida e 
morte estão alinhadas; uma posição onde há um nível elevado de risco. 
 
Esse é o motivo pelo qual se olhamos para a Bíblia, ela diz: “Quem quer que busque 
ganhar sua vida, a perderá, mas quem quer que perder sua vida, a preservará.” Jesus 
parece estar dizendo algo fora de sintonia com o momento, mas essa é a abordagem e 
atitude normal para seguir o caminho de restauração e para progredir através do mundo 
do coração. Está claro que cada pessoa é o ser que deve se esforçar para alcançar esse 
estado, e que esse caminho será o curso verdadeiro. (31-74) 
 
5. Solicitação dos Verdadeiros Pais 
 
Muitos de vocês aqui já passaram do quadragésimo aniversário e estão se aproximando 
dos cinquenta anos. Talvez vocês morrerão nos próximos 10 ou 20 anos. Quando ficam 
face a face com a morte, talvez vocês olhem de volta para o curso que seguiram depois 
que passaram a conhecer a vontade de Deus e se perguntem o que realizaram. Qual será 
sua resposta? 
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Como vocês serão capazes de continuar inclinando sua cabeça em vergonha quando 
estiverem no mundo espiritual? Por causa de sua falha em concluir sua responsabilidade 
para restaurar os cinco bilhões de pessoas que ainda são descendentes de Satanás, Deus 
ainda não pode reivindicar Seu lugar de direito. Além disso, vocês não têm sido capazes 
de remover a máscara servil do desejo insatisfeito do Seu rosto. Como vocês chegam lá 
e andam de cabeça erguida? Como vocês viverão lá? Vocês apenas devem se esconder 
em algum lugar. Tudo sobre vocês será revelado para todos verem. 
 
Há alguém que possa dizer que não irá para o mundo espiritual? Levantem sua mão. 
Ninguém? Todos teremos que ir? O que levarão com vocês? Quando uma mulher jovem 
se casa, há algo chamado dote, não é? No dialeto da província de PyongAn do Sul, a 
palavra para dote é “sirari.” Sirari. Sirari se refere a todas as coisas que uma mulher 
leva com ela quando se casa, e muda de casa. Esta é a primeira vez que vocês ouvem a 
palavra “sirari,” não é? [Sim.] 
 
Nesta parte da Coreia, vocês chamam de “honsu,” não é? Suponham que a filha de uma 
família pobre se casa com o filho mais velho de uma família rica. Só de olhar para a 
própria aparência, ela encontraria dificuldade de se apresentar para todos os parentes do 
noivo. Se ela não pudesse nem mesmo levar um dote, então como ela poderia ir e viver 
em uma casa compartilhada por quatro gerações onde estaria servindo ambos os pais e 
avós do noivo? Ela está prestes a entrar em uma casa onde as famílias dos irmãos do 
noivo somariam cerca de cem. Como ela poderia suportar o ridículo se estivesse de 
mãos vazias? Quando sua sogra lhe diz: “De acordo com nossa tradição familiar, isso e 
aquilo é desta forma, e isso e aquilo é daquela forma, a avó e todas as outras mulheres 
fazem dessa maneira, e a irmã mais velha faz dessa maneira, e  todas as demais fazem 
assim, e quanto a você?” Se ela é vista como uma falha na família, como ela vai manter 
a cabeça erguida, ou sentar para comer? Como ela pegará a colher? 
 
É terrível se vocês não podem se ajustar ao grupo, se vocês não podem ser parte do 
grupo. O que levarão com vocês? Quando vocês dizem, “Eu tenho sido um membro da 
Igreja de Unificação por quarenta anos,” eles dirão, “Bem, o que você trouxe com 
você?” Então, como vocês responderão? Quando eles perguntam, “O que você comia? 
Onde você comia?” Vocês podem responder, “Na Igreja de Unificação eu comia de 
graça.” Além disso, eles dirão, “Qual trabalho você fez? Você nem mesmo fez sua parte 
do trabalho. As pessoas a quem eu atendi como meus pais viveram suas vidas dessa e 
daquela forma, mas e como você viveu? Você é um filho filial ou não?” Vocês acham 
que eles não farão perguntas assim? Mesmo se vocês se perguntarem essas questões, 
quais são as respostas que vocês darão para si mesmos? Qual é a posição – qual é sua 
própria autoridade – pela qual serão capazes de suportar este questionamento? 
 
Tenho sofrido abusos de todo o mundo e recebido perseguição. Já passei pela pior 
tortura do mundo, mas posso lidar com o encarceramento tão facilmente como ter uma 
refeição. Esse é o ambiente no qual estou; mas e quanto a vocês? Vocês são apenas 
espectadores?  
 
Suponham que um homem seguiu com tanta pobreza durante seus estudos, que ele nem 
mesmo terminou a escola elementar. Quando chega o tempo para ele se casar, e ele vai 
para a casa de seus sogros, a situação é que sua noiva se graduou da universidade. Quão 
envergonhado ele ficará nessa situação! 
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O mundo espiritual que vocês irão é um lugar pior ou melhor do que aqui? O lugar para 
onde vocês irão após sua morte é pior do que aqui, ou melhor? É um lugar que é 
dezenas de milhões de vezes melhor do que aqui. Este é um mundo onde cada indivíduo 
pode facilmente ver como se comporta em termos de qualquer coisa relacionada com a 
disciplina moral. Este é um lugar onde cada indivíduo sente a dor de saber exatamente 
onde ele está situado. Se vocês querem ir para o outro mundo que podem ver à 
distância, então isto levará milhares, até mesmo dezenas de milhares de anos. Apenas 
para se elevar um único estágio no mundo espiritual levará anos. Não há nenhum limite 
para quanto tempo possa levar. Perguntem vocês mesmos a eles. 
 
Eu irei para a posição mais elevada, para o trono celeste, mas todos vocês não serão 
capazes de estar comigo. Porque vocês receberam a coisa precisa chamada Bênção, a 
porta está aberta, mas vocês não podem entrar porque não têm a roupa adequada para 
vestir. Mesmo que tenham sido convidados para um banquete, vocês não podem ir, a 
menos que tenham a roupa adequada, não é? Você acabou de ser convidado para ser um 
padrinho de casamento, mas não pode ir vestido como se acabou de trabalhar na 
fazenda, não é? Pensem sobre isso. Vocês devem se vestir adequadamente antes de 
irem. Somente então vocês estarão qualificados para serem recebidos nesse ambiente. 
Se não, então vocês serão atirados para fora. Eles vão gritar com vocês: “Saia daqui, seu 
canalha.” Vocês não terão nenhum amigo lá. 
 
Uma vez muitos anos atrás, havia um homem rico em Mokpo. Ele era tão rico que 
possuía todas as terras na região norte ao redor da cidade. Ele era o homem mais rico 
em Mokpo. Então, um dos meus amigos estava para se casar com a única filha deste 
homem, e se tornar um genro desta família rica. Isto foi durante a ocupação colonial 
japonesa, por isso quase ninguém poderia arcar com as despesas de um casamento 
moderno estilo ocidental com smoking e vestidos formais. Na maioria das vezes, o 
noivo utilizava seu uniforme da defesa civil, tendo a certeza que todos os botões 
estavam adequadamente abotoados, e colocava uma flor em seu peito. 
 
Este homem rico, porém, porque era rico e tinha todos estes amigos vindo de Tóquio e 
de todo lugar, decidiu fazer um casamento em estilo moderno. E eu fui convidado para 
ser um padrinho. Eu era realmente um dos quatro padrinhos lá. A noiva também tinha 
quatro damas de honra. E assim eu fui. Bem, quando a família da noiva preparou a 
roupa para os padrinhos, eles pensaram que poderiam fazer todos se ajustar à altura do 
noivo. E isso incluía a roupa que eu deveria vestir. De fato, o noivo era da mesma altura 
que eu. Mas seu corpo não era tão amplo como o meu. Ele era de fato edificado como 
um pedaço de madeira compensada. Quero dizer que ele realmente era mais magro. Eu 
sou um pouco mais largo do que ele. Eu tenho a constituição de um empresário, vocês 
não acham? 
 
Assim, quando coloquei a camisa branca que eles trouxeram e a abotoei, você ainda 
podia ver meu umbigo. Meu umbigo! (Risadas.) Ah, quando coloquei o terno, ele era 
muito pequeno, por isso ele se separou assim. E a camisa ficou assim. Foi um tremendo 
inferno para mim, ter que vestir aquelas roupas; eu ainda não esqueci quão terrível foi. 
Uau! (Risadas.) Eu acho que foi uma lição importante para mim, para que eu pudesse 
saber quão importante é, em termos do curso de realização da Vontade de Deus, que eu 
possa ser capaz de me ajustar quando for para o mundo espiritual. 
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Eu tive que me colocar diante desta enorme multidão. Aqui estava este padrinho, 
vestido assim, se colocando diante de uma multidão de milhares de pessoas, incluindo 
todos que eram alguém na província de Cholla do Sul. Foi simplesmente terrível. Eu 
ainda quero chorar sempre que penso sobre isso. Eu ainda preferia ter encontrado um 
buraco de rato em algum lugar que pudesse me esconder. Tudo que eu pude fazer foi 
ficar ali no meu lugar e suportar. 
 
Depois de algumas horas assim, minha coluna começou a doer. Porque as roupas eram 
tão pequenas, eu tive que manter uma postura que pressionava muito minha coluna. 
Então, eu comecei a ter cãibras musculares. O que eu deveria fazer? Eu poderia chorar 
em voz alta? Lembro que fui até uma parede que tinha sido colocada para bloquear o 
vento. Lá, eu inclinei assim para massagear as cãibras musculares. Alguns de vocês 
estão ouvindo essa história pela primeira vez, não é? É a primeira vez que vocês ouvem 
como eu massageei minhas cãibras. 
 
É terrível quando você não pode se encaixar em um ambiente específico. Eu conheço 
bem o mundo espiritual. Eu conheço todos os santos e todos os fundadores de religiões 
que são de alguma forma significantes. Eles não querem ceder a vocês. Vocês não 
devem ser excluídos desse grupo. Vocês devem sentir um sentimento de vergonha 
diante de mim. Isso não é necessário a fim de que vocês se tornem verdadeiros pais? 
Isso não está certo? É apenas racional. Se vocês estão apenas vagando, então o único 
grupo que vocês se encaixam é um grupo de mendigos. (212-224) 
 
Seção 4. Pai e o Mundo Espiritual 
 
1. Estabelecimento das Condições Espirituais do Pai e Seu Fundamento 
Para Isto 
 
O que vocês devem saber é isso. Vocês devem saber que o mundo espiritual é assim. Eu 
não tenho conduzido todos os esforços e eventos providenciais por mim mesmo 
centrando somente no padrão físico. Ao invés, eu tenho feito essas coisas atendendo a 
Deus no mundo espiritual. Vocês devem saber que a razão que tudo está sendo 
resolvido na terra, é para que o mundo espiritual seja afetado, e todas as divisões no 
mundo espiritual sejam derrubadas. Se brancos e negros devem se tornar unidos entre si 
e unidos comigo em amor, e agir de acordo comigo, então imediatamente vocês se 
tornariam conectados com o mundo de seus antepassados, ou seja, o mundo espiritual. 
 
Por que? É porque sujeito e objeto estão unidos. Isto faz sentido de forma lógica. Aquilo 
que é um completo negativo automaticamente cria algo que é um completo positivo. 
Esse é o princípio por trás da criação do universo. Esta é a lei da existência. Assim, se 
vocês conduzem um movimento completamente dentro do princípio aqui, então o 
próprio mundo espiritual se tornará conectado com isso. Vocês entendem? Esta é a 
primeira vez na história que algo assim acontece. Portanto, se resolvemos as questões 
do mundo espiritual aqui, e lidamos com eles, então eles alcançarão uma resolução 
natural no mundo espiritual. Entretanto, toda vez que isto é feito, deve haver 
indenização. Vocês não sabem em qual período vivemos, ou em que tipo de tempo é 
este para o mundo.  
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Contudo, eu mesmo estou assumindo responsabilidade diante da história e do universo, 
diante do mundo espiritual e na terra para avançar esta tarefa. Eu conheço o momento 
quando a indenização deve ser paga. Eu sei o que acontece no mundo espiritual e o que 
acontece na terra, quando isto não é sustentado. Vocês entendem? [Sim.] Esse é o 
motivo pelo qual a Bíblia diz que aquilo que é liberado na terra também será liberado no 
Céu. Para resolver algo na terra, é necessário indenização. Esse é o processo. 
 
Vocês não conhecem a forma da indenização. Vocês compreendem isso? Eu conheço a 
forma da indenização, mas vocês não. Esse é o motivo pelo qual, como eu já mencionei, 
vocês precisam alcançar um nível mais elevado. Deve haver uma era de indenização 
parceiro-sujeito e parceiro-objeto no ambiente individual, a era de indenização parceiro-
sujeito e parceiro-objeto no ambiente familiar, a era de indenização parceiro-sujeito e 
parceiro-objeto no ambiente do clã, a era de indenização parceiro-sujeito e parceiro-
objeto no ambiente do povo, a era de indenização parceiro-sujeito e parceiro-objeto na 
nação e a a era de indenização parceiro-sujeito e parceiro-objeto no ambiente mundial. 
Vocês não sabem isso, mas eu sei. Esse é o motivo pelo qual minhas palavras são 
refletidas diretamente no mundo espiritual, e são reveladas lá. (131-226) 

 
 
Onde vocês acham que o Reino do Céu tem que ser realizado? Ele tem que ser feito no 
lugar mais miserável do mundo. Assim, onde é isso? É no fundo da pior de todas as 
prisões do mundo. 
 
O problema é este: Quem irá estabelecer o fundamento no mundo espiritual e na terra? 
O Rev. Moon da Igreja de Unificação deverá fazer isso. Ele faz isso começando no pior 
lugar na prisão. Ele começou com a pior de todas as prisões, e trabalhou com o mundo 
espiritual para estabelecer este fundamento. Então, ele trabalhou para ampliar este 
fundamento. Então, ele foi para a sociedade em geral e fez isto na família, então no clã, 
no povo e na nação. Então fizemos isto na Ásia, e então no mundo inteiro, centrando 
nos Estados Unidos, que é o país central do mundo. 
 
Eu devo abrir o caminho para todas as pessoas, assim, eu formei amizades com 
prisioneiros no corredor da morte, e andei algemado com todos os tipos de ladrões, e 
comi com eles. Em cada caso, eu tentei confortá-los. Algum tempo atrás, eu fui até Las 
Vegas e orei pelas pessoas lá. Todas as pessoas do mundo. Vocês sabem por que o 
Hotel New Yorker em Nova York foi comprado? Ele é na Oitava Avenida. No futuro, 
meu plano é começar com a pior favela em Nova York, e limpar tudo e estabelecer um 
novo fundamento. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim.] 
 
Eu tenho que ir lá e me misturar com eles, e dar conforto a eles. Somente fazendo isso, 
eu posso abrir o caminho para todas as pessoas em todos os caminhos da vida, incluindo 
as pessoas do mundo satânico que estão no caminho da destruição. Ao mesmo tempo, 
eu devo abrir todas as coisas que estão bloqueadas no mundo espiritual, e pavimentar o 
caminho no mundo físico. Somente então o mundo pode ser unido. Por esta razão, eu 
tenho que transcender raça. Eu ajudo pessoas brancas a se casarem, e ajudo pessoas 
negras a se casarem. Eu compro uma casa para um branco, e compro uma casa para um 
negro. Eu sou uma pessoa que está fazendo coisas que não podem ser vistas em 
qualquer outro lugar no mundo. (96-160) 
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Eu triunfei no mundo espiritual. Não há ninguém mais que possa fazer isso. A miríade 
de mestres espirituais no mundo deverá vir até mim no futuro, e aprender a partir de 
mim. Sem falhas, isto é o que acontecerá. Por causa disso, não há nenhum problema se 
todas as 30 milhões de pessoas da Coreia, ou mesmo as 3 bilhões de pessoas no mundo, 
se oponham a mim. Todas as centenas de bilhões de pessoas espirituais fazem o que eu 
digo a elas. Mas eu serei indiferente. 
 
2. A Patente do Pai no Mundo Espiritual 
 
Vamos falar agora sobre como edificar uma ponte até o mundo espiritual, e fazê-la para 
que possamos saltar sobre ela. Vocês estão interessados nisso, não é? Esse homem 
Moon assim e assim que se coloca diante de vocês é um coreano? Ele é um americano? 
Ele é um oriental? Ele é um ocidental? Ele é um coreano do oriente? [Não.] Por que 
não? Isso está certo, não é. Mas eu tenho uma patente. Todos os elementos de 
desenvolvimento no mundo moderno estão conectados com direitos de patente.  
 
Todas as patentes são diferentes. Há patentes relacionadas com fabricação de roupas, e 
para tudo mais. Tudo é patenteado. Se você tem uma patente, então pode ir para 
qualquer lugar no mundo e exercer seu direito de proprietário. É assim que ocorre no 
mundo em geral, e vocês devem saber que também há uma lei semelhante no mundo 
espiritual. 
 
Não há nenhuma lei que diz que somente brancos podem registrar patentes. Nenhuma 
lei diz que negros não podem registrar patentes, ou que asiáticos não podem fazer isso. 
Não importa onde você vá, patentes se aplicam a qualquer tipo de pessoa. Vocês 
entendem? [Sim.] 
 
Há muitos fundadores de religiões e outras pessoas religiosas na história que tentaram 
obter uma patente no mundo espiritual. Eu não sei se há alguém entre eles que possui a 
patente campeã. Vocês não apreciariam se eu apresentasse isso para vocês? [Sim.] 
Como vocês sabem se o que eu mostrei não é falso? 
 
Como vocês podem dizer se é real? Eu não sei se é bom ou ruim, mas todos vocês que 
estão reunidos aqui devem se juntar como uma união, e, ao invés de se separarem, vocês 
estão dizendo que escalarão até qualquer altura. Assim, então isso é suficientemente 
bom. Então, e quanto a Deus? Ele pode dizer: “Espere um minuto, Rev. Moon. Olhe 
aqui agora, você não pode fazer isso”? Até mesmo Deus dá sua permissão. Sem minha 
assinatura, não é bom. Minha assinatura. Poderia haver algo assim. Isso não seria bom? 
[Sim.] 
 
Pode haver muitos grandes presidentes americanos que estão agora no mundo espiritual, 
mas isto não importa. Mesmo se há reis, ou santos, ou fundadores de religiões, quando 
eles precisam da minha assinatura, eles deverão vir e inclinar para mim. 
 
Se querem receber uma graduação de doutorado, vocês devem ir até seu mestre Ph.D. e 
servi-lo. Se ele exigir, vocês devem fazer até mesmo a tarefa mais humilde para ele, e se 
ele chutá-los, vocês devem virar e dizer: “Oh, muito obrigado.” Não importa o que 
aconteça, vocês devem obter sua assinatura a fim de receber o seu doutorado.  
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Vocês podem querer dizer: “Eu sou melhor do que ele. Eu pareço muito melhor. Eu 
tenho um nariz melhor, um rosto melhor e uma estatura melhor. Se lutássemos, eu 
venceria. Eu posso comer mais do que ele. Eu posso vencê-lo em qualquer competição. 
Eu sou melhor do que ele em dezenas, até mesmo centenas de formas. Contudo, ele 
pensa que pode recusar um doutorado para mim, apenas porque eu não sei algumas 
coisas?” Entretanto, nada disso fará algum bem a você. Pode ser que eu tenha uma 
patente tal como essa. 
 
Rumores voavam por este mundo caprichoso e muitas pessoas pensavam que eu seria 
destruído e desapareceria. Mas porque eu tenho esta patente, estou mantendo minha 
cabeça erguida depois de sair da prisão em Danbury, e estou falando em voz alta. Eu 
tenho antenas que me permitem ver e ouvir tudo. E quando descubro, eu falo com uma 
voz alta. Vocês entendem? [Sim.] Até mesmo Deus verificará para ver se o Rev. Moon 
assinou sobre um assunto específico antes de tomar uma decisão sobre isso. Ele 
verificará para ver se minha assinatura está lá, e se está lá, estará tudo bem para Ele. 
Mas se não… (Risadas.) 
 
É fácil dizer, mas pensem quão difícil isto é na realidade. Se, por acaso, eu tiver esse 
pedaço de papel, então todo o mundo físico e o mundo espiritual estariam na palma da 
minha mão. Todos na terra não podem evitar ir para o mundo espiritual, por isso 
podemos concluir que de uma forma ou de outra, todos certamente acabaremos no 
mesmo lugar. (134-17) 

 
 
A natureza está preenchida com verdade. Vocês não sabem muito sobre o mundo 
espiritual, não é? Esta pessoa que vocês veem aqui é um especialista sobre mundo 
espiritual. Não apenas no século XXI, mas mesmo no XXII ou no século XXX, não 
haverá nenhuma forma para abrir a porta para o mundo espiritual sem mim. 
Provavelmente, meu nome será lembrado na história como sendo o primeiro a 
desenvolver um fundamento lógico para entender como abrir a porta para o mundo 
espiritual. Mesmo um espiritualista que se considera o melhor no mundo deverá vir e 
aprender de mim. Esse é o motivo pelo qual sou o fundador da Igreja de Unificação. 
Vocês entendem? A unificação de igrejas. Que tipo de igreja? É a unificação do 
Cristianismo mundial. Se eles tivessem me ouvido, eles já estariam unificados. Se 
somente eles tivessem ouvido. (203-325) 

 
 
Uma vez que tenha feito uma declaração diante do mundo físico e do mundo espiritual, 
posso parar a forma que o mundo espiritual esteve utilizando de forma egoísta o mundo 
físico. Ao invés, se torna possível para o mundo espiritual trabalhar para o benefício do 
mundo físico. Vocês acham que há uma forma para fazer isso? Vocês acham que é 
suficiente restaurar a primogenitura do primeiro filho começando com Abel, e então 
fazer uma declaração para o mundo espiritual, dizendo que a partir desse ponto eles 
devem cooperar com o mundo físico, e obedecer ao mundo físico? Se alguém fosse 
dizer, “Faça isto,” sem qualquer conteúdo para apoiá-lo, vocês acham que isto será 
feito? É necessário explicar que isto funciona desta maneira, e que funciona daquela 
maneira, e assim por diante. Somente então isto se torna possível. Somente então norte e 
sul serão unificados, e leste e oeste estarão juntos. Então tudo voltará em um pacote 
como esse. (210-193) 
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3. O Mundo Espiritual Já Está Centrado no Pai 
 
Se o mundo espiritual não é unificado, o mundo da terra não pode ser unificado. Se lá 
existe um Senhor que pode unificar o mundo espiritual, qual seria o problema para 
unificar o mundo da terra? Isto não é difícil. Nações são essenciais. A partir de agora 
devemos até mesmo orientar espiritualistas. As pessoas que são abertas espiritualmente 
são todas minha responsabilidade agora. Eu sou o chefe de espiritualistas, por isso vocês 
devem seguir minhas palavras, não as palavras deles. Vocês devem saber disso: eles 
devem vir aqui e aprender a partir de mim. Eles conhecem somente um caminho. 
 
Por essa razão, mesmo se recebem mensagens a partir do mundo espiritual, vocês não 
devem pensar que elas são informações absolutas. Se os espiritualistas não interpretam 
suas mensagens de acordo com o Princípio Divino e escolhem a direção certa, será fácil 
para eles estarem no lado de Satanás. Vocês entendem? [Sim.] O mundo espiritual está 
testificando sobre o Pai e está me seguindo agora. Porque conheço sobre o mundo 
espiritual como um especialista, eu posso distinguir as ações de Satanás e tenho sido 
capaz de cumprir isto. Esse é o motivo pelo qual não tenho sido destruído. Eu ainda 
estou aqui. 
 
Pensem sobre quantos zilhões de espíritos estão no mundo espiritual. Comparada a isso, 
a população de três bilhões na terra é muito pequena. Três bilhões de pessoas não são 
tão importantes. Se apenas ultrapassamos o nível nacional, seremos capazes de 
mobilizar o mundo espiritual. Quando isso acontece, nosso tempo estará próximo. 
Vocês devem saber disso. Com este tipo de visão, podemos ver os esboços para o futuro 
do mundo livre e do mundo comunista. Vocês entendem? [Sim.] (154-233) 

 
 
Vocês sabem o que é o Senhor no Segundo Advento? [O Rei dos Reis.] Eu perguntei a 
vocês o que é o Senhor, e vocês estão me dizendo que é o Rei dos Reis. Quando Jesus 
estava morrendo, ele disse que voltaria. Não é verdade que as pessoas estão criando 
barulho porque eu vim em nome de Jesus? Eu sou melhor ou inferior a Jesus? [Você é 
muito melhor.] Contudo, os Cristãos dizem que o Rev. Moon é melhor do que Jesus? 
Eles já estiveram no mundo espiritual? Eu tenho visto tudo e falado sobre isto. Eu falo 
nesse fundamento, mas aqueles que não sabem sobre o mundo espiritual estão fazendo 
esse barulho! Bem, quando eu disse que Buda era meu discípulo, os budistas também 
fizeram barulho. Eles estão muito quietos recentemente. (Risadas.) Eu trouxe líderes do 
Budismo para os Estados Unidos e mostrei a eles. Quando voltaram, eles disseram, 
“Uau, entendemos mal. Ele é melhor do que o Senhor Jesus e o Senhor Buda.” Isso é o 
que eles dizem agora. Eu sou inferior a Buda? Inferior a Jesus? Vocês sabem como 
Jesus foi tratado com desprezo enquanto andou pela orla da Galiléia por três anos como 
um mendigo? Ele foi tratado com desprezo, e morreu. 
 
Eu estou morto ou vivo? [Vivo.] Eu fui tratado com desprezo, mas tenho avançado 
sobre o mundo inteiro para superar. Eu sou grande ou não? [É grande.] Quão grande eu 
sou? (Risadas.) As pessoas do mundo inteiro são tão miseráveis. Se as pessoas não são 
boas o suficiente, e há alguém como o Pai, elas devem ser gratas por receber sementes 
dessas pessoas. Isto significa que são sogros, que elas devem receber sementes a partir 
da minha família, não é? Vocês entendem? [Sim.] (186-183) 
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Se vocês vão para o outro lado do mundo espiritual, como ele será? Vocês acham que 
verão pessoas sendo felizes, ou as pessoas estão se opondo umas às outras? Assassinos e 
suas vítimas estão todos ficando juntos lá. Vocês não acham que eles estão prontos para 
lutar, agitando facas para sua vingança? Entretanto, há muitas paredes lá. As muitas 
paredes estão bloqueando-os. Por essa razão, maus espíritos vão até os descendentes de 
seus inimigos e causam mortes repentinas por acidentes a fim de lançá-los no mundo 
espiritual. Coisas assim acontecem. Todos eles devem ser liberados. 
 
A fim de liberá-los, o mundo da terra deve ser liberado. Para essa liberdade, algo bom 
deve ser oferecido. Se algo melhor do que morrer ou ter inimigos não é oferecido, eles 
não podem ser liberados. O que isto poderia ser? Com o que o mundo espiritual é 
liberado? Com o que Deus é liberado? Todos os relacionamentos ruins foram amarrados 
por antepassados humanos, e eles fizeram essa bagunça no mundo espiritual. Portanto, 
os descendentes agora enfrentam os erros de seus antepassados. 
 
Contudo, se uma pessoa herdou a tradição adequada para ser um filho filial, ela deve 
pagar os débitos de seus pais. Vocês entendem? Sob essa luz, quem deve derrubar todas 
as muralhas dos antepassados no mundo espiritual? Nós devemos trabalhar nisso. Ao 
fazer este trabalho, devemos fazer nossos antepassados descerem para nos encontrar 
diretamente e fazê-los nos ensinar. Isto soa como um sonho, mas é real. Não somos 
pessoas que vivem sozinhas. Não sozinhas. Se olhamos ao nosso redor, eu sei que tipo 
de pessoas são seus antepassados, e o que eles fizeram. Se começo a fazer isso, fica 
escuro. Os rostos de antepassados aparecem sem rodeios e desaparecem. Nesse 
momento posso dizer se a situação é boa ou ruim. Esse é o motivo pelo qual eu digo que 
devemos unir as religiões. 
 
Se o dono de uma loja vem até o cliente para discutir sobre a festa do cliente, mas o 
cliente dorme ao invés de estar interessado na festa, vocês acham que a festa será bem-
sucedida? Bem, esse é o motivo pelo qual a Federação Mundial deve ser conectada com 
o mundo espiritual. Se não podem controlar o mundo espiritual, vocês não podem 
controlar o mundo físico. A raiz da fortuna celeste é o mundo espiritual. Se vocês não 
podem controlar o mundo espiritual, como podem trazer os resultados de lá para a terra 
a fim de unificar a terra? Por essa razão, devemos unificar o mundo espiritual antes de 
unificarmos o mundo físico. 
 
No mundo espiritual, eu lutei e assumi domínio sobre tudo. As pessoas estão ficando 
perplexas porque eu disse que Jesus era meu discípulo, que Buda era meu discípulo e 
que Confúcio era meu discípulo. Vocês já ouviram que seus seguidores disseram, “O 
Rev. Moon está dizendo que Buda é seu discípulo, que Jesus é seu discípulo, e que 
Confúcio é seu discípulo”? Isso é verdade!  
 
Estes companheiros me encontraram e tiveram discussões comigo. Eu disse, “Vocês não 
sabiam estas coisas, não é?” Vocês já me encontraram. Eles se renderam a mim e estão 
tentando unificar as religiões com o Unificacionismo. Esse é o motivo pelo qual Buda 
está trazendo seus discípulos até mim. Além disso, Confúcio está orientando seus 
discípulos até mim. Vocês não conhecem estas coisas, não é? Esse é o motivo pelo qual 
vocês são imaturos. (Risadas.) Acho que vocês se sentiram mal porque eu disse que 
vocês são imaturos. (191-205) 
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Cada um de vocês que já me encontrou em seus sonhos, levantem a mão. Todos 
deveriam me encontrar lá. Oh, é bom! (Risadas.) Não há nenhuma outra organização 
como esta no mundo. Por que a Igreja de Unificação tem sido capaz de cumprir o 
crescimento em âmbito mundial centrando no Pai? Não importa onde nossos 
missionários vão, eles podem saber as coisas pelo sentimento. Eu tenho falado um 
pouco sobre isso para vocês, não é? Eu falo em muitos lugares todos os dias, e isto me 
causa alguma confusão. (Risadas.) Se eu repito para vocês a mesma história, e vocês 
ficam envergonhados, isto é má educação. 
 
Há muitos irmãos e irmãs que se movem ao receber essas ordens a partir das revelações. 
O mundo comunista diz que não há nenhum Deus, e eles se opõem à existência de 
Deus. Independente do país, o partido comunista tenta erradicar todas as religiões. Sob 
essas circunstâncias, Deus tem que se preparar. Por exemplo, Deus tem dito coisas 
semelhantes para uma mulher em um país comunista, e para um homem em outro país 
comunista. Por vários anos, Deus disse para a mulher, “O homem que você encontrará 
no futuro é assim e assim. O lugar e o momento para encontrá-lo é assim e assim.” 
Quando ela seguiu a direção para ir para o lugar, ela o encontrou. Ela foi guiada que o 
encontraria cinco anos mais tarde em algum lugar, e os dois se encontraram. 
 
Há muitas histórias semelhantes aos contos de fadas. Se as pessoas têm essas 
experiências, ninguém dirá que não há Deus. Se experimentam profundas emoções além 
de experimentar esses fatos, os sentimentos ficam para sempre, transcendendo a vida 
física. Vocês entendem? [Sim.] A experiência de ter passado por sua vida amando Deus 
e esperando pelos Verdadeiros Pais deixará uma impressão que se manterá para sempre. 
Este é o centro de nossas vidas. Então, no limite do mundo espiritual, paredes e divisões 
desaparecerão instantaneamente. Podemos ir diretamente lá. 
 
Vocês sabem que Deus existe, vocês acreditam nisso? [Acreditamos nisso.] Acreditar 
vem primeiro, ou saber vem primeiro? [Acreditar vem primeiro.] Qual é melhor? [Saber 
é melhor.] Vocês devem saber. Acreditar está longe dos fatos e saber é idêntico aos 
fatos. Bem, falando sobre a vida religiosa, vocês compreendem a religião em sua vida? 
Sua realidade de compreensão deveria ser expressa em sua vida religiosa. Quão 
orgulhosos podemos ser ao vivermos em conexão com a realidade substancial que é 
realmente expressa, não internalizada! Devemos ser gratos. Existe esse estado. 
 
Levantem sua mão se vocês pensam que o mundo espiritual não existe. (Risadas.) Não 
há nenhuma dúvida que o mundo espiritual existe. Deus existe com certeza. É tão 
poderoso quando todo seu sentimento é controlado pela compreensão que Deus existe, 
não importa quem negue isso. Esse é o coração que pertence ao mundo de Deus. Não 
importa quanta dificuldade essa pessoa passe na terra, a pessoa com esse coração 
pertence à nação de Deus. Essa pessoa é Seu filho. Todos se perguntam se você que está 
nesse estado nunca mudaria seu coração, não importa quão difíceis as coisas possam 
ser. O que vocês acham? Vocês estão nesse estado ou não estão nesse estado? [Estamos 
nesse estado.] Vocês devem alcançar isso. Esta é uma tarefa difícil. 
 
Quando vocês subirem além das muralhas de Satanás e entrarem no mundo substancial 
de Deus, tudo será provado. Se vocês não podem cumprir isto, será como atravessar a 
ponte de um castelo, mas não entrar no castelo. A menos que entrem, vocês não saberão 
nada. Não importa quantas vezes vocês olham para ele, isto não funcionará. Entrar nele 
ultrapassará milhões de sonhos. (224-108) 
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4. Unidade Centrando nos Verdadeiros Pais 
 
Liberdade está relacionada com números perfeitos. Entre coisas longas, a vida longa é 
essencial e clama por uma imaginação mais maravilhosa. A própria vida é uma distância 
longa e com um tempo longo, e não é nenhum problema controlar e regular distâncias 
longas. No mundo do amor não há tempo, espaço ou distância. Vocês entendem? Há 
somente o poder do amor verdadeiro que é o centro desse lugar. Vocês podem entender 
completamente esse mundo do amor? 
 
Eu entendo quão inteiramente precioso é esse lugar, e que o centro desse lugar não pode 
ser substituído por nada no mundo. Eu fiz alguma reconciliação depois de ir para o 
mundo espiritual e me tornar unido com o amor verdadeiro. Então eu viajei pela história 
e passei a entender a missão providencial de Abel e Caim, e o direito do filho mais 
velho, especificamente a primogenitura do Rei Celeste. Vocês entendem? Eu também 
passei a entender o direito dos pais, a realeza dos pais e dos Verdadeiros Pais que são o 
centro da família. Vocês entendem? Esse lugar está unificado centrando em Deus e nos 
Verdadeiros Pais, e o mundo espiritual está unificado centrando nos Verdadeiros Pais. 
(217-287) 
 
5. O Mundo Espiritual Aceitou o Pai 
 
Bem, todos os líderes no mundo espiritual conhecem o Rev. Moon, ou eles não o 
conhecem? [Eles o conhecem.] Por que? Por que vocês acham que eles conhecem? 
[Sabemos disso muito bem.] (Risadas.) Há somente uma pessoa na história, que recebeu 
perseguições em âmbito mundial por toda a sua vida em nome da religião. Esse é 
ninguém mais além do Rev. Moon. Vocês entendem? Eu sou a pessoa número um na 
história quando se trata de ser perseguido no nível mundial. Número um. Eu estou na 
categoria mundial do mundo religioso. Eu tenho recebido perseguição na categoria 
mundial. Eu sou o campeão disso. Isso não é verdade? [Sim.] Por que isso é assim? O 
mundo espiritual diz que o Rev. Moon é o campeão entre aqueles que têm recebido 
perseguição, e até mesmo o mundo da terra diz isso. Vocês podem dizer que isso não é 
verdade? Sim, vocês também sabem isso, não é? [Sim.] Suas mães e seus pais têm se 
oposto a nós, e eles sabem bem disso. Não é verdade que o mundo inteiro sabe que o 
Rev. Moon é o criador de problemas número um? Eu sou o número dois ou o número 
um nesta área? [O número um.] 
 
Assim, mesmo no mundo espiritual, quando o Rev. Moon é mencionado, eles dizem, 
“Uau!” E eles não podem levantar suas cabeças diante do Rev. Moon. Isto é normal. 
Eles abaixam suas cabeças para mim, ou não? [Eles abaixam suas cabeças.] Eles 
abaixam suas cabeças e inclinam para mim. Esse é um fato. A seguir, o que é precioso 
sobre a Igreja de Unificação, e o que é precioso sobre o Rev. Moon? O que eles são? 
Quais são os ativos que o Rev. Moon possui? Qual é o orgulho dele? Qual é seu 
orgulho? Qual é o orgulho dele, e o que faz eles dizerem, “Estamos felizes por ter você 
aqui, por favor, vá lá em cima?” [Amor Verdadeiro.] [Deus.] Deus. Eu conheço Deus. 
Eu sei mais do que eles sobre o mundo espiritual. Isto é essencial. Há tantas pessoas, 
mas eu sou aquele que conhece o coração de Deus. Assim, quem gosta mais de mim? 
Deus gosta mais de mim. Isto é importante. Deus me ama. Vocês concordam com isso? 
[Sim.] Olhem, onde eu ficarei quando for para o mundo espiritual? Eu ficarei no fundo 
do inferno, ou no topo do mundo espiritual? [No topo.] 
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Eu não desejo estar no topo. Porque não quero estar no topo, eu descerei para os lugares 
mais baixos, mas eles me arrastam, me puxando pelas pernas de cabeça para baixo para 
fora de lá. O mundo espiritual dirá, “Rev. Moon, seu miserável, como você pode querer 
subir ao topo?” Não, eles não dirão isso. Eles me aplaudirão. O que vocês acham? Eles 
me receberão e me aplaudirão? Ou, eles dirão, “Credo,” e me odiarão? [Eles o 
receberão.] Isto não soa real, não é? Isto é mentira. É uma grande e enorme mentira. O 
que? Não é uma mentira? [Não.] Por que? Por qual razão vocês dizem, “Não?” Todos 
dizem, “Não.” Então, é um evento histórico que hoje pessoas como vocês estão aqui 
diante do Rev. Moon para ouvir seu discurso, ou não? Quero dizer pessoas como todos 
vocês. [É um evento histórico.] Este é um evento histórico. (Risadas.) Vocês já tinham 
pensado sobre isso antes de virem aqui? Vocês entenderam isso depois que eu disse. 
 
Sacerdotes e freiras católicas oram por toda as suas vidas. Mesmo se eles oram em 
lágrimas ao ponto que seus joelhos ficam com cicatrizes, eles não podem encontrar o 
senhor na terra. Eles podem encontrar Jesus e obter alguma orientação a partir dele. Não 
obstante, vocês vêm aqui para ouvir estas palavras. Este é um evento histórico. Se vocês 
me dão alguma qualificação ou não, eu já adquiri todas as qualificações necessárias. Se 
vocês querem essas qualificações, se ajustem.  
 
Onde vocês irão, Moonies, quando forem para o mundo espiritual, se vocês vivem bem 
na terra? Além disso, vocês sabem que há muitas coisas que o Rev. Moon realizou? 
Esses estudiosos com atitudes arrogantes que não ouvem ninguém, eu os trouxe um por 
um, e os fiz unidos. Além disso, eu trouxe todas as religiões que estavam brigando para 
estarem juntas. Quanto aos povos, eu juntei povos antagônicos e realizei um casamento 
em massa em âmbito mundial. Estes fatos nunca aconteceram na história do passado. 
Tudo que o Pai tem feito nunca aconteceu antes em toda a história. 
 
Considerando tudo que tenho feito, isto está muito além de tudo que o mundo espiritual 
tem feito. Eu tenho trabalhado mais duro que qualquer outra pessoa. Vocês admitem 
isso, não é? Bem, a Igreja de Unificação estará no fundo do mundo espiritual, ou no 
melhor lugar no topo? [No melhor lugar.] Isto é uma mentira. Isto é tudo inventado pelo 
Rev. Moon. [Não.] Este é um assunto muito sério. (146-333) 
 
6. Você Não Tem Desculpas Para Negar Experiências Espirituais 
 
Tenho pesquisado todas as posições no céu e na terra, e visitei os becos no mundo 
espiritual, e descobri uma verdade simples. A verdade é uma coisa simples. Ela é 
simples. Então o que ela é? Dois ficam juntos e se chocam, e a carne entre eles é 
rasgada e cai. Quando estão absolutamente unidos, eles se tornam inclinados e criam um 
vácuo. O interior do homem se une com o interior da mulher, e este lugar se torna um 
pavio como a medula óssea de Deus. Dois pedaços do amor do homem e do amor da 
mulher ficam presos neste lugar. Este é o núcleo do universo. A substância ideal do 
amor está unida com céu e terra em harmonia, e se torna o fundamento do eixo de amor. 
A fim de estabelecer isto, Deus agitou o ar zilhões de anos atrás. (170-171) 

 
 
O Pai sabe muito sobre o mundo espiritual, mas ele raramente fala sobre isso, não é? Se 
eu falo sobre o mundo espiritual, isso os deixará loucos e prejudicará muitas coisas.  
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Vocês mulheres diriam, “Oh meu esposo é impossível, por que eu deveria viver com 
essa pessoa por esse longo tempo? Por que eu não vou rapidamente para o Céu? O Céu 
sobre o qual o Pai falou parece muito bom. Se vou para o mundo espiritual rapidamente, 
eu entrarei no Céu.” Vocês não podem entrar lá. A menos que vocês eduquem seu 
esposo, e o coloquem sob seu comando, vocês não podem ir lá. (182-61) 

 
 
Embora o Pai tenha tantas experiências espirituais, ele nunca fala sobre isso facilmente. 
Vocês não sabem se eu tenho experiências espirituais ou não. Como eu lido com elas? 
Eu as reconcilio com a verdade. Tomando o meio dourado com razão e seguindo 
constantemente junto com a direção da visão providencial, eu posso entender o 
progresso do mundo espiritual e do mundo da terra, o mundo da verdade. Vocês devem 
saber estas coisas. A fim de que façam isso, vocês devem trazer para sua vida os fatos 
sobre a forma como o mundo espiritual funciona, e o relacionamento entre o mundo 
espiritual e a verdade. Sua fé deveria estar unida com a verdade. Elas devem estar em 
harmonia. Porque nós, seres humanos, somos da mesma forma. 
 
7. O Pai Vai para o Mundo Espiritual Também 
 
Muitas pessoas foram para o mundo espiritual enquanto me seguiam. Meus seguidores 
se infiltraram em todos os países satélites e principais cidades da Rússia. Às vezes eu 
ouço o relato que alguns deles estão sentenciados à morte. Quando o líder ouve esse 
tipo de relato, seu senso de responsabilidade se torna realmente aguçado. Mesmo se seu 
filho está seriamente doente, ele não tem tempo para se preocupar com isso. Eles me 
respeitam porque eles respeitam o mundo. Eu estou na posição para derramar lágrimas 
por eles e cuidar deles. Por essa razão, eu não posso viver uma vida fácil. 
 
Porque tenho que seguir além de todos os picos, posso seguir e fazer o meu melhor com 
minhas responsabilidades. Eu não posso descansar nem mesmo um dia, e não posso 
parar nem mesmo se quiser parar. Enquanto tenho passado meus dias dessa forma, 
passei dos 60 anos e tenho quase 70 anos de idade, e irei para o mundo espiritual algum 
dia. O que será deixado para trás a partir da minha vida? O fato que amei a humanidade. 
Não haverá nada mais. O fato que amei os países e amei a Igreja de Unificação. Mesmo 
se há algo mais, isto será lavado com o perecer da história. (136-135) 
 
8. Heung Jin Nim e o Mundo Espiritual 
 
1) Seung-Hwa de Heung Jin Nim e o Estabelecimento do Direito do Filho Mais 
Velho 
 
Através da ida do meu filho Heung Jin para o mundo espiritual, o que aconteceu ao céu 
e terra? Anjos e Abel, que têm estado separados como terra e céu, se tornaram atados 
como gêmeos. Eu criei esse esquema. Se eles se tornam unidos, os pais serão 
mobilizados nesse fundamento. Esta é a visão do Princípio. Heung Jin é o filho tipo 
Abel. Vocês devem saber que este filho foi para o mundo espiritual enquanto o Pai 
estabelecia condições de indenização na realidade de domínio de Deus sobre resultados 
de acordo com o Princípio no fundamento do amor dos Verdadeiros Pais. 
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Ele foi para o mundo espiritual na posição de domínio direto no fundamento vitorioso 
de indenização sobre o domínio de Satanás. Por essa razão, ele tinha a condição de ser o 
filho mais velho que foi para o mundo espiritual com a qualificação de perfeição que, 
por causa da intervenção da Queda, ocorreu pela primeira vez. Originalmente, as 
pessoas teriam ido para o mundo espiritual nunca tendo caído, e a realidade do domínio 
de Deus sobre os resultados de acordo com o Princípio deveria se tornar unida com a 
realidade de domínio de Deus baseada na realidade do coração dos Verdadeiros Pais, e 
elas teriam recebido a qualificação como mestres ou filhos centrando no amor no 
fundamento familiar. É o Princípio que vocês não podem ir para a realidade do domínio 
direto sem a qualificação adequada. Vocês entendem? 
 
Jesus e os cristãos não alcançaram esse ponto, por isso que eles ficaram em uma posição 
de meio caminho. Agora, porque Heung Jin foi para lá, um centro foi estabelecido onde 
eles puderam ser enxertados a Deus. Eu dei a Bênção lá, e porque seus cônjuges estão 
na terra, eles podem experimentar também a vida na terra. Vocês entendem o que isto 
significa? Centrando na família de Heung Jin, o fundamento espiritual no qual eles 
podem visitar suas famílias na terra foi estabelecido. Vocês devem saber isto. Isso é tão 
valioso. É tão valioso que o fundamento da família de Heung Jin foi estabelecido. 
 
No tempo de Jesus, se este tipo de trabalho tivesse sido feito, então Jesus não teria que 
morrer, e os cristãos não precisariam se sacrificar tanto. Mas sendo que isto não 
aconteceu, não houve nenhuma outra forma. Por que? Porque não havia nenhuma 
realidade de coração dos Verdadeiros Pais para eliminar Satanás na realidade de 
domínio sobre os resultados de acordo com o Princípio, e convencer Satanás a permitir 
o estabelecimento do fundamento de amor na realidade de domínio direto, Jesus teve 
que vir novamente. Mas Heung Jim não tem que voltar novamente. Vocês entendem? 
Vocês devem saber isso claramente. 
 
O que será mudado? Isto é importante. Eles vivem tanto no mundo espiritual como na 
terra. Agora, o que acontecerá? O mundo espiritual e o mundo físico devem se tornar 
como gêmeos. À luz da realidade do coração, pela primeira vez os Pais estão na posição 
de filho. Através da geração, de forma vertical, eles estão no topo pela primeira vez. Isto 
significa que Heung Jin é a segunda geração. Ele está sob o Verdadeiro Pai. Vocês 
sabem o que quero dizer? 
 
Quando consideramos o Pai e Heung Jin, eu estou na posição do filho mais velho e 
Heung Jin está abaixo. O Pai está na posição de Caim e Heung Jin está na posição de 
Abel. Mas o que acontece no mundo espiritual? Lá, Heung Jin é o filho mais velho. Ele 
está na posição do filho mais velho e os outros espíritos no mundo espiritual estão todos 
na posição de irmãos e irmãs mais jovens. Baseado na realidade de coração, isto 
funciona desta forma. Vocês devem saber isto muito claramente. 
 
Na terra, sendo que Deus é nosso Pai, baseado em sua posição, o Pai é o filho mais 
velho e Heung Jin é o filho mais jovem. A partir da posição de Deus, isso é assim, não 
é? No mundo espiritual, Heung Jin é o primeiro a nascer baseado na realidade de 
coração, e todos os outros são irmãos e irmãs mais jovens. As pessoas no mundo 
espiritual estão na posição de irmãos e irmãs mais jovens. Sua posição é invertida. 
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A conclusão é que o padrão de coração do direito do filho mais velho é reforçado na 
posição do Princípio. Vocês entendem o que isto significa? Vocês devem ensinar muito 
bem este ponto quando dão conferências do Princípio. 
 
Visto a partir da realidade de coração no mundo espiritual, entre todos os espíritos no 
mundo espiritual, incluindo até mesmo Jesus, Heung Jin é o primeiro a nascer como o 
filho mais velho. Baseado na realidade de coração, Heung Jin é o filho mais velho, e a 
seguir é o segundo filho. Além disso, Heung Jin pode transferir o direito do filho mais 
velho para o segundo. Satanás não pode transferir nada. Satanás não transfere nada, mas 
rouba tudo, mas Heung Jin com o direito da primogenitura tenta transferir todas as 
bênçãos para a terra. Essa é a forma que ele está conectado. Ele transfere tudo. Até 
agora, Satanás e o mundo satânico têm tentado não transferir nada, mas Heung Jin tenta 
intensamente transferir tudo. (131-52) 
 
2) Até Agora, estava Faltando o Centro no Mundo Espiritual 
 
A partir de agora, as pessoas do mundo livre devem amar Heung Jin. Porque ele 
estabeleceu o título de ter amado o mundo inteiro ao oferecer sua vida, o destino para 
amar o mundo com seu amor está conectado com todos vocês. A quem ele substituiu ao 
ir para o mundo espiritual? Ele foi para o mundo espiritual, ao invés do Pai. Por essa 
razão, se vocês amam Heung Jin, isto significa que vocês amam o Pai. Essa condição 
pode ser feita. Há uma conexão entre amar Heung Jin e amar o Pai. Vocês entendem? 
 
No mundo espiritual, não havia esse centro até agora. Não havia qualquer centro onde o 
mundo espiritual estivesse conectado. Por causa de Heung Jin, agora existe. Todos os 
espíritos que amam Heung Jin podem fazer a condição para amar o Pai. Vocês 
entendem o que quero dizer? Além disso, eles podem estar conectados com a Igreja de 
Unificação. Ao estarem conectados com a Igreja de Unificação, eles podem estabelecer 
o padrão que lutaram com suas vidas na terra, porque Heung Jin é o primeiro 
representante no mundo espiritual na história a estar conectado com o amor verdadeiro. 
 
Na terra, ele se tornou um exemplo para membros da Igreja de Unificação ao amar 
através do sacrifício de sua vida para o benefício da Vontade de Deus. O que ele está 
dizendo para vocês é para amar o Pai. Vocês devem seguir amando o Pai para o 
benefício do mundo. Por Heung Jin estar no mundo espiritual, e o mundo espiritual 
amar Heung Jin, eles podem estabelecer um relacionamento de amor com os 
Verdadeiros Pais na terra. Vocês entendem? Vocês devem saber isto claramente. Por 
essa razão, no mundo espiritual, agora é o tempo mais feliz da história. Os dias mais 
felizes. Heung Jin é aquele que abriu os portões do mundo espiritual como o Messias de 
amor. Na terra, ele abriu o caminho do padrão de martírio. Esse é o motivo pelo qual os 
membros da Igreja de Unificação devem amar Heung Jin. Vocês devem amá-lo. Ambos 
os lados, aqueles no mundo espiritual e na Igreja de Unificação, amem Heung Jin. 
 
Agora, o que acontece com os Verdadeiros Pais? Isto é importante. O que os 
Verdadeiros Pais devem fazer? A fim de recepcionar o amor de Deus e o amor da terra, 
eles devem ser honrados por oferecer seu próprio filho. Eles devem ter orgulho disso. 
Além disso, Deus tem amado este filho na geração do Rev. Moon. Ele não pôde amar 
plenamente Adão e Eva na adolescência, mas Ele agora pode amar seu filho no mundo 
espiritual.  
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Eles devem pensar que enviaram seu filho para confortar o coração de Deus, pois Ele 
trabalhou tanto para restaurar o nível nacional. Por isso, eu orei, “Por favor, perdoe, no 
fundamento da indenização, o fato que não pude oferecer o amor glorioso do 
fundamento coreano quando eu era jovem, que eu não pude oferecer o conforto de um 
fundamento em nível mundial estabelecido através de indenização em minha geração, 
mas através deste filho. Por favor, aceite-o como estando em minha posição.” 
 
Sendo que o mundo espiritual o ama, e a terra o ama, eu estabeleci um lema que os 
Verdadeiros Pais devem amá-lo. Heung Jin morreu com certeza, mas ele estabelecerá a 
realidade de ressurreição; é assim como eu penso. Ele foi lá através de sua morte, mas 
ele ressuscitará pessoas através de sua morte. Ele irá capturar o mundo espiritual e o 
mundo físico, e proclamará a realidade de ressurreição. Com isto, nos despediremos da 
realidade de morte. Por essa razão, vocês não devem ficar tristes em funerais. Vocês não 
devem ficar tristes em qualquer tipo de cerimônia. Assim, a partir de agora, durante a 
ascensão de Heung Jin do mundo físico, o Pai estabelecerá uma cerimônia especial 
centrando no mundo espiritual e o mundo físico. É muito complicado explicar isto na 
íntegra. (130-202) 
 
3) A Bênção de Heung Jin Nim e o Estabelecimento da Realeza 
 
Logo após a Cerimônia de Unificação no dia antes que Heung Jin foi para o mundo 
espiritual, eu orei, “Embora ele está deixando o mundo físico, por favor, aceite o filho 
adotado e participe com ele como se ele estivesse na Terra.” Eu fiz uma promessa para 
ele. Por essa razão, eu devo dar a ele a Bênção na terra. Sem a bênção, será impossível 
para ele fazer o trabalho. Então eu fiz a promessa. Vocês devem saber que Deus enviou 
o Messias para salvar o mundo físico, e hoje, a fim de que os Verdadeiros Pais salvem o 
mundo espiritual, eu apresentei um príncipe de amor como meu embaixador com plena 
autoridade. Por que o Pai tenta estabelecer esse fundamento em nível mundial? Nem 
mesmo Jesus pôde estar nessa posição. Vocês devem conhecer o fato que, pela primeira 
vez na história, Deus tem um filho adolescente a quem Ele pode amar completamente. 
Por causa deste evento, Deus pode finalmente amar plenamente. Vocês devem saber que 
Deus pode agora amar plenamente. 
 
Além disso, o Pai agora ama plenamente centrando no fundamento do mundo físico. Por 
causa disso, os dois mundos estão conectados. Porque o mundo decaído estava na 
realidade de amor decaído, e ainda na realidade de domínio sobre resultados de acordo 
com o Princípio, isto não tinha nenhuma conexão com o amor dos Verdadeiros Pais até 
agora. Vocês devem saber quão surpreendente é que isto finalmente emergiu no mundo 
espiritual. Agora, o que acontece quando ele vai para o outro lado? Porque nasceu como 
um coreano, ele é o representante e o fruto de reis coreanos. Essa realeza no mundo 
espiritual é a posição de Heung Jin. 
 
A partir desta visão, no relacionamento com esses reis, embora Heung Jin seja jovem 
em idade, ele é o Abel dos reis. Saberemos tudo sobre o mundo espiritual, tal como 
sabemos sobre o mundo físico. Os dois mundos estarão absolutamente unidos. Então o 
que acontece? Quando Caim e Abel se tornam unidos, os pais podem residir na base 
desse fundamento. Portanto, pais celestes podem operar lá. Pais celestiais obtêm o 
direito para operar. Em conta da realeza de Heung Jin e a realeza coreana se tornarem 
unidas, uma realeza e soberania centradas na Coreia foram formadas. Vocês entendem? 
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Após isso, eles se colocam na realidade de Abel nacional. Todos os reis nacionais se 
colocam na realidade de Abel. No mundo espiritual, unidade é alcançada 
instantaneamente. Vocês não sabem disto porque estão na terra. Portanto, com todas as 
realezas, centrando na Coreia, 120 nações podem ser completamente unidas. As pessoas 
que podem ser Abel diante da realeza, aqueles que acreditavam no Judaísmo ou 
Cristianismo e morreram, foram preparados para servir a realeza, para que todos os 
Abéis no mundo espiritual se tornem unidos deste modo. 
 
Há um problema aqui. Se Heung Jin quer estabelecer a realeza, ele não pode fazer isso 
sozinho. Encontrar a rainha é importante. Esta é a primeira questão. Devemos saber 
claramente o motivo pelo qual devemos estabelecer este tipo de esquema. A fim de 
combinar realezas no mundo espiritual, um cônjuge deve ser encontrado, como eles 
foram reis com suas rainhas. O que acontece que Hoon Sook é isso, é porque sua rainha 
está na terra, estando conectado com ela, ele está conectado com a terra onde pode 
trazer pessoas de 120 nações que pertencem à realeza. 
 
Bem, neste esquema, não somente Heung Jin. Mas também todos os reis que pertencem 
à realeza unida, podem segui-lo até a terra. Portanto, devemos saber claramente que 
forneci esta cerimônia porque ele precisa de sua rainha. Do lado de fora, as pessoas que 
se opõem a nós levantarão sua oposição, dizendo, “Rev. Moon é um homem louco e um 
líder louco.” Estou fazendo isto e enviei Heung Jin para o mundo espiritual como o 
representante do amor para trabalhar em nome do Pai. Por essa razão, hoje, 50 dias após 
o Seung-Hwa de Heung Jin, é o mesmo como o dia do Pentecostes, e este se tornou um 
evento mundial. Hoje, o que acontece com o casamento da senhorita Hoon Sook é que 
reis de 120 nações visitarão este lugar e ressuscitarão para estabelecer o movimento em 
âmbito mundial. Vocês devem saber que hoje é o dia que representa o Pentecostes 
mundial. Por isso, a realeza de 120 nações pode residir na terra. Eles podem estar unidos 
com o mundo físico. Este evento tem dois significados surpreendentes. Portanto, se há 
uma única nação entre as 120 nações que pode servir o Pai, o portão do Céu se abrirá a 
partir dali. Além disso, é bem conhecido pela mídia, os estudiosos e intelectuais que o 
Rev. Moon e sua ideologia da Unificação superaram ambos os comunistas e a 
democracia. (131-114) 
 
4) Era da Bênção do Objeto Ideal 
 
Somente se todos os espíritos no mundo espiritual criam relacionamentos de amor com 
os Verdadeiros Pais que têm uma raiz na terra, a realidade de unificação de Céu e o 
mundo espiritual pode ser estabelecida. Entre aqueles que estão no mundo espiritual, 
não havia uma única pessoa que foi para o mundo espiritual enquanto estava enxertado 
com a raiz de amor dos Verdadeiros Pais. Esse é o motivo pelo qual Heung Jin é tão 
importante. Heung Jin é o segundo filho dos Verdadeiros Pais. Ele nasceu na terra e 
viveu até a idade de Adão, 18 anos de idade. Ele nasceu como o filho dos Verdadeiros 
Pais e foi para o mundo espiritual enquanto estava conectado com o amor dos 
Verdadeiros Pais. 
 
Jesus estava com a conexão de amor centrando na raiz dos Verdadeiros Pais? Porque 
Jesus não tinha uma conexão com o amor dos Verdadeiros Pais, ele não podia descer 
para apoiar a Igreja de Unificação onde os Verdadeiros Pais estavam trabalhando. 
Vocês entendem isto? Por isso, eu tive que reconciliar este assunto.  
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Porque Heung Jin foi para o mundo espiritual, Jesus se tornou o antigo Messias e Heung 
Jin se tornou o novo Messias. Em conta disso, Jesus serve meu filho centrando no amor 
dos Verdadeiros Pais, e os dois estão agora unidos, através da realidade do amor dos 
Verdadeiros Pais. O mundo espiritual é capaz de gerenciar com sucesso o mundo físico, 
centrando em Jesus. O caminho para reeducar todas as pessoas que acreditavam em 
Jesus, mesmo aquelas que estão no inferno, está aberto. Com todos estes processos, 
finalmente a realeza no mundo espiritual pode ser estabelecida. 
 
Os Verdadeiros Pais vieram à terra com realeza centrando no mundo espiritual e no 
mundo físico. A fim de conectar o fundamento da realeza na terra com o mundo 
espiritual, é necessário estabelecer o fundamento de unificação no mundo espiritual, e 
conectar isso com o fundamento de realeza do mundo espiritual e o fundamento nos 
estágios de formação e crescimento. Se isto não é realizado, o mundo espiritual não 
pode participar no lugar onde os Verdadeiros Pais estabeleceram o padrão de realeza. 
Por essa razão, eu tenho que preparar. Originalmente, o mundo espiritual devia estar 
unificado e conectado centrando no amor dos Verdadeiros Pais, mas ele foi dividido por 
paredes em todo lugar. Porque Heung Jin e Jesus se tornaram unidos, Jesus pode visitar 
aqui através da família dos Verdadeiros Pais. 
 
Com a Bênção de Heung Jin, porque sua esposa permanece na terra, uma ponte de amor 
foi edificada entre terra e céu, e agora Jesus pode descer para apoiar a família dos 
Verdadeiros Pais e a Igreja de Unificação. Porque este portão foi aberto, cristãos 
centrados em Jesus devem se unir com a Igreja de Unificação. Esse é o motivo pelo qual 
essas coisas estão acontecendo na América. Como as igrejas estabelecidas que até agora 
estiveram se opondo a nós mobilizando muitos cristãos e igrejas inteiras em unidade, 
colocaram a Igreja de Unificação na posição de Abel? Embora as igrejas estabelecidas 
estão na posição de Caim, a posição do irmão mais velho, elas colocam o irmão mais 
jovem na posição do filho mais velho e retornam para casa. Porque elas sabem que 
devem retornar para casa com o irmão mais jovem, com o direito do filho mais velho 
conduzindo-as, elas ajudam a Igreja de Unificação e o mundo espiritual. Todas as 
pessoas espirituais que acreditaram em Jesus enquanto na terra apoiam Adão e Eva a 
seguirem através do processo de recriação, na posição do Arcanjo que apoia o Céu. O 
Arcanjo guia os cristãos até o lugar para apoiar Adão e Eva, e dar apoio para as várias 
atividades da Igreja de Unificação e as igrejas estabelecidas. Vocês entendem? [Sim.] 
 
Assim, o que está acontecendo no mundo espiritual, enquanto a unificação da realidade 
de coração na terra e no mundo espiritual ocorre, é que todos os espíritos de reis e 
generais cristãos que estavam divididos de acordo com a nacionalidade estão sendo 
conectados agora. Estas obras que estão ocorrendo a fim de alcançar a realidade de 
unificação centrando na realidade do amor de Deus, e transcendendo a nação que era 
impossível antes. Através da conexão da realidade de coração na terra e a realidade de 
coração no mundo espiritual a fim de estabelecer a realidade de unificação, vocês 
podem entrar na era da bênção onde podem alcançar a realidade do objeto. Por que? 
Porque eu dei a bênção para Heung Jin e Hoon Sook. 
 
Quando a era da Bênção do objeto ideal entra no mundo espiritual, o objeto ideal 
manifestado pelos ex-generais é apresentado aos seus súditos leais, e eles cooperam 
para unificar todos os súditos, centrando no presidente da nação. A era da realidade da 
obra dos Verdadeiros Pais e a realidade do coração dos Verdadeiros Pais devem vir, e 
agora é o tempo quando os reis do mundo podem se juntar à Igreja de Unificação. 
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Agora, os atuais presidentes estão conectados com a Igreja de Unificação. Se as três 
nações estão unidas uma com a outra, as coisas irão facilmente para o mundo. Até 
agora, todas as passagens para conectar o amor de Deus com o mundo inteiro e o Céu 
centrando nos Verdadeiros Pais estiveram bloqueadas. Estas passagens foram abertas 
pela abertura do portão entre inferno e o bom mundo espiritual. Inferno vem antes do 
bom mundo espiritual. Quando o inferno na terra está neste mundo, devemos trabalhar 
para unificação centrando no fundamento da unificação religiosa e a unificação do 
mundo. Seguiremos na direção de conectar o mundo em unidade centrando no 
movimento de unificação com organizações de unificação e conferências religiosas das 
Américas do Sul e do Norte. Estamos entrando na era quando todas as pessoas e 
religiões podem saltar para um nível mais elevado. Vocês entendem? (140-54) 

 
 
No tempo do Pai, os segredos da Bíblia tinham sido todos esclarecidos. Sabemos qual 
capítulo da Bíblia está sendo cumprido agora, e qual tempo estamos agora. Tudo será 
feito de acordo com as palavras do Pai. Vocês entendem o que quero dizer? [Sim.] 
Estamos nesse jogo de xadrez. Se vocês não sabem como jogar xadrez, vocês não 
entenderão. Embora o jogo de xadrez tenha terminado no mundo espiritual, os caminhos 
para mover nações ao redor estão bloqueados na terra. Por essa razão, uma oferta foi 
necessária, e Heung Jin aceitou a missão. Se falo desta forma, é compreensível, não é? 
Visto que Jesus morreu aos 33 anos, pessoas com mais do que essa idade devem receber 
a bênção. Jesus morreu sozinho. Ele está agora no Paraíso. Como podemos liberá-lo? 
Este é um processo muito complicado para explicar. Se conhecem os conteúdos da 
minha oração ao meio-dia, vocês descobrirão o esboço. Se vocês querem saber isso, 
ouçam o áudio da minha oração. Então, vocês saberão o que acontece nesse tipo de 
providência. Nações, estados e outras coisas estão todos incluídos aqui. Falando de 
forma simples, este é o esboço. 
 
Este é um trabalho diferente. Por causa disso, a providência de restauração emergiu. Isto 
demonstra como as nações devem ser conectadas. Porque Jesus não pôde cumprir sua 
responsabilidade para unir a nação e o Judaísmo, e se conectar com Roma, devemos 
indenizar isso. Devemos liberar todo ressentimento. Não há ninguém além do meu filho 
que possa fazer isso. Vocês entendem? [Sim.] Ele foi capaz de herdar o fundamento de 
salvação espiritual e salvação física, e ele concluiu a parte não realizada na terra. 
 
Devemos saber que Heung Jin se colocou entre o portão aberto do fundamento 
espiritual que pode conectar o mundo inteiro e o portão aberto da terra, a fim de cumprir 
sua responsabilidade para conectá-los. Jesus apareceu para nossos membros na 
Inglaterra várias vezes e disse a eles, “Eu sou o antigo Messias e Heung Jin é o novo 
Messias.” Isto é muito estranho. Por que é assim? Como acontece? Se não conhecem a 
verdade, vocês diriam que isso é insano. Por causa disso, deve chegar a era quando o 
mundo espiritual e o mundo físico estão conectados, a parede que dividiu o 
Cristianismo e a Igreja de Unificação desmoronou, e problemas entre América e os 
países comunistas estão resolvidos. Como cristãos da América que foram fortemente 
opostos à Igreja de Unificação até alguns meses atrás estão agora no movimento para 
apoiar a Igreja de Unificação, e estão dizendo que iriam para a cadeia com o Rev. 
Moon? Isto é difícil imaginar em termos humanos. Eles costumavam tentar chutar os 
Moonies, e cuspir em nós, mas agora eles estão conosco. (aplausos.) (134-19) 
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Agora, Heung Jin está abençoado. Porque ele tem o fundamento de um casal abençoado, 
as paredes desmoronaram e espíritos no mundo espiritual que estavam divididos, podem 
agora se encontrar e colaborar uns com os outros para alcançar desejos não realizados 
na terra. Vocês entendem o que quero dizer? Isso acontece através da realidade do 
coração. Porque os Verdadeiros Pais têm um fundamento de indenização, a realidade do 
mundo que os Verdadeiros Pais têm indenizado pertence à realidade do domínio dos 
Verdadeiros Pais, e as pessoas que estão conectadas com essa realidade de coração 
podem participar na realidade que foi estabelecida pelos Verdadeiros Pais na terra 
estando unidos com Heung Jin centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
O mundo físico já pertence à realidade do domínio dos Verdadeiros Pais. Vocês 
entendem? É natural que os filhos herdem as posses de seus pais. Em conta disto, o 
mundo espiritual e o mundo físico, os gêmeos interno e externo, se tornam unidos. A 
realidade de coração que pode fazer os gêmeos de interno e externo foi estabelecida. Na 
terra, Caim e Abel se tornaram unidos centrando no Pai, mas este caso é o oposto. O 
mundo espiritual era o irmão mais velho, mas agora ele se tornou unido com Abel, e o 
mundo espiritual se tornou o segundo filho. Logo que Heung Jin chegou lá, interno e 
externo se tornaram unidos. Vocês entendem? 
 
Em conta da chegada de Heung Jin, antigos reis podem estar conectados com a 
realidade de seus súditos. Por causa deste incidente, aqueles súditos com bons corações 
estão conectados com a realidade da família; com essa conexão, eles estarão conectados 
com as realidades da unificação da tribo, do povo, da nação e do mundo. Vocês devem 
saber que isto acontecerá de acordo com o mundo da terra. No mundo espiritual, a 
ordem é Deus, a família de Heung Jin e vocês. Na terra, é Deus, os Verdadeiros Pais e a 
família dos Verdadeiros Pais. Isto é importante. Eles estão conectados. (331-54) 
 
5) Obra de Ressurreição através de Heung Jin Nim 
 
Satanás assassinou Jesus, e isto parecia terminar a obra real de Jesus, por isso, Satanás 
pensou que ao matar Heung Jin acabaria com tudo. Entretanto, os Verdadeiros Pais e 
Deus estabeleceram a ressurreição substancial. Esse tipo de plano foi criado. Jesus foi 
morto, mas ele foi ressuscitado e combinado com o Espírito Santo para formar 
Verdadeiros Pais espirituais. Esta foi uma grande ameaça para Satanás. Nem mesmo 
Jesus tinha imaginado isso. Eles se tornaram Pais espirituais. Ele olhava em frente para 
a volta 2.000 anos mais tarde. 
 
E quanto a Heung Jin? Satanás matou Heung Jin e pensou que estava acabado. 
Entretanto, Deus forneceu imediatamente uma Bênção e estabeleceu em 40 dias um 
fundamento para a total ressurreição de Jesus depois destes 2.000 anos. Neste momento, 
Ele concluiu o curso de indenização de 4.400 anos em 40 dias. Para Jesus, foi a mesma 
coisa como se ele tivesse voltado novamente na terra e sido abençoado aqui. Por essa 
razão, o mundo espiritual que foi dilacerado está completamente reparado agora. Eu 
tenho feito a obra enquanto vivo, como farei quando for para o mundo espiritual. 
 
Em conta desta bênção, pessoas espirituais santas de 120 nações descerão. Hoon Sook é 
a mesma como o Espírito Santo. Seu retorno à terra é estabelecido nesta cerimônia. Isto 
é como os 50 dias de Pentecostes. Pessoas de 120 nações descerão com suas realezas. 
Vocês devem saber isto. Eu enviei Heung Jin como um embaixador plenipotenciário. 
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Um embaixador com autoridade absoluta. Heung Jin se tornou um rei no mundo 
espiritual e conduz 120 reis nacionais. Se um dos membros da Igreja de Unificação se 
torna um presidente, o mundo espiritual trabalhará no tempo da eleição. 120 nações são 
representantes do tipo nacional com o fundamento de 4.000 anos que Israel e o 
Judaísmo esperaram pelo Messias e o personagem João Batista. Agora a realidade tem 
sido estabelecida no mundo externo onde a realeza de nações tipo João Batista 
centrando no Pai e as nações centrais podem estar conectadas. (131-146) 

 
 
Vocês devem começar a pensar assim. Este é o tempo para trabalhar com o coração que 
vocês irão além da Cruz. Vocês entendem? Devemos cumprir a providência na qual 120 
nações estejam prontas para seguir além da Cruz de Jesus. Eu tenho trabalhado desta 
forma. Essa é a forma que posso conectar com 120 nações. Heung Jim também está 
fazendo este trabalho. Ele está conectado com 120 nações. Vocês devem fazer o mesmo 
trabalho. Porque têm corpos físicos, vocês devem trabalhar com esse tipo de 
pensamento. Vocês devem pensar, “Heung Jin está fazendo o trabalho em nosso nome 
na posição de Filho.” Heung Jin pode conectar com 120 nações livremente, mas vocês 
não podem fazer isso. Membros da Igreja de Unificação são segundos filhos dos 
Verdadeiros Pais. 
 
Falando espiritualmente, Heung Jin é um irmão para os membros da Igreja de 
Unificação. Vocês entendem? Vocês devem saber isso. Vocês devem pensar que 
espiritualmente, vocês se tornarão unidos com ele, e trabalharão com ele. Heung Jin é 
um espírito que viaja livremente, e vocês têm corpos substanciais. Corpos substanciais 
possuem limites. Vocês não podem visitar livremente 120 nações com seus corpos. 
Porque Heung Jin é livre, ele pode viajar livremente. Vocês se tornarão unidos com ele 
para esse propósito, e 120 nações serão automaticamente alcançadas. Guardem este 
conceito. Vocês entendem? [Sim.] Esse é o motivo pelo qual vocês devem pensar e orar 
por ele. 
 
Quando oro a Deus em relação a Heung Jin, eu peço a Deus para apoiá-lo ao fazer este 
trabalho, e peço ao mundo espiritual para apoiá-lo. Eu prefiro que o apoio vá para 
vocês, ao invés de para mim. O que eu quero para Heung Jin é que ele possa trabalhar 
para apoiar completamente vocês. Vocês entendem isso? Coisas surpreendentes estão 
acontecendo. (131-155) 

 
 
Após a Conferência de Ciência, eu nomeei representantes do mundo, um grupo central 
representando a esfera cultural cristã e os mais elevados estudiosos. Então os 72 
presidentes da PWPA voltaram e se reuniram na Coreia. Eles fizeram um gesto que 
absorveu completamente a atenção do povo coreano. Agora eu os encontrei. Durante 
esta reunião, o povo coreano se tornou completamente unido com o Pai, e ganhamos 7 
milhões de membros desde ontem. É esta condição que tornou o mundo livre unido. 
Aqueles presidentes estavam prestes a sair de casa depois da Conferência de Ciência. 
Era quase impossível dar uma ordem assim naquela época. Eles vieram, e até mesmo 
assinaram a declaração no dia 18 de dezembro. Este foi um grande problema para o 
mundo satânico. Isto causou um grande incidente. Se eu não conhecesse essas verdades, 
Heung Jin somente teria morrido em miséria. Eles pensaram que quando Jesus morreu, 
estava acabado, mas ele estabeleceu uma nova realidade espiritual.  
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Da mesma forma, Satanás pensou que tudo acabaria depois de ferir Heung Jin, o 
segundo filho. Entretanto, Heung Jin estabeleceu um novo domínio mundial substancial. 
Vocês devem saber isto. Como isso pôde ser possível? Porque os Verdadeiros Pais 
pagaram indenização por ele no fundamento de indenização em nível mundial, ele é o 
representante dos Verdadeiros Pais no mundo espiritual, à luz do Princípio. Vocês 
devem saber isto. Nem mesmo Jesus pôde passar o fundamento de indenização dos 
Verdadeiros Pais antes que encontrasse sua noiva. Somente Heung Jin. Jesus se tornou 
Caim e Heung Jin se tornou Abel, e a restauração da posição do filho mais velho foi 
concluída. Vocês entendem o que quero dizer? 
 
Eu restaurei a posição do filho mais velho no mundo espiritual. Ao fazer isto, eu 
endireitei o mundo espiritual, e a ordem do mundo espiritual foi estabelecida. Para 
Jesus, levou 2.000 anos para ser capaz de encontrar sua noiva e ser abençoado com ela 
na posição do rei espiritual, mas eu ajudei Heung Jin a concluir isto em 40 dias. Porque 
ele foi abençoado em um período para o Pentecostes, ele não teve que seguir através de 
2.000 anos de dificuldades como os cristãos fizeram. Em conta disso, Heung Jin foi 
imediatamente capaz de se unir com o mundo físico em conexão com o mundo 
espiritual para entrar na realidade do amor dos Verdadeiros Pais. Com um rei coreano 
no centro, reis de todas as nações estão reunidos, e eu criei um fundamento que pode 
conectar os reis com amados patriotas e súditos leais. 
 
Há tantas diferentes pessoas e linhagens de sangue no mundo espiritual, mas a realidade 
de unificação está estabelecida por Heung Jin. Eles estarão conectados com o mundo da 
terra, e visitarão seus descendentes com o padrão que o mundo espiritual está unido. No 
futuro, todos os antigos presidentes trabalharão espiritualmente, para que pessoas que 
acreditem e aceitem a Igreja de Unificação sejam selecionadas.  
 
Devemos saber bem que entramos na era na qual pessoas de 120 nações descerão à 
terra. Quando isto foi semeado? Há 2.000 anos atrás, quando a Mãe espiritual e o Pai 
espiritual foram estabelecidos, e 120 discípulos foram indicados para serem as sementes 
para as nações. Agora a conexão está feita com a esfera cultural cristã, e esta esfera está 
ressuscitada, e a realidade da colheita está estabelecida. Isto indeniza aquilo que a esfera 
cultural cristã do passado não pôde oferecer aos Verdadeiros Pais e, ao apresentar a 
esfera cultural cristã e a esfera de vitória do mundo democrático, a esfera em âmbito 
mundial da Igreja de Unificação e a esfera da vitória do mundo espiritual aos 
Verdadeiros Pais, podemos entrar na esfera unida do mundo do coração. Vocês 
entendem isto? 
 
Isto é para indenizar o Pentecostes. Reindenização. Isto é reindenização com colheita. O 
mundo espiritual está unido pela esfera da unificação centrando em 120 realezas 
espirituais, e eles podem descer em 120 nações. Isto é o mesmo como se a unificação de 
120 discípulos em Israel centrando em João Batista tivesse ocorrido no tempo de Jesus. 
Realezas estão descendo. Onde elas descerão? Em suas próprias nações. Vocês 
entendem? Elas descem em suas terras natais. No fundamento de 120 nações, todas elas 
trabalham para conectar com os Verdadeiros Pais, que estão no centro. Esta é a mesma 
situação como quando a esfera cultural cristã era o centro da esfera cultural mundial. 
(131-198) 
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6) A Autoridade de Heung Jin Nim 
 
O Significado do Dia da Vitória do Amor é para defender contra a realidade de morte 
onde Satanás invade centrando na realidade da família. Com o que fazemos nossa 
defesa? Com amor. Heung Jin estava quase morto. Mas antes dele morrer, eu 
compreendi que ele estava morrendo no hospital. Naquele momento, eu não podia ser 
capturado pelo pensamento que ele estava morrendo. Eu tive que lidar com esta 
situação. O tempo era limitado. Eu tinha que concluir o processo. Esse é o motivo pelo 
qual eu conduzi a Cerimônia de Unificação antes dele deixar a terra. Isto significou que 
o Pai e ele estão unidos. Vocês entendem? 
 
Porque o Pai e Heung Jin estão unidos, enquanto o Pai estiver vivo, Satanás não pode 
controlá-lo. Ao oferecer Heung Jin, todos os tipos de invasões por Satanás contra a 
família da Unificação foram bloqueadas. A realidade da vitória espiritual, oferta de 
Deus no mundo espiritual centrando em Jesus, estava conectada com a oferta dos 
Verdadeiros Pais de seu amado filho na terra. Portanto, tudo é realizado na terra. 
 
Centrando na realidade da substância física, o relacionamento pai e filho está conectado 
com o ideal Celeste do relacionamento pai e filho no mundo espiritual. Agora essa 
ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico está estabelecida. O tempo chegou. 
Este é o tempo para ir além do 21º ano. A fim de que todos os espíritos sigam para o 
Céu, eles devem receber amor dos Verdadeiros Pais na terra. Vocês não pensam assim? 
Por essa razão, embora Satanás esteja se opondo a nós, Heung Jin foi para o mundo 
espiritual no fundamento da vitória do terceiro curso de sete anos. 
 
A realidade de Verdadeiros Pais não significa somente a realidade familiar. Eles devem 
ir além desse padrão para estabelecer uma condição de indenização em âmbito mundial, 
transcendendo o padrão nacional. Por causa disso, Heung Jin é o filho mais velho no 
mundo espiritual. Vocês entendem? Ele foi completamente amado pelos Verdadeiros 
Pais, e foi lá para criar uma conexão no mundo espiritual como um representante do 
amor centrando nos Verdadeiros Pais, que representam a realeza na terra. 
Consequentemente, Heung Jin faz todo o trabalho na terra, que teria que ser feito por 
reencarnação. Ele não reencarna, mas ascende ao Céu e conecta as autoridades da terra 
com a realidade de vitória do mundo espiritual. 
 
Atualmente, espiritualistas dizem que Jesus, que costumava aparecer sozinho, 
recentemente tem feito aparições com uma pessoa com aparência chinesa na frente dele. 
Pessoas que são espiritualmente abertas dizem isso. Elas não sabem o motivo. Ao 
estabelecer essa ponte, todas as autoridades que pertenciam a Jesus, agora estão 
conectadas com a autoridade de Heung Jin. Vocês entendem? (196-264). 
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Capítulo 3 - Entrando no Mundo Espiritual  
 
Seção 1. Dar o Fruto da Vida Humana e o Ser Espiritual 
 
1. A Fim de Obter o Fruto da Vida 
 
Uma geração de nossa vida é momentânea. Certo? Esta única geração sobe e desce o 
equador da eternidade. Quando é estendida, ela continua infinitamente? Por outro lado, 
se isto é dobrado [o Pai expressa isto com ação], a partir daqui, um novo céu e terra se 
desenrolam. Como uma balança, isto sobe e desce. É assim que é. 
 
Por esta razão, uma vez que o Pai fala uma palavra, ela se torna uma palavra mundial. O 
Pai não diz que não pode fazer isso. Vocês entendem? [Sim.] 
 
Todos vocês são descendentes de seus antepassados, com seus rostos. Vocês são seres 
históricos. Quão longa é a história? É conhecido como tendo muitas centenas de 
milhares de anos de idade. Pensem sobre isso. O curso desse trabalho foi para criar uma 
única pessoa, eu mesmo. A fim de criar a mim mesmo, incontáveis antepassados vieram 
e foram. Da mesma forma, o destino de toda a humanidade está nas mãos do Reverendo 
Sun Myung Moon da Igreja de Unificação. Ele está nessa posição. Por quem todos os 
antepassados trabalharam tanto? Foi para trazer o Reverendo Moon, e torná-lo bem-
sucedido. No momento, todo o mundo espiritual está sendo mobilizado para este 
propósito, embora vocês não saibam sobre isso. Portanto, somos os frutos da história 
humana. O que somos? [Frutos da história humana.] A seguir, somos os frutos de uma 
época e os frutos do futuro. Isto é surpreendente, não é? 
 
Todos aqui, vocês gostariam  que esses frutos tivessem um grande buraco porque os 
vermes os comeram? Vocês gostam de maçãs que têm suas sementes escuras rolando 
facilmente quando as cortam no meio, ou maçãs cujas sementes são pegajosas? Vocês 
não gostariam de ser uma maçã que está muito madura? [Sim.] Bem, vocês sabem a 
resposta certa. 
 
Assim, quando são abertos ao meio, vocês acham que uma semente muito madura sairá? 
Vocês estão certos que sua segunda geração se tornará uma semente celeste que está 
muito madura? Quando seu coração está bem aberto, vocês acham que uma Igreja de 
Unificação bem madura aparecerá? 
 
Vocês deixariam o fruto de 6.000 anos cair sem ser capaz de amadurecer? Estaria tudo 
bem para vocês, dizer: “Ei, eu posso cair. Se balançar um pouco mais forte, eu poderia. 
Pai, o senhor deveria me deixar em paz, sem me abalar”? Aposto que existem algumas 
pessoas assim. Por outro lado, deveria haver um grupo de pessoas que diria: “Pai, 
mesmo se o senhor me bate com um machado e sacode a árvore até o centro do coração, 
eu nunca cairei.” A qual grupo vocês pertencem? Vocês são uma das pessoas que estão 
preocupadas com o vento? [Não.] Então, qual? [Pertencemos a um grupo que não cai 
mesmo se a árvore é sacudida.] Um grupo que não cai mesmo se a árvore é sacudida? 
[Sim.] (146-155) 
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Sabemos que as ocasiões importantes da vida humana são nascimento, casamento e 
morte. A fim de que um indivíduo dê fruto após seu nascimento, ele ou ela deve ter uma 
companhia de vida, e eles devem seguir juntos um caminho até o momento final da 
vida. O mesmo é aplicado a um país. Uma nação também tem um período para 
estabelecer seu fundamento, e então um período de prosperidade. Depois disso, é 
seguido por um período de tempo que é como o anoitecer. 
 
Se um indivíduo permanece um ser vivo, o indivíduo deve herdar o fruto da vida e, 
dentro de seu ser, sempre deve estar preparado com um conteúdo que está relacionado 
com o fruto da vida. Se não, mesmo se chega um tempo de dar fruto, o indivíduo não 
será capaz de ver frutos. 
 
Por esta razão, devemos superar nosso ambiente. Além disso, devemos herdar todas as 
condições que podem dar fruto no futuro, e devemos ter habilidades de controle que 
possam ser uma motivação para todos os conteúdos. Somente através do processo de 
dar fruto podemos permanecer um fruto que é necessário para o progresso de uma nova 
história e sociedade humana. 
 
A partir desta perspectiva, os seres humanos devem ser capazes de superar seu 
ambiente. Mas esse não é o fim. Eles devem se submeter a um processo através do qual 
podem herdar uma nova vida e dar fruto a partir dela. Posteriormente, eles devem ser 
capazes de se colocar em uma posição adequada, e trazer um resultado. Por exemplo, 
como grãos que são semeados, germinados, dão frutos, e são colhidos por seu mestre, e 
estocados no armazém, devemos seguir através de um processo que possamos ser 
colhidos para um determinado propósito. 
 
Portanto, neste ponto, vocês não devem esquecer que estão em uma posição onde 
devem, em si mesmos, solidificar as condições internas que possam herdar esses 
esperanças e desejos, e centrando nessas condições, vocês devem novamente estar 
ajustados com o ambiente externo. Isto deve ser feito não na posição de se defender, 
mas na posição de ofensiva. 
 
Olhem para um caquizeiro na primavera quando ele floresce. Aquelas flores não são tão 
coloridas como outras flores. Além disso, sua cor é semelhante àquela de suas folhas. 
Por esta razão, se vocês apenas olham rapidamente, não notarão essas flores. Mesmo 
depois de dar fruto, porque eles estão cobertos com folhas, é difícil notá-los. Porque as 
folhas verdes são tão crescidas, a pessoa não pode ver o fruto. Mas quando chega o 
outono após o verão, sua cor começa a mudar. Quando ficam maduros, ambos o interior 
e o exterior ficam vermelhos. Então você os vê pendurados radiantes e orgulhosos na 
árvore, mesmo depois de caírem todas as folhas. 
 
É o mesmo com os membros da Igreja de Unificação. Ao olhar para a Igreja de 
Unificação, se a década de 1970 é considerada como um período de dar fruto, todos os 
elementos como folhas devem desaparecer. Mesmo o caqui exposto em um galho nu 
pode possuir o valor da árvore inteira. Esse fruto não precisa de nenhum anúncio. Para 
qualquer um, interno e externo são transformados em um ser de valor de cem por cento. 
A fim de fazer isto, com que persistência o caquizeiro teve que lutar por todo o ano? Até 
que ele pudesse dar fruto, quanto trabalho foi necessário ao longo do processo? 
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Devemos entender que até que um fruto esteja aperfeiçoado como um fruto a partir de 
inúmeras flores que desabrocharam nos galhos, ele sofreu e fez mais esforços do que 
qualquer outro broto. Devemos entender que ele superou todos os tipos de desafios 
ambientais das quais poderia ter caído, com um ambiente violento ou de desnutrição, 
enquanto suporta ventos, chuvas e tempestades do verão. 
 
Se essa árvore dá somente um fruto, não sendo capaz de ostentar muitos frutos, esse 
único fruto representaria toda a árvore como um fruto que lutou todas as lutas externas a 
partir das quais poderia ter caído da árvore, contendo todas as qualidades internas dessa 
árvore. Somente esse fruto permanecerá vivo. Se houve somente um fruto nessa árvore, 
esse fruto representará toda a árvore. Se era um caquizeiro, devido a esse único fruto, 
ele poderia salvar a autoridade e dignidade dessa árvore quando o outono chegar. 
 
Embora muitas flores desabrocharam e muitos frutos nasceram nessa árvore, se todos 
eles caíssem, e ela não pudesse dar fruto mesmo no outono, mas somente ostentar 
galhos, quão miserável deve ser essa árvore! Entretanto, mesmo se ela não pudesse dar 
muitos frutos, se ela pudesse dar um único fruto, isso não pode ser comparado com o 
fruto de qualquer outra árvore, e essa árvore terá orgulho do seu fruto diante de dezenas 
de milhares de outros frutos. 
 
Há inúmeras religiões na época moderna. Inúmeras denominações existem no 
Cristianismo. Em uma realidade onde enfrentamos uma época de gerar fruto, Deus está 
pedindo por determinado fruto a partir da Igreja de Unificação. Como foi dito 
anteriormente, embora uma árvore não pôde dar muitos frutos, mas somente um fruto, e 
esse fruto é perfeito que não pode ser melhorado por qualquer outro fruto de qualquer 
outra árvore, essa árvore merece receber o outono, sendo salva por esse único fruto. 
 
A partir desta perspectiva, vocês mesmos devem ser capazes de julgar se puderam 
receber uma primavera e verão normais, e gerar um fruto amadurecido no outono. 
 
Quando olhamos para uma árvore, encontramos galhos, folhas, raízes e sementes. 
 
Quando pegamos um fruto, pode ser considerado que possuímos essa árvore inteira. 
Sendo que o fruto tem muitas sementes, uma semente está em uma posição onde muitas 
árvores podem ser plantadas. 
 
O fruto de uma árvore deveria representar essa árvore, e se ela tem 10 anos ou 20 anos 
de idade, quando esse fruto é colhido como um fruto perfeito, ele deveria ser capaz de 
passar todos os elementos históricos que ele deseja transmitir. 
 
Durante o tempo quando esse fruto está crescendo, os elementos nunca devem ser 
removidos. Ele deve ser deixado sozinho para que possa crescer plena e continuamente. 
Desde o dia quando sua vida começou até o tempo quando é colhido pelo mestre, e 
estocado em um armazém, os elementos de vida nunca devem ser parados. Mesmo se 
está ventando ou chega uma tempestade, a despeito de toda essa dificuldade, eles não 
devem ser descontinuados. Se não, com o passar do tempo, os elementos que podem 
acrescentar ao fruto se dissiparão e, como resultado, uma pessoa não será capaz de ver 
um fruto que esteja plenamente maduro. (36-10) 
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Mesmo entre famílias abençoadas, há muitas famílias não sinceras. Eu posso dizer a 
verdade quando olho para vocês cuidadosamente. Quando olham para as partes da 
castanha, vocês podem encontrar machos e fêmeas. Seu formato é semelhante, mas o 
macho é maior. É o preguiçoso que não trabalhou duro. Dar frutos requer a superação 
de muitas tribulações. 
 
Entretanto, as castanhas macho são desprovidas de qualidades profundas que vêm da 
tribulação, e como resultado, elas são desprovidas de poder de vida. Sua aparência é 
semelhante à das castanhas fêmeas, mas seu interior não é de uma verdadeira castanha. 
 
Todos aqui, vocês conhecem castanhas. Sua aparência parece tão rude com suas 
rebarbas pontiagudas. Contudo, se vocês removem as rebarbas, a castanha sai. Uma 
castanha está coberta com três camadas de pele. Se a pele externa é removida, outra 
camada de pele aparece. Se a segunda for descascada, uma terceira camada, com um 
sabor azedo, aparece. Depois, a castanha real aparece. Esse é o motivo pelo qual o sabor 
é notável. (31-201) 
 
Seção 2. Julgamento e Aprovação Pública 
 
1. Categorias de Julgamento 
 
Deus, que sabe que o caminho da Princípio é um caminho que não pode ser trilhado sem 
amar os inimigos, deixaria as pessoas perecerem nos últimos dias? Não. Deus está na 
posição de um pai em relação aos humanos. O julgamento de fogo que é mencionado no 
Cristianismo de hoje não é um julgamento por fogo de forma literal. (31-167) 

 
 
Como vocês estão bem cientes, há um protocolo entre professores e estudantes que deve 
ser observado por cada parte. Da mesma forma, na Igreja de Unificação, há leis que eu 
devo observar, e vocês também devem observar. 
 
Aqueles que cochilam enquanto falo, serão punidos pelas leis celestes, ou não? [Eles 
serão.] Aqueles que estão cochilando, isso está certo? [Certo.] Vocês cochilaram, 
pensando sobre isso ou não? Sim ou não? Vocês cochilaram, entendendo isso ou não? 
[Sim, sem compreender.] Isso é o que vocês devem fazer. Portanto, quando olham para 
isto a partir desta perspectiva, se vocês não prestam atenção às palavras, vocês serão 
julgados pelas palavras. A seguir, devemos produzir realizações substanciais. Para que 
são suas ações? É para realizar suas palavras. Sem ação, não haverá julgamento de 
substância. Há três diferentes tipos de julgamento: das palavras, da substância, e do 
coração. Uma pessoa deve seguir através de três diferentes estágios de julgamento. 
 
Primeiro, as palavras do Princípio julgarão vocês. E a seguir? É o julgamento da 
substância. Quem julgará? Aqueles que trabalharam duro, fazendo restauração material, 
testemunho, e observando todas as leis. Aqueles que não fizeram nada disso, tentando 
seguir um caminho fácil, serão todos julgados. Esse é um julgamento. Satanás 
participará nele, julgando pessoas que não seguiram as palavras. Aqueles que realizaram 
um fundamento substancial acusarão aqueles que não fizeram. O fundamento 
substancial estabelecido pelo Pai, e o fundamento substancial de líderes na Igreja de 
Unificação farão acusações contra seus membros que não cumpriram. 
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Esta é a ordem correta. Primeiro, a acusação vem a partir de Satanás; segundo, a partir 
dos membros da família; terceiro, a partir do Pai; quarto, a partir dos anjos; e quinto, a 
partir de Deus. [Enquanto diz isso, o Pai escreve no quadro]. Vocês me entendem? 
 
Vocês precisam seguir o seguinte caminho: Vocês podem ir até Deus depois de serem 
reconhecidos pelos membros da família no mundo satânico, e a seguir pelo Pai. Esse é 
nosso destino. Essa é uma lei. Essa é uma direção que precisamos seguir. Esta é a 
direção que eu mencionei anteriormente. O que devemos fazer sobre isso? O que é 
julgamento? Eles darão julgamento substancial com tudo isso. Mentiras vão funcionar? 
[Não.]  
 
Se vocês fazem isso com má vontade, é como não fazê-lo. Se vocês fazem isso, 
pensando sobre Deus e o Pai, a substância de Deus e a substância do Pai estarão nisso. É 
como uma castanha completamente madura em seu interior. Se vocês pensam sobre 
Deus e o Pai assim, as palavras do Pai e as palavras de Deus serão a substância de seu 
trabalho. Todos aqui, isso não está certo? 
 
Ao fazer isso, os membros da Igreja de Unificação devem ser benvindos pelo Pai e os 
membros da família. Vocês devem se tornar essa pessoa. Quando é exposto, você deve 
se tornar uma pessoa como uma castanha. Devemos viver por Deus e os Verdadeiros 
Pais. Essa é sua missão. A seguir, quando vocês forem para o mundo espiritual, seu 
estilo de vida de viver por Deus e os Verdadeiros Pais deve estar em harmonia com 
aquele de sua vida aqui na terra. Vocês entendem o que estou dizendo? É assim como 
harmonização é alcançada. 
 
Por esta razão, devemos seguir através de um processo de passar um teste temeroso com 
condições substanciais. Isso é uma lei. Quando o teste é feito, o fundamento de coração 
automaticamente passará a existir. Quando estavam fazendo restauração material e 
testemunho, por que vocês eram perseguidos e acusados ao fazer isso? Era pela 
restauração, para encontrar o coração que vocês não tinham. Era para a restauração, para 
encontrar o amor.  
 
Isto aconteceu para que vocês pudessem se tornar pessoas que podem amar as pessoas 
que estão fazendo estas coisas contra vocês. A menos que sigam através desse curso de 
treinamento, não importa quanto tentem se tornar uma pessoa celeste, vocês não podem. 
Ou seja, devemos encontrar amor que é maior do que o amor no mundo satânico, a 
partir de nós mesmos. Do contrário, não podemos ir para o Reino do Céu nos tornando 
pessoas de amor. Somente aqueles que se tornam pessoas de amor podem ir lá. 
 
Então quem é o juiz? Será Deus, Jesus e o Pai. Vocês entendem? [Sim.] Portanto, vocês 
devem colocar isto em prática. Essa é nossa tarefa requerida por Deus como lei. Vocês 
devem entender isto. 
 
O que é amor verdadeiro? Quando nos colocamos no relacionamento pai e filho 
centrado na linhagem de Deus e dos Verdadeiros Pais, este “X” e este “Y” formarão 
uma linha. Vocês serão capazes de evitar o julgamento referido pelo Cristianismo. Esse 
é o motivo pelo qual somente quando estamos centrados na realidade de amor dos 
Verdadeiros Pais, tudo será resolvido. (190-31) 
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2. Esteja Preparado com um Passaporte para o Reino do Céu 
 
Seu momento final neste plano terreno é a morte. O dia da morte virá para todos. A fim 
de estabelecer o mundo ideal definitivo, vocês devem experimentar todos os tipos de 
coisas e passar através delas. 
 
Bem, vocês têm um passaporte para o Reino do Céu? Dr. Durst, você tem um? [Eu 
estou no processo de preparar um.] Então como você entra lá? Você não sabe se morrerá 
amanhã. Devemos nos manter ocupados com a preparação. Isto não é uma brincadeira 
ou uma piada. Vocês devem entender que somente quando muitos indivíduos, famílias, 
ou nações passam a existir, Deus pode deixá-los estarem no comando no Céu. Vocês 
entendem o que quero dizer? Esse é o ideal original da criação. 
 
Para que serve o passaporte? É para expulsar Satanás. Satanás tem permissão para 
entrar. Todos aqui, em sua vida cotidiana, Satanás desempenha um papel nela ou não? 
Vocês separaram bem e mal nos níveis de um indivíduo, uma tribo, um povo, uma 
nação, o mundo e o cosmos? Se não, então quando? Vocês devem ter aprendido as 
palavras do Princípio, certo? Então, vocês devem ter aprendido como separar bem do 
mal. Com o que isto pode ser feito? Isto deveria ser feito centrado nas condições de 
indenização. Aqueles que têm posições de liderança nas sedes deveriam ser todos 
expulsos. Vocês conhecem sobre uma pirâmide? Aqueles que não saem para atividades 
da igreja se tornam uma pirâmide do mal. 
 
Todos aqui, não há nenhuma exceção para ninguém, mesmo se eles são estudiosos ou os 
presidentes de nações. O caminho de indenização não deveria ser ensinado, mas 
buscado por cada indivíduo. Esse é um caminho que vocês mesmos deveriam procurar. 
O caminho do Princípio é aquele que vocês trilham por si mesmos. Vocês entendem isto 
claramente? Se não seguem este caminho, vocês irão para o inferno. Vocês devem 
entender que correntes estão presas em todo o seu corpo, tal como em seus olhos, nariz, 
seus pensamentos, etc. Não estou dizendo isso para ameaçá-los, mas para reverter a 
Queda. 
 
Todos aqui, quando a palavra “Kim” está escrita em um pedaço de papel, quão difícil é 
apagá-la? [É terrível.] Vocês acham que as letras escritas por Satanás são mais terríveis 
do que a própria tinta, ou não? Se vocês tentam apagá-las, mesmo se quase alcançam o 
estado de morte, vocês não seriam capazes de apagá-las. Isto pode ser feito somente 
depois de termos revivido a partir da morte. Isto pode ser finalmente apagado somente 
quando o pedaço de papel esteja quase gasto com buracos. Vocês devem saber que, 
embora acreditem que estão vivos, na verdade vocês estão mortos. Enquanto este traço 
estiver dentro de vocês, Satanás os reivindicará como sendo dele. Esse é o motivo pelo 
qual Jesus afirmou: “Aqueles que estão dispostos a morrer, viverão, e aqueles que estão 
tentando viver, morrerão.” Vocês entendem o que isto significa? [Sim.] 
 
A partir do ponto de vista de Deus, somente quando vocês são melhores do que aqueles 
no início, a memória da Queda de muito tempo atrás será apagada. A partir desta 
perspectiva, vocês podem entender quão tolos, imaturos e frágeis eram até agora? Onde 
vocês irão? Vocês irão para o Reino do Céu ou para o reino do inferno? [O Reino do 
Céu.] (129-183) 
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Vocês devem entender claramente o que devem fazer a partir de agora. Vocês sabem 
isso? Agora, vocês não sabem disso, certo? Vocês acham que podem viver pela 
eternidade? Vocês acham que morrerão ou viverão? Todos morrem em algum momento, 
certo? Isso é verdadeiro ou falso? [Verdadeiro.] Este é um assunto sério. Todos vocês 
têm certeza que morrerão? [Sim.] 
 
Sendo que morrerão, vocês sabem que o mundo espiritual existe? [Sim.] Vocês 
realmente sabem disso? [Sim.] A vida no mundo espiritual é mais longa do que a vida 
na terra, ou é mais curta? [Mais longa.] Quanto mais longa? [Ela é infinita.] Então, 
quem vive lá? Ele não é um lugar onde o mestre e o centro do Céu, Deus, vive? [Sim.] 
Quem é Deus? Isto não é vago e ambíguo? Vocês não pensam assim? 
 
Bem, se Deus existe e eu existo, e se pensamos sobre Deus e nós mesmos estando em 
uma posição igual, vocês pensariam primeiro em Deus, ou primeiro em vocês mesmos? 
[Primeiro Deus.] Bem, e quanto a vocês? [Deus.] Se é Deus, vocês acham que 
deveríamos nos tornar pessoas com quem Deus esteja satisfeito, ou que Deus deve se 
tornar aquele com quem nós estamos satisfeitos? [A anterior.] Eu não estou falando 
sobre outros. E quanto a vocês? [O anterior.] 
 
Bem, quando vocês vão para esse outro mundo, se houvesse uma nação que fosse 
centrada em Deus, onde incontáveis antepassados vieram e foram, vocês acham que eles 
estarão vivendo sem ordem e se qualquer lei, ou em ordem governada por leis? [A 
segunda opção.] Vocês devem ter alguma ideia sobre isso. 
 
Vocês pensariam que mesmo antes do aparecimento da Igreja de Unificação, a 
organização da Igreja de Unificação já existia no mundo espiritual? (Risadas). Sim, 
certo? Certamente que sim. (Risadas) Mas e agora, desde o aparecimento da Igreja de 
Unificação? 
 
Bem, sendo que a Igreja de Unificação veio a existir no final entre todas as organizações 
no mundo espiritual, ela deveria estar no final ou no topo? [No topo.] Se os Moonies 
dizem, “No topo,” o mundo espiritual diria, “Não”? Seus antepassados que estão 
vivendo no mundo espiritual podem dizer que não gostam de Moonies. (Risadas). O que 
vocês acham? 
 
Por exemplo, suponham que há uma vila rica, onde chegou um mendigo. Se todos os 
líderes da vila sugerem de forma unânime: “Temos um homem notável nos visitando. 
Vamos tornar esse mendigo nosso líder da vila,” então todos concordariam ou fariam 
oposição? O que vocês acham? [Oposição.] 
 
Bem, quando vão para o mundo espiritual, vocês gostariam de descer às masmorras do 
inferno na escuridão, ou ir até o trono de Deus com luz brilhante? Vocês pensam sobre 
um lugar com uma luz brilhante. (Risadas) Isso é verdade. Isso é real. Isso é com 
certeza. 
 
Entretanto, o que vocês vão escalar para chegar lá? No mundo espiritual, há muitos 
santos e sábios tais como Jesus, Confúcio, Buda, etc. Há muitas grandes pessoas, mas 
com o que vocês irão escalar até lá? Vocês seriam capazes de encontrar todos os 
presidentes dos Estados unidos, tais como George Washington. 
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Além disso, vocês deveriam ser capazes de encontrar muitos mártires que morreram a 
partir da perseguição do Império Romano. Quantas pessoas foram sacrificadas para o 
propósito público? Então, como vocês podem chegar lá? O mundo espiritual 
reconheceria vocês? 
 
Vocês precisam de um certificado em determinados pontos do tempo, mesmo no 
exército americano. Se assim, vocês podem ir para a realidade mais elevada do mundo 
espiritual sem um certificado? No mundo além de tempo e espaço onde muitas centenas 
de bilhões estão reunidas observando-os, vocês confiam que serão benvindos e 
elogiados? No mundo espiritual, não há nenhuma distância. Eles estarão observando 
vocês escalarem. Então, como vocês podem subir lá? Pensem sobre isso. 
 
A fim de chegar lá, vocês precisam de um certificado. Certamente, vocês precisam. Sem 
ele, vocês não podem passar. Este é um assunto sério. Dr. Durst, com o que você irá 
para lá? Você pode dizer que pode fazer isto com seu doutorado em literatura? No 
mundo espiritual, ele tem menos valor do que papel higiênico. (Risadas.) 
 
Bem, então o que você vai levar para chegar lá? Vá em frente e responda. [Amor 
verdadeiro.] O que é amor verdadeiro? O que é isso? Esta é uma questão séria. Porque 
Deus conhece isto claramente, Ele esteve comprometido com isto por toda a sua vida. 
 
Bem, hoje, por que estou tentando seguir este caminho, embora todo o mundo decaído 
esteja se opondo a mim? É para receber um certificado. Este não é um assunto 
mundano. Vocês entendem? Se eu buscasse por sucesso no mundo secular, eu teria 
muito sucesso. Eu tenho essas habilidades. 
 
Quando vão para o mundo espiritual, vocês não podem levar nem mesmo sua própria 
esposa e seus filhos. Quando morrem, vocês estão sozinhos, não juntos. Então, quão 
solitário isto deve ser! Vocês devem caminhar sozinhos. Esse é o mundo onde vocês 
precisam ir. A razão pela qual o Reverendo Moon é necessário no mundo, é porque os 
seres humanos não sabem onde vão. A fim de ensiná-los o caminho certo, nos últimos 
dias, Deus enviou essa pessoa como o Reverendo Moon na terra. (145-330) 
 
3. Certificado de Satanás Também é Requerido 
 
Vocês recebem amor de Deus? Sim ou não? O amor de Deus é um amor em âmbito 
mundial que é sem preço, e que não pode ser substituído por dinheiro. Vocês já 
receberam esse amor? Vocês já receberam amor que é como carne de todas as carnes e 
osso de todos os ossos? 
 
A fim de se tornar Abel, vocês devem primeiramente herdar amor de Deus. Uma vez 
que herdam amor de Deus, vocês herdarão o mundo. Certo? [Sim.] Assim, vocês 
alcançaram esse nível? Jesus alcançou. Ele herdou o reino celeste, mas ele não herdou o 
mundo. Então, quem herdou o mundo? Caim herdou. Portanto, o mundo pertence a 
Caim. Por esta razão, uma vez que Abel herde o reino celeste, ele ou ela deveria herdar 
um certificado assinado e garantido por Caim, que pertence ao mundo. A fim de ir para 
o Reino do Céu, vocês precisam de um certificado de Satanás. 
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Pessoas decaídas devem resolver estes dois assuntos. Porque eles não foram resolvidos, 
a história decaída tem sido prolongada através de 6.000 anos. Entretanto, agora 
devemos entender isso. Na Bíblia é dito: “conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará.” Como sabemos agora a resposta, devemos amar, mesmo mordendo nossos 
próprios dentes. Até que nível? Ao nível de Caim, que é nosso inimigo. (34-278) 

 
 
Sendo que a queda dos seres humanos ocorreu não na presença de Deus como seu 
sujeito, mas na presença de Satanás, devemos subjugar Satanás. Vocês deveriam ser 
capazes de dizer e reivindicar diante de Satanás: “Satanás, como eu estou onde estou 
por causa de você, eu retornarei depois de subjugá-lo.” Assim, a menos que obtenham 
um certificado que subjugaram Satanás, vocês não podem receber amor de Deus. O 
próprio Jesus trouxe vitória ao superar três tentações. Vocês não serão capazes de ir 
para o reino celeste sem uma assinatura de Satanás que vocês obtiveram uma vitória na 
história. 
 
A Igreja de Unificação é a única igreja que ensina que uma pessoa não pode ir para o 
Reino do Céu sem um certificado de Satanás. Isto é fundamentalmente diferente de 
outras igrejas cristãs. Elas não sabem disso, mas dizem o seguinte: “Bem, o Reverendo 
Moon da Igreja de Unificação ensina que podemos ir para o Reino do Céu somente com 
um certificado de Satanás. Por isso, ele é satânico.” Eu ensinei isso para vocês? Eles 
realmente gostam de distorcer os fatos. Contudo, devemos ficar para trás pelo fato deles 
espalharem rumores errados. Não importa o que, devemos receber a assinatura de 
Satanás. Quando Jesus superou as três tentações de Satanás. Satanás admitiu com 
lágrimas: “Você é realmente e eternamente diferente de mim.” A menos que ele tenha 
admitido isso, sua posição teria ficado em perigo. (24-337) 

 
 
Vocês amam Caim? Caim é Satanás. Ele é filho de Satanás. O Satanás espiritual e o 
Satanás substancial estão rangendo os dentes, odiando a Igreja de Unificação. Embora 
não tenhamos pedido nada a eles, permanecendo quietos, eles ainda nos odeiam. A fim 
de que não sejam fisgados por eles, vocês devem subjugar Caim. A fim de subjugar 
Caim, vocês devem amar Caim todo o caminho até o fim. A menos que se tornem essa 
pessoa, vocês não podem salvar Caim. 
 
Por esta razão, a fim de ir para o Reino do Céu, vocês deveriam obter um certificado de 
Satanás. O que é o certificado de Satanás? A fim de que um criminoso condenado seja 
libertado, ele ou ela deveria primeiramente procurar por um advogado, então um 
promotor, e finalmente, ele pode ser liberado pelo juiz. Quando visto a partir desta 
perspectiva, Satanás está na posição do promotor, Deus está na posição do juiz, e Jesus 
está na posição do advogado. Se Satanás acusa uma pessoa em julgamento com 
evidência convincente, dizendo, “Isto é o que devemos fazer,” Deus não pode fazer 
nada sobre isso. 
 
Então, Jesus, na posição do advogado, diria: “Pai Celeste, seus antepassados fizeram 
essas e aquelas coisas. Ele não é de uma má linhagem. Sendo que ele é acusado dessas e 
daquelas acusações, ele deveria receber uma condição de indenização que esteja 
relacionada com seus crimes, e então liberá-lo.” Isso é o que tem ocorrido. 
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Por esta razão, devemos obter um certificado de Satanás. Sem obter um certificado que 
amamos Satanás, nunca poderemos ir para o Reino do Céu. Isso é o que a Igreja de 
Unificação está fazendo. Normalmente tratamos inimigos como inimigos, mas devemos 
amá-los. Isso é surpreendente. Mas devemos amar nossos inimigos e orar por eles. Não 
temos nenhuma escolha. A menos que Caim e Abel estejam unidos em unidade, não 
haverá nenhuma restauração. Então, vocês não podem voltar para os pais. Vocês devem 
entender isso. (48-315) 

 
 
Hoje, onde nós, membros da Igreja de Unificação, devemos nos colocar? Como foi 
mencionado até agora, devemos assumir responsabilidade para preencher os buracos. 
Por esta razão, na posição de representar toda a humanidade, devemos estar dispostos, 
diante de Deus, a assumir toda a responsabilidade com um coração de urgência e 
ansiedade. Do contrário, não podemos nos tornar um membro da Igreja de Unificação. 
 
Devemos nos colocar nessa posição, como um representante de nossa família, nossa 
tribo, nossa nação, o mundo, e todo o cosmos. Vocês não deveriam falar somente suas 
próprias palavras, mas até mesmo tomar uma decisão correta que tanto Deus como 
Satanás possam aprovar publicamente. Em outras palavras, vocês devem obter um 
certificado de Satanás. Quando eu digo isto, vocês podem pensar: “Por que eu deveria, 
quando não recebi um nem mesmo de Deus?” 
 
Contudo, Satanás deve aprová-los publicamente, dizendo: “Você cumpriu sua 
responsabilidade na terra ao restaurar o amor de Deus no curso de restauração do mundo 
nos níveis de um indivíduo, uma família, uma tribo, um povo e uma nação. Portanto, ao 
revisar suas realizações, vocês estão mais qualificados para serem responsáveis pela 
restauração através de indenização pelo amor.” Sem ser essa pessoa, vocês não podem 
herdar a posição de um filho ou uma filha no mundo do amor de Deus. (158-384) 

 
 
O Cristianismo atual tem seguido através de um curso de história no qual esteve 
buscando por uma verdadeira oliveira, enquanto iniciava um destino miserável 
juntamente com inúmeros humanos por toda a história. A verdadeira oliveira se refere 
ao Filho de Deus. Uma vez que ele chega, as outras árvores devem receber o extrato e 
um galho a partir dele, e devemos ser enxertados a esse galho. 
 
Quando Satanás vê que uma parte do filho de Deus foi enxertada a você, todas as 
condições que tenham sido resolvidas devido à Satanás serão feitas instantaneamente. 
Vocês devem ser enxertados não somente em um fundamento que seja como uma terra 
boa ou um abrigo quente, mas também que seja como uma terra áspera e pedregosa. 
Sendo que o conteúdo é diferente de qualquer outra coisa no mundo satânico, em termos 
da natureza original e da qualidade de Satanás, vocês devem receber um certificado que 
podem se tornar filho de Deus na nova era. Isto não é dado por Deus. Se pudesse, Ele 
teria feito isso 6.000 anos atrás. No meu caso, eu não podia ser liberado pelo juiz. Então 
quem poderia me libertar? Satanás. No tribunal, o promotor é Satanás. Portanto, sem 
obter uma aprovação do promotor, eu não podia ser liberado. Portanto, sem uma 
aprovação oficial de Satanás, ou seja, mesmo se o juiz responsável fizesse uma sentença 
injusta, Deus não pode dizer: “Você é meu filho. Deixe-me salvá-lo!” Vocês devem 
absolutamente obter uma aprovação de Satanás. 
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Vocês obtiveram essa aprovação de Satanás, ou não? Se não, vocês devem. O que a 
Igreja de Unificação ensina? Ela é um lugar que ensina a vocês como obter uma 
aprovação de Satanás. Entretanto, vocês deveriam obter não somente uma aprovação 
espiritual, mas também uma aprovação física. (7-124) 
 
4. A Assinatura do Pai Também é Requerida 
 
Vocês querem obter um passaporte para o Reino do Céu? [Sim.] Mas isto não é de 
graça. Se vocês tentam obter um Ph.D. sem passar em um teste ou fazer uma 
dissertação, mesmo se vocês são capazes de obtê-lo, isto seria uma fraude. Mesmo na 
Igreja de Unificação há membros de verdade e membros falsos. Há mais membros de 
verdade ou falsos? [De verdade.] Vocês ainda não são Moonies de verdade. Vocês ainda 
não estão completamente unidos comigo. Vocês entendem? [Sim.] Vocês podem ser de 
verdade somente depois de encontrarem o padrão exato. 
 
No mundo definitivo, centrando em bem e mal, a menos que se tornem um verdadeiro 
Moonie, vocês não podem encontrar o ideal. Vocês entendem o que quero dizer? [Sim.] 
Nesse sentido, vocês devem se reexaminar e refletir sobre si mesmos. (129-186) 

 
 
Vocês precisam de um certificado. Não importa quão difícil seja, vocês devem obter um 
certificado. Agora vocês entendem isto claramente, certo? [Sim.] 
 
É o mesmo comigo. Eu conheço isso tão bem. Esse é o motivo pelo qual tenho seguido 
através dessa batalha feroz por 40 anos no mundo externo. Estou sempre marchando em 
frente, embora o mundo inteiro se oponha a mim. Eu escolhi esse caminho. Vocês 
sabem quão miserável isto tem sido? Pensem sobre isso. Sob essas circunstâncias, eu 
estabeleci este fundamento. 
 
Este mundo pertence a Satanás. Esse é o problema. Este é um fato miserável. Por outro 
lado, o mundo espiritual está regozijando. Assim, estes dois mundos estão divididos. 
Isto está claro agora? [Sim.] 
 
Vocês precisam de um certificado que contenha a assinatura do Pai. Uma pessoa pode 
seguir através de todos os níveis do mundo espiritual somente com a assinatura do 
Reverendo Moon. Enquanto tiverem isso, ninguém irá parar vocês. Vocês serão 
benvindos em qualquer lugar. Então quão notáveis vocês são! Isso é sobre o que 
precisamos estar preocupados. Todos precisam obter um certificado. Sobre o que vocês 
estão hesitantes? Vocês devem começar. O Pai não é tolo, mas esperto. Vocês sabem 
disso? [Sim, sabemos.] O Pai é tão famoso. (146-347) 

 
 
No futuro, como vocês escalarão até o mundo espiritual? O que vocês vão levar? Sigam 
em frente e me respondam. Vocês dirão, “Sendo que fui para Harvard e sou um cidadão 
dos Estados Unidos, eu posso ir para o melhor lugar no mundo espiritual”? O que vão 
levar com vocês? Vocês não podem simplesmente ir para os níveis elevados do mundo 
espiritual, mesmo se vocês têm um coração puro e inocente. Sigam em frente e tenham 
esse coração, para ver se podem ir ou não. (Risadas) Vocês precisam seguir através do 
procedimento que possam ir para o Reino do Céu. 
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A fim de serem registrados, vocês precisam ter uma licença. Não importa quantas vezes 
vocês insistam que são pessoas puras e inocentes, vocês não podem apenas ir para o 
Reino do Céu. Vocês precisam seguir através de determinada formalidade. Qual é essa 
formalidade? Mesmo para vir aos Estados Unidos, o qual está declinando, quão difícil é, 
seguir através de determinado processo para obter um visto, etc. Seria mais fácil ou 
mais difícil para nós, entrar no Reino do Céu do que na América? [Mais difícil.] Todos 
aqui, quando vieram aqui, vocês pensaram sobre isso? Vocês já pensaram em obter uma 
nova forma de passar nos testes depois de preenchê-los? 
 
Então, vocês devem obter uma assinatura do Dr. Durst. Então, qual é a próxima 
assinatura? [Satanás] Correto, vocês devem obter uma assinatura de Satanás. (Risadas). 
Então, qual assinatura vem a seguir? [Do Pai.] Sim, é a do Pai. Vocês não podem ir para 
o Reino do Céu somente com a assinatura do Dr. Durst. 
 
Bem, qual assinatura vocês precisam? A assinatura do Pai. E quanto a assinatura do 
presidente dos Estados Unidos? [Não precisa.] Qual assinatura vocês precisam? [Do 
Pai.] Todos os espíritos que foram para o mundo espiritual conhecem os Verdadeiros 
Pais? Eles não conhecem. Nossos membros são os primeiros a conhecê-los. São vocês 
que passaram a conhecê-los pela primeira vez. 
 
Vocês estão voltando aos seus sentidos? Vocês estão agora deixando crescer sua barba. 
(Risadas.) Vocês estão pensando que, sendo que deixaram crescer uma barba, o 
Reverendo Moon assinará? [Não.] (Risadas) 
 
Alguém que tem uma barba não é um Moonie. É melhor vocês saírem daqui. (Risadas) 
Vocês podem permanecer sentados aqui com sua barba crescendo? Todos vocês devem 
seguir através do procedimento correto. Isso é o que vocês precisam aprender. Portanto, 
esta não deve ser a Igreja de Unificação, mas a Igreja da Universidade. É uma 
universidade em âmbito nacional e até mesmo mundial. Vocês estão pagando as 
mensalidades? (Risadas) 
 
Todas as instruções que foram dadas pelo Reverendo Moon na terra também podem se 
tornar a base para condições pelas quais vocês podem ser acusados. A menos que vocês 
as cumpram, não podem ir para o Reino do Céu. 
 
Então, alguém pode dizer que o Reverendo Moon está somente dando instruções sem 
realizá-las ele mesmo. Contudo, esse não é o caso. Qualquer instrução que ele dá, ele 
mesmo já as cumpriu. Ele não pediria para vocês fazerem estas coisas antes que ele as 
colocasse em prática. Por que? Porque ele precisa ensinar vocês sobre tudo isso. O 
Reverendo Moon não pode manter discussões com ninguém. Ele não tem nenhum 
parceiro. Ele não pode discutir a providência da restauração com o presidente dos 
Estados Unidos. 
 
Não importa quantas vezes o Dr. Durst venha aqui, eu não posso discutir o assunto com 
ele. Se faço isso, o arcanjo me acusará. O arcanjo é alguém que causou a queda humana. 
Portanto, além de Deus e de mim mesmo, ninguém sabe disso. Vocês entendem o que 
quero dizer? [Sim]. 
 
Agora a Igreja de Unificação seguirá além da colina do âmbito mundial. Agora ninguém 
pode destruir a Igreja de Unificação, nem pode enviar o Reverendo Moon para a prisão. 
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Então, vocês estão ocupados com o casamento e dar nascimento aos seus filhos? Com o 
que vocês deveriam estar ocupados? [Estar preparados com um certificado.] Vocês não 
sabem quando morrerão. Quem sabe quando vocês estarão envolvidos em um acidente 
de carro e irão para o mundo espiritual. Todos os tipos de coisas podem ocorrer. Assim, 
vocês nunca sabem quando terão que ir para o mundo espiritual. 
 
Além disso, embora vocês saibam como viver como membros da família abençoada, se 
vocês vão para o mundo espiritual enquanto desfrutam sua própria vida pessoal, tendo 
diversão, e negligenciando assim, se preparar para ir para o mundo espiritual, vocês 
podem vir até o Reverendo Moon da Igreja de Unificação? Famílias abençoadas ainda 
não alcançaram o nível mundial porque estão no topo do estágio de crescimento, ainda 
sob o domínio de Satanás. Sendo que estão no topo do estágio de crescimento, eles 
devem ir além do nível mundial. Por causa disso, eles terão problemas a menos que 
passem por isso. 
 
Por isso, vocês colocam mais ênfase em seu próprio casal, colocando a vontade de Deus 
atrás de seu próprio casal? Num futuro próximo, se o tempo passa um pouco mais, e 
quando estivermos estabelecidos com nossa própria nação, os filhos daqueles que não 
trabalharam não serão capazes de trabalhar como os filhos daqueles que trabalharam 
duro. Mesmo se são abençoados, eu os expulsarei. 
 
Embora eu fiz todas as preparações para vocês irem para o mundo espiritual, ainda, se 
vocês não estão fazendo nada, quão miseráveis vocês, Moonies da Unificação, devem 
ser! Agora é o tempo para eu tornar isto fácil. Eu mesmo fiz tudo isso. 
 
O Pai é incapaz ou capaz? [O senhor é a pessoa mais capaz.] Minha personalidade é tal 
que não me permitiria ser derrotado por ninguém. Esse é o Reverendo Moon. Ele não 
gosta de ser pisoteado por ninguém, mas viveu uma vida de ser pisoteado. Nesse 
fundamento, eu sei claramente qual caminho vocês, membros da Igreja de Unificação, 
devem trilhar. Vocês devem entender qual caminho devem trilhar. Vocês devem 
entender o que o Pai está tentando ensinar a vocês. Certo? [Sim.] O que eu disse sobre 
seu caminho? Vocês devem rapidamente ir além da nação e do mundo. Vocês estão 
ocupados em se casar? Vocês estão ocupados com tarefas domésticas? Ou vocês estão 
ocupados em fazer preparações para irem para o mundo espiritual? [Com preparações 
para ir ao mundo espiritual.] Isso está certo? [Sim]. 
 
Portanto, estou vivendo agora para estar no mesmo tempo com o mundo espiritual. 
Devemos viver com o mesmo tempo. Quando vocês são considerados como membros 
da Igreja de Unificação, se forem para o mundo espiritual, vocês serão questionados no 
portão sobre essas e aquelas condições que tenham se tornado gravadas quando foram 
ensinadas pelo Pai. Todas as coisas que são ensinadas pelo Pai até o momento atual 
estão escritas como condições. Portanto, se não podem respondê-las, vocês não podem 
ir para o Reino do Céu. Ao invés, vocês devem esperar no nível intermediário do mundo 
espiritual. 
 
Eles estão esperando que eu vá para o mundo espiritual, desejando a pronta chegada do 
Pai. Contudo, mesmo se eu for para o mundo espiritual, todos vocês não podem entrar 
no lugar para onde eu posso ir. (146-337) 
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Quando forem para o mundo espiritual, seguramente vocês dirão, “Eu conheço o 
Reverendo Moon. Ele era o Verdadeiro Pai.” Mas embora vocês o conheçam, isto não 
funcionará. Isso é o que vocês devem entender. (135-118) 
 
5. O Papel de um Defensor no Mundo Espiritual 
 
O slogan do Pai é: “Vamos chutar o diabo,” o líder do mal que tem violado incontáveis 
humanos por toda a história. Desde o primeiro dia até o último dia, vamos assumir a 
posição de um promotor, acusar Satanás de todas as más ações que tem cometido diante 
de Deus, o juiz da justiça e da retidão. Então o diabo se renderia ou não? Não haverá 
nenhum advogado disponível para o diabo, mas para os humanos haverá. 
 
Jesus está trabalhando como um advogado no mundo espiritual. Ele diria, “Esta pessoa 
fez essas e aquelas boas ações com fé em meu nome. Pai Celeste, não é verdade que o 
diabo não pode tomar alguém que tentou ser bom, observando as leis públicas, sendo 
que um acordo foi feito entre o Senhor e o diabo?” 
 
O diabo não pode tomar pessoas que estavam se colocando de uma boa maneira. Esse é 
o motivo pelo qual as pessoas são solicitadas a acreditarem em Jesus. Mas apesar de 
acreditarem em Jesus incondicionalmente, vocês acham que podem entrar no Reino do 
Céu? 
 
Esperem e vejam. Quando visitei o mundo espiritual, eu vi muitas cenas nas quais 
ministros famosos estavam ajoelhados no inferno, dizendo: “Reverendo Moon, eu não 
sabia que isto aconteceria comigo. Esta é uma história como um sonho? O líder a quem 
vocês estão seguindo é essa pessoa. Ele é um líder com esse profundo entendimento no 
mundo elevado no nível da quinta dimensão. Portanto, se vocês vão me seguir, devem 
entender bem esse conteúdo. (149-98) 
 
6. Impossível Acusar Uma Vez que Passamos a Ter a Cidadania 
 
Devemos ter um país. Mas temos um ou não? [Não temos.] Bem, vocês têm seu próprio 
país. Mas o país para o qual iremos é diferente, é o reino celeste. Portanto, para esse 
país, a menos que tenham recebido uma cidadania que seja aprovada pelo país, vocês 
não podem entrar no Reino do Céu. Satanás não pode fazer acusações contra pessoas 
que tenham uma cidadania a partir de qualquer direção, seja ela norte, sul, oeste ou 
leste, nem qualquer era do tempo – passado, presente ou futuro. (148-287) 
 
Seção 3. Entrando no Mundo Espiritual 
 
1. Liberdade Possuída pelos Cidadãos do Reino do Céu 
 
Entre as mulheres, aquelas que lamentam sobre não terem sido uma bela mulher, por 
favor, levantem sua mão. (Risadas) Alguém poderia dizer que vocês parecem uma bolsa 
que ostenta um cordão umbilical. Contudo, se vocês parecem uma bolsa com um cordão 
umbilical ou um sapo, se vocês têm uma pele áspera, pode ser ainda melhor pensar que 
isso parece saudável. Se nascem belas, vocês estão inclinadas a buscar coisas externas, 
com 100 por cento de certeza. Por outro lado, mulheres feias perseguem coisas internas, 
não as externas. Este é um fato. (Risadas) 
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Quanto mais vocês perseguem o externo, mais preso vocês ficam por Satanás, mas se 
vocês perseguem o interno, uma bela mulher pode nascer a partir de um parque 
irregular. Qual vocês preferem? [Perseguir o interno.] Então, quando perseguem o 
interno, vocês permaneceriam inativos? Aqueles que seguem essa direção podem viajar 
livremente para o mundo do externo, mas aqueles que perseguem o externo nunca 
poderão viajar para o lado interno. Qual vocês escolheriam? Vocês se tornariam pessoas 
que podem ser benvindas por ambos os mundos ou somente por um mundo? [Aqueles 
que serão benvindos por ambos os mundos.] Então, os membros da Igreja de Unificação 
se tornarão que tipo de pessoa? É ideal se tornar uma pessoa que possa viajar para o 
mundo do interno e o mundo do externo, e assim, vocês podem viajar livremente para 
todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Assim, o que estamos tentando fazer na Igreja 
de Unificação é criar uma pessoa que possa ser um sujeito para o mundo interno e 
também ter domínio sobre o externo. 
 
Sendo que o mundo externo foi invadido pelo mal, se vocês vão para esse mundo, 
acabarão indo para o inferno, mas se vão para o mundo interno, vocês acabarão em um 
bom mundo espiritual, até mesmo o Reino do Céu. Então, vocês podem livremente 
viajar em ambos os mundos sempre que desejarem fazer isso. Assim, vocês gostariam 
de ser uma pessoa que não é restrita por ninguém, sempre que queiram viajar por ambos 
os mundos, ou uma pessoa que pode utilizar somente uma porta para entrar no Reino do 
Céu ou no inferno? [O anterior.] Vocês são muito gananciosos. (Risadas) Sendo que o 
Reverendo Moon sabe isto, estou tentando me tornar uma pessoa que pode ser benvinda 
por qualquer pessoa onde quer que eu esteja. É nisso que o Reverendo Moon está 
insistindo. É nisso que Deus está insistindo. Então, quão maravilhoso isso será? 
 
Bem, Deus pode viajar livremente para o inferno? [Sim, Ele pode.] Ele precisa seguir 
através de determinados procedimentos para ir lá? [Ele não precisa.] Da mesma forma, 
Ele precisa de determinado procedimento para visitar o Palácio Celeste? Ele precisa 
obter um bilhete especial e um formulário especial para preencher? [Não.] Então, Ele 
pode fazer isso livremente a qualquer tempo como Ele queira? (116-177) 
 
2. Presente Especial que Pode Ser Levado para o Mundo Espiritual 
 
Todos, aqui, qual é o presente que vocês podem levar quando forem até Deus no mundo 
espiritual? Não há nada. Nem dinheiro, nem a honra que foi obtida através de uma 
graduação acadêmica terrena, nem amar um cônjuge, nem viver uma vida feliz. Essas 
coisas não podem ser um presente. Então, o que é? É nosso amor por Deus e pelo 
mundo. Isso é o que é deixado para trás de sua vida terrena. Em João 3:16, está escrito: 
“Deus amou tanto o mundo que...” Isso diz que Deus ama o mundo, ou você como um 
indivíduo? [O mundo.] Isto diz sobre a Igreja de Unificação ou o mundo? [O mundo.] 
Sim, Ele disse que ama o mundo. Esse é o motivo pelo qual Ele enviou Seu filho 
unigênito. O filho unigênito veio para amar o mundo. Por esta razão, se estão centrados 
no amor, vocês não perecerão, mas ao invés, serão salvos. Como os donos do amor, 
devemos amar o mundo como Ele ama o mundo. E quanto aos cristãos de hoje? Eles 
estão divididos em muitas denominações diferentes. Isso não é verdade? Quando 
olhamos para o Cristianismo que está perecendo enquanto ama somente uma nação e 
denominação, devemos nos tornar pessoas que podem transcender nossas próprias 
nações e denominações, e amar o mundo e Deus. (98-329) 

 



400 

 

Mesmo no tribunal, um juiz não pode fazer nada contra um assassino sem evidências 
convincentes. Se o assassino protesta, “Quando você me viu cometendo o crime,” você 
não pode fazer nada contra ele se não há nenhuma evidência. Evidências que possam 
confirmar seu crime devem ser apresentadas. Entretanto, se evidências são apresentadas, 
o assassino não pode protestar contra sua acusação. Portanto, se não têm nenhuma 
evidência, vocês devem encontrá-la. Em um hino cristão, há um verso: “Há evidência 
suficiente de ter recebido muito através de acreditar em Jesus.” Vocês têm alguma 
evidência? Alguém se orgulha de muitas evidências ao sair para testemunhar, mas vocês 
acham que isto é verdadeira evidência? De que adianta testemunhar se ninguém 
permanece? Isso não tem nada a ver com evidência. 
 
Vocês têm um presente especial que podem levar quando forem para o Reino do Céu? 
No mundo espiritual, há muitos súditos leais que estão alinhados como mártires. Vocês 
acham que podem abrir seu presente na frente deles? Todos aqui, por favor, pensem 
sobre isso. Vocês acham que podem abrir algo tão medíocre e desleixado? Quanto a 
Igreja de Unificação ou vocês sofrem? Embora digam que amam sua própria nação e o 
mundo, como podem amar seu país e o mundo, se vocês não experimentaram essa 
quantia de sofrimento? Vocês deveriam ser capazes de dizer, “É verdade que sofremos, 
mas eu não considero isso como sofrimento.” Ainda teremos um longo caminho a 
seguir. Quando forem para o mundo espiritual, vocês deveriam ser capazes de dizer, ao 
abrir seu saco de presentes, “Este é o presente que preparei toda a minha vida. Por 
favor, o aceite com meu coração.” Quando mulheres se casam, elas levam seus dotes. 
Por isso, elas podem ir para o Reino do Céu com as mãos vazias? 
 
Como membros da Igreja de Unificação, qual missão Deus concedeu a vocês? Como 
soldados treinados por Deus, como filhos e filhas de Deus, se vocês se casam, vocês 
devem herdar a linhagem de sua família. A fim de fazer isso, vocês cuidam das tarefas 
de sua família e se desenvolvem de forma independente. Essa é sua missão sagrada. 
Portanto, vocês devem compreender que o Pai não pode viver fisicamente com vocês, e 
além disso, mesmo se Deus não pode sempre dar instruções diretamente, vocês nunca 
devem esquecer que são aqueles que são dotados com uma missão no âmbito da 
administração de Deus. 
 
Vocês devem se considerar como absolutos. Ao fazer isso, vocês devem estar 
determinados a obter uma garantia eterna como um fruto que resultou do valor absoluto, 
como um tesouro que pertence a toda a humanidade, as gerações futuras e o mundo 
espiritual. Se não cumprem essa responsabilidade, vocês cairão em uma posição que 
será mais miserável do que de um mendigo. Mendigos podem ao menos se alimentar 
quando o momento da refeição chega ao implorar por comida, mas aqueles que 
falharam em cumprir suas responsabilidades não serão capazes de comer no momento. 
 
A fim de cumprir essa responsabilidade, se Deus pede a vocês por 10 anos de sua vida, 
durante esse período de tempo de 10 anos, vocês deveriam fazer seu melhor com todo 
seu coração e alma. Como vocês podem abreviar o período de tempo de restauração de 
10 anos para um curso de 7 anos de valor igual? A fim de abreviar o período de tempo 
de 10 anos planejado por Deus para um curso de 7 anos, seu suor, seu sangue, seu 
esforço, e sua luta são necessários. A menos que possam adicionar quantidade e 
qualidade a isso através de seus esforços extras, vocês não podem absorver os 
fundamentos nacional e mundial. Membros da Igreja de Unificação são aqueles que 
deveriam viver essa vida, carregando esse tipo de responsabilidade. 
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Atualmente, essa era chegou no nível mundial. A obra do fundamento exterior ou 
externo foi concluída, e estamos agora na era na qual a obra do projeto interior ou 
externo está sendo realizada. Sendo que o trabalho no projeto interior ou interno requer 
um trabalho de retoque final pelo dono, eu sou necessário. Eu não preciso me preocupar 
com as paredes, mas a fim de reunir todas as condições necessárias, é requerido um 
período de tempo em um estágio de trabalho diferente. Esse é o motivo pelo qual existe 
uma era de preparação, uma era de prática e uma era de conclusão. 
 
Por esta razão, devemos fazer um plano adequado para cada estágio em nossa vida. 
Durante o período de preparação, devemos empenhar o maior esforço para fazer as 
preparações corretas; durante o período de prática, devemos fazer nosso melhor para 
colocar as preparações em prática. E durante a era de conclusão, devemos cumprir nossa 
responsabilidade com todo nosso coração e alma. Somente então o projeto interior será 
feito de forma correta. Quem quer que veja o projeto interior, deve elogiar sua 
qualidade, o esforço e os detalhes dele. 
 
Para isto, quando uma era de preparação tenha chegado, vocês não devem estar em uma 
posição onde falham em cumprir sua responsabilidade depois que foram designados 
para fazer as preparações. O próximo período será seguido por uma era onde vocês 
colocam isso em prática. Quando esse tempo chega, vocês devem trabalhar duro dia e 
noite. A seguir, a era da conclusão chegará, a qual é o tempo de esperança. (32-71) 
 
3. Pensamento dos Três Sujeitos e Registro 
 
Permitam-me fazer uma pergunta. Quando vocês pensam sobre sua mente e corpo, quão 
lamentável é sua mente? Sua mente profunda está no lugar de Deus. Sua mente 
representa seus antepassados, seus mestres, e o rei de sua nação. Não obstante, quanto 
sua mente foi desprezada e rejeitada? Como o centro do universo, a mente está na 
posição de Verdadeiros Pais, o sujeito de amor verdadeiro. Quanto tempo e quanto 
trabalho feito a fim de salvar vocês nesta terra? 
 
Embora a mente tenha sido arrastada pelo desprezo, e pensamos que ela já estava morta, 
se tivermos uma má ideia de roubar algo de manhã, ela ganha vida e nos adverte: “Ei, 
você, como pode pensar isso?” A mente está no lugar dos pais, dos mestres e do dono. 
No mundo da mente, nenhum julgamento é necessário. Vocês se conhecem melhor do 
que qualquer outra pessoa. Nenhuma terceira pessoa ou testemunha é necessária. 
 
Ao ver seus próprios pais, vocês devem se arrepender por não ter orgulho de si mesmos; 
ao ver seus mestres, vocês devem se arrepender que não têm orgulho de si mesmos. Ao 
ver o rei da nação, vocês devem se arrepender que não têm orgulho de si mesmos. E ao 
ver Deus, vocês devem novamente se arrepender que não têm orgulho de si mesmos. A 
fim de ir para a terra original, devemos nos arrepender. Na terra original, devemos 
atender Deus como o Rei. Deus é o Rei do universo, da nação, da tribo, e da família. 
Além disso, Deus é o mestre do universo, da nação, da tribo e da família. Deus também 
é o dono do universo, da nação, da tribo e da família. Esta é a ideia dos três sujeitos. 
Sendo que isto tem a essência do amor que vive pelos outros, e então esquece disso, esta 
ideia de sujeitos triplos representa o Céu. 
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Se podemos possuir a ideia dos sujeitos triplos, isto é o mais ideal. Mas mesmo se não 
possuímos, se nos colocamos na posição de verdadeiros pais, mestres se colocarão no 
lado direito, e donos no lado esquerdo. Se vocês se tornam verdadeiros pais, mestres ou 
donos, se podem se colocar em uma dessas posições, não haverá nenhum problema em 
ser registrado no Reino do Céu. Vocês estão nessa posição? (209-154) 
 
4. O Registro de Espíritos Divinos 
 
O que é a Queda? É estar separado da palavra, da substância, e do coração. Portanto, 
vocês devem primeiramente aprender a palavra e viver substancializando-a. A fim de 
substancializá-la, devemos ter um coração paternal. Como eu disse anteriormente, 
somente aqueles que seguiram através de ações substanciais para a resolução de 
mágoas, para a restauração através de indenização, podem dar bênçãos. Isto não deveria 
ser apenas palavras. Então, vocês se tornam um espírito de vida. 
 
Como foi dito hoje, há espíritos de forma, espíritos de vida, e espíritos divinos, no 
mundo espiritual. Então, em qual nível estamos lá? Somos como espíritos divinos, e o 
curso de restauração é para encontrar nossa própria posição depois de ser registrado 
nesse nível. Portanto, a partir de agora, vocês devem ser registrados. Uma vez 
registrados, não importa quantos erros cometam ou quantas vezes cometam erros, vocês 
não podem ser governados pela lei estabelecida no mundo satânico. Este não é o caso no 
mundo secular? Americanos podem ser governados por leis coreanas? Eles não podem 
porque sua nacionalidade é diferente. 
 
Se vocês entram nessa realidade, somente as leis de lá serão aplicadas a vocês. Portanto, 
uma vez que vocês transcendam as leis do mundo satânico, elas não podem ter controle 
sobre vocês, não importa nada. Sendo que as leis no mundo satânico não podem ser 
aplicáveis a vocês, leis terrenas não podem afetá-los. Para isto ser feito, vocês devem 
criar condições de indenização adequadas. Então vocês não precisam ir para o inferno. 
 
Como membros da Igreja de Unificação, se há alguém que esteja confiante em não 
morrer no futuro, por favor, levante a mão. Então, todos estão pensando que certamente 
devemos algum dia ir para o mundo espiritual? Vão em frente e me respondam. Todos 
devem morrer, certo? [Sim.] Uma vez que nascemos, devemos certamente morrer. Isso 
é uma fórmula. Então depois da morte, onde iremos? Todos os membros da Igreja de 
Unificação sabem que temos um ser espiritual, certo? [Sim.] Então, o ser espiritual deve 
crescer. No futuro, o problema que vocês enfrentarão é que, quando um determinado 
tempo chega, todos devem escrever uma biografia. Chegará um tempo para registrar o 
que vocês têm feito desde que se juntaram à Igreja de Unificação. O que é isso? Se 
vocês trabalharam em uma empresa como empregado, esse registro não será útil como 
uma condição adequada. Ao contrário, é uma vergonha na igreja. Esse tempo chegará. 
 
Todos aqui, no futuro, todos vocês devem ser registrados. Quando Coreia do Norte e do 
Sul estejam unidas, vocês devem ser registrados. A expressão “messias tribal” não é tão 
importante comparada com o conteúdo. Todo o conteúdo se tornará condições de 
indenização para vocês seguirem para seu próprio caminho eterno de vida. Quando 
vocês seguem para o outro mundo, o que importa é quanto esforço vocês fizerem para 
seguir esse caminho e, ainda mais, quanto resultado substancial vocês trouxeram. 
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Todos aqui, o caminho para a salvação não pode ser obtido através da vida comum e 
habitual que estiveram conduzindo até agora. Isto pode ser obtido somente através de 
um curso de indenização. A providência de salvação é a providência de restauração. E a 
providência de restauração é a providência de recriação. Por esta razão, a fim de ser 
recriado, vocês devem retornar para a posição zero, a posição original. 
 
Nesse lugar, não há rituais, nem hábitos, nem seu próprio nome de família, tal como 
Kim ou Lee. Vocês devem entrar nesse estado de zero. Quando vocês pensam sobre o 
padrão original da criação de Deus, todas as coisas criadas começam a partir do zero. 
 
Entretanto, devido à Queda humana, hoje a sociedade humana está cheia com coisas que 
são contra a forma celeste. Devemos expulsá-las. Devemos cortá-las. Isto não pode ser 
feito somente com palavras. Sendo que este mundo está cheio de hábitos e costumes 
diferentes misturados entre si, centrados no amor de Satanás no relacionamento de vida 
e linhagem de sangue de Satanás, com cada pessoa trilhando um caminho diferente 
centrado em seu próprio fundamento histórico e cultural, estas coisas não podem ser 
removidas automaticamente. 
 
Esse é o motivo pelo qual a Bíblia afirma: “Aqueles que querem morrer, viverão, e 
aqueles que querem viver, morrerão.” Essa teoria paradoxal pode ser lógica. Somente 
quando estão dispostos a morrer, vocês devem viver. Por isto, vocês devem investir toda 
a sua vida. Ao fazer isso, vocês devem lavar tudo. Em outras palavras, tudo deve ser 
restaurado através de indenização. Esse processo é absolutamente requerido. Do 
contrário, as naturezas habituais e pecaminosas possuídas no mundo decaído 
permanecerão, e enquanto elas continuarem, vocês não podem estabelecer um 
relacionamento pleno com Deus. (213-97) 
 
5. Registro que Deve Ser Feito 
 
Quando forem para o mundo espiritual, se vocês não tiverem concluído um jejum de 7 
dias pelo Céu, vocês não podem ser registrados no outro mundo. Por que? Sendo que 
Deus trabalhou durante o curso de 6.000 anos da história de restauração, vocês devem 
jejuar pensando sobre isso. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação tem uma 
tradição de fazer um jejum de 7 dias. Isto não é para causar um momento difícil a vocês, 
mas para dar a vocês a chance diante do céu para criar a condição de ter golpeado seu 
próprio corpo físico. 
 
Como devemos viver? O método é o seguinte: um indivíduo vive por sua família, uma 
família vive por sua tribo, uma tribo viver por seu povo, um povo por sua nação, uma 
nação pelo mundo, o mundo por céu e terra, e o céu e terra por Deus e Seu amor. Isto é 
pelo que devemos viver e morrer. Somos diferentes dos outros. Temos uma clara 
tradição a seguir. 
 
Por que? Se isto não é feito, vocês não podem ser registrados no outro mundo. Sendo 
que o outro mundo está organizado dessa forma, a menos que atendam seus requisitos, 
vocês não podem ser registrados, e não podem encontrar seu próprio espaço. Vocês 
devem entrar lá como uma pessoa original antes da Queda. Do contrário, vocês não 
podem entrar lá. Esta é uma visão a partir do Princípio. (131-153) 
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Vocês devem ser registrados no Reino do Céu. Abraão ofereceu-se como um sacrifício a 
fim de se aproximar de Deus. Sendo que a criação foi perdida, ele a utilizou para a 
condição para restauração. Sendo que os humanos foram perdidos, eles se colocam na 
posição de Caim, colocando a criação na posição de Abel, e como Caim, estabelecer 
uma condição para Deus. Quando isto é feito dessa forma, Deus pode finalmente aceitar 
a oferta. (15-153) 

 
 
Antes de serem registrados, a fim de nascer como um ser humano absoluto, o que 
estamos destinados a fazer? Sem entender isto claramente, podemos nunca alcançar o 
lugar diante do céu onde podemos reivindicar nossa posição de sujeito, um lugar eterno 
onde devo pertencer como um ser absolutamente perfeito, depois de superar tudo. Nós, 
seres humanos, nascemos centrados em Deus. A motivação de nosso nascimento é o 
Criador. Somos feitos pelo Criador, mas de acordo com qual atributo desse Criador 
somos feitos? Esta é a questão. O Criador nos criou porque Ele queria nos deixar 
guardar diamantes, sendo que Ele gosta deles? Ou Ele nos criou porque Ele queria 
transmitir Seu poder? Ou porque Ele gosta de conhecimento? Ele quer que herdemos 
Seu conhecimento? Qual é a origem do início, do começo? Esta é a questão. 
 
Então, qual é a origem do meu nascimento? Qual é? Qual é a coisa mais importante? É a 
vida, certo? Qual é a origem do nascimento? É a vida. Então, somente a vida pode ser a 
motivação do nascimento? A motivação do meu nascimento é meu pai e minha mãe. Eu 
nasci devido às vidas do meu pai e da minha mãe que estavam ligadas. Mas não exigiu 
somente suas próprias vidas para eu herdar as características de ambas as pessoas. 
Antes, houve uma ação fundamental que trouxe estas duas vidas a estarem conectadas 
uma com a outra. A motivação desta ação é amor. Vocês entendem? [Sim.] Quando 
pensamos sobre o que é mais importante entre vida e amor, a partir da perspectiva do 
meu próprio nascimento, vida está na posição secundária. Amor está na primeira 
posição. 
 
A fim de serem registrados, onde vocês devem ir? [A terra natal.] Não é simples voltar 
para a terra natal. Vocês devem passar através de todos os procedimentos. Em qualquer 
país que vocês vão, há uma passagem onde eles aprovam sua entrada. Seja na Coreia ou 
em qualquer outro país, quem quer que esteja nessa passagem, eles devem ser capazes 
de carimbar seu passaporte. Vocês querem saber sobre isso ou não? [Gostaríamos de 
saber.] (177-306) 
 
6. A Pessoa que Pode Ser um Chefe no Mundo Espiritual 
 
Uma vez que estejam unidos com Deus, vocês devem amar Caim. Se estão colocados na 
posição onde vocês recebem o amor de Deus, tal como com toda sua vida, seu coração e 
sua alma vocês amam a Deus, vocês devem amar sua tribo, o povo e a nação. Este é o 
primeiro mandamento na terra. Este não é um mandamento do Reino do Céu, mas é um 
mandamento do Reino do Céu na terra. O mandamento do Reino do Céu é: “Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento” (Mat. 22:37), mas o primeiro mandamento do Reino do Céu na terra é 
amar seu país e povo com todo o teu coração, toda a tua alma, e todo o teu pensamento. 
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Por esta razão, a questão é como multiplicar o amor de Deus, e como podemos nos 
relacionar com a autoridade de Deus, e demonstrar reverência no reino celeste. A fim de 
fazer isso, vocês devem ter um vasto palco horizontal que possa se relacionar com 
vocês. Essa pessoa se tornará um chefe ou sumo sacerdote que pode herdar a autoridade 
de Deus pela eternidade no mundo espiritual. (34-70) 
 
7. Unificação e a Era do Registro 
 
No futuro, centrando no Reino de Deus, uma era de registro chegará. As pessoas 
tentarão fazer parte das 12 tribos e do grupo de 144.000 pessoas. Vocês sabem o que é o 
grupo de 144.000 pessoas? Uma era de registro está chegando. Centrados na unificação 
da Coreia do Norte e Coreia do Sul, a fim de seguir na direção da era de registro, sua 
própria tribo deve se colocar na posição de uma terra natal no reino celeste. Então, sua 
tribo pode ser registrada na era de registro do reino celeste. Isto não pode ser feito como 
um indivíduo. 
 
O tempo para salvação individual acabou. No futuro, se um presidente de um país for 
empossado após se juntar à Igreja de Unificação, ele também pertencerá ao domínio do 
reino celeste. E se ele apenas passar através de uma cerimônia realizada pela igreja, ele 
não será mais governado pelo mundo satânico. Assim, se o Cristianismo tivesse 
aceitado o Pai e o atendido em 1945, a unificação da Igreja Católica e o Protestantismo 
poderia ter sido realizada seguramente até 1952. Desde então, 43 anos se passaram. Isto 
foi prolongado por quarenta anos. Isso é até 1992. Esse é o motivo pelo qual estamos na 
posição para restaurar isto em 1992. Esse é o motivo pelo qual o Comunismo caiu, Kim 
Il Sung caiu, e até mesmo o Cristianismo declinou. 
 
Agora, mulheres cristãs seguirão primeiro o Reverendo Moon. Os diáconos representam 
o estágio de formação, os anciãos representam o estágio de crescimento, e os ministros 
representam o estágio de aperfeiçoamento. Uma palavra coreana, “mok sa,” a qual 
significa um ministro em caracteres chineses, consiste de um caracter “mok” que 
significa “olho” e outro “sa” que significa “morte.” Portanto, eles estão destinados a 
irem para o inferno. Onde o Reverendo Moon pertence? Ele pertence a “myung,” que 
significa brilhante. Meu nome não é Sun Myung Moon? “Sun” em caracteres chineses 
também significa que é claro e brilhante. O que é isso? É a verdade. 
 
Isto não é o Princípio da Igreja de Unificação? O Princípio da Igreja de Unificação 
significa claro e brilhante. Esse é o ensinamento do Rev. Sun Myung Moon, 
Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre e Verdadeiro Dono. Centrados nesta ideia de 
sujeitos triplos, estamos tentando restaurar o que já está perdido, e eu oro que vocês 
entrem no Reino do Céu com um distintivo real! Através disto, a unificação do mundo 
será possível atualmente. (219-100) 

 
 
Uma questão importante sobre a qual sempre devemos pensar é como unir mente e 
corpo, e como unir cônjuges e toda a família. Se um indivíduo está na posição do 
estágio de formação, esposo e esposa estão na posição do estágio de crescimento, e a 
tribo está na posição do estágio de aperfeiçoamento. Esse é o motivo pelo qual vocês 
devem criar unidade centrados em sua tribo. Vocês entendem o que estou dizendo? 
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Assim, desde o momento que vocês sabem disso, eu posso alcançar minha terra natal, 
por 10 anos, ou mesmo por menos de 10 anos, até que ambas Coreias de Norte e Sul 
estejam unidas. Uma vez que exista unificação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, 
haverá registro. Como Jesus nasceu no caminho para o registro, um registro ocorrerá. 
 
Vocês devem ser capazes de participar nessa era para que não fiquem envergonhados de 
si mesmos. Então, o que vocês precisariam fazer é escrever toda a sua própria história 
pessoal desde que se juntaram à Igreja de Unificação. Se isto dá errado, vocês estarão 
em problemas. Quando vocês revelam tudo em detalhes, como sua própria história 
pessoal, e segue além de tudo isso, tudo isso não deve pará-los. Somente quando vocês 
seguem além de tudo isso, depois de escrever isto para que vocês não sejam violados 
pelas condições necessárias, vocês podem finalmente entrar na era de registro. Vocês 
entendem o que quero dizer? [Sim.] Assim, vocês devem estar preparados para isto a 
partir de agora. (213-2??) 
 
8. Foto dos Verdadeiros Pais e Registro 
 
Durante o processo de restaurar o reino de Israel, os Israelitas morreram com Moisés 
enquanto vagavam no deserto por 40 anos. Entendendo isto, seja cem ou mil pessoas, 
todos devem estar totalmente unidos em mente e corpo, e devem trilhar o mesmo 
caminho até o lugar onde Deus quer, rumo à mesma direção que os Verdadeiros Pais 
estão trilhando, tendo certeza que não haverá nenhuma diferença, nem em um 
centímetro. 
 
O caminho do Princípio é o que vocês precisam seguir. Vocês não devem seguir seu 
próprio caminho como lhes agrada. A fim de que seus antepassados os ajudem e orem a 
Deus por vocês em seu nome, vocês devem estar unidos diante da foto dos Verdadeiros 
Pais. Ao fazer isso, somente quando vocês têm a autoridade para se tornarem um 
cidadão do reino celeste, passando através do portão dos pais, eles cooperarão com 
vocês. Vocês entendem o que quero dizer? [Sim.] Vocês devem permanecer alertas. Se 
vocês não são sérios, isto não funcionará. No futuro, o mundo inteiro deverá ser 
registrado. (212-59) 

 
 
No futuro, todos os membros da Igreja de Unificação devem sempre carregar a foto dos 
Verdadeiros Pais com eles. Agora chegou um tempo quando todo o povo coreano 
desejaria ostentar uma foto dos Verdadeiros Pais. Essa é a forma que o mundo está 
destinado a ser. Esse povo deve ser treinado por vários anos. No reino celeste, um 
registro ocorrerá. Até agora, nada disso ocorreu. Nenhuma nação foi fundada no reino 
celeste. Não houve nenhuma família, nenhuma nação. Vocês devem saber isso. Quando 
as pessoas iam para o mundo espiritual, os membros da família do mundo físico eram 
divididos em diferentes direções. Entretanto, a partir de agora, esse não será o caso. 
 
Se não tivesse ocorrido a Queda, pai e mãe, e todos os outros membros da família 
deviam entrar juntos no reino. Centrando no amor, desde avós até pai e mãe, seu próprio 
casal, e seus filhos e filhas, se tornando unidos, se eles se tornam novamente unidos 
com o Deus amoroso e possuem amor verdadeiro, até mesmo Deus obedeceria 
absolutamente a eles. (210-366) 
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Há pouco tempo atrás, o melhor fotógrafo de Moscou, que tiravam fotos de Gorbachev, 
recebeu a responsabilidade para preparar um relatório especial depois que o Presidente 
Roh visitou a Rússia. Mas ele queria me entrevistar, insistindo que eu sou alguém que 
deveria abrir a porta, não o Presidente Roh. Depois da entrevista, eu perguntei a ele: 
“Você veio novamente depois que tinha vindo algum tempo atrás. Por que?” Então ele 
me perguntou: “Você sabe qual privilégio eu tenho?” Eu perguntei a ele, “Qual é?” Ele 
me respondeu: “Isto é um segredo.” Eu insisti para ele responder. Então ele tirou uma 
foto do Rev. e Sra. Moon de sua carteira. Então ele disse que sem guardá-la na carteira, 
ele não podia dormir em paz. Até mesmo muitos estudantes americanos estão 
carregando a foto dos Verdadeiros Pais. E quanto a todos vocês aqui? Vocês também 
carregam uma foto dos Verdadeiros Pais? [Sim.] Realmente? Deixem-me ver. Bem, 
você está mentindo e enganando as pessoas enquanto está carregando essa foto com 
você. A Mãe não está aí na foto. [Estou sempre atendendo-a em meu coração.] Se você 
está carregando uma foto somente com o Pai, ele está solitário. A Mãe é mais preciosa. 
Eu respeito a Mãe. (Risadas)  
 
Vocês devem carregar uma foto dos Verdadeiros Pais juntos. O que é isto? Se vocês 
carregam somente uma foto do Reverendo Moon, ele está como um viúvo. (Risadas). 
Então, essa foto vai chorar. Sendo que a Mãe é uma mulher, as mulheres não devem 
gostar de outra mulher, da Mãe. [Nós gostamos dela.] Se é assim, por que vocês 
carregam a foto somente do Pai? Vocês estão carregando a foto somente de um homem. 
Essas são mulheres. (210-353) 
 
Seção 4. O Mundo Espiritual e Nós Mesmos 
 
1. Nossa Atitude Diante do Mundo Espiritual 
 
Para aqueles de nós que estão na era pioneira, uma roupa coreana é bastante 
desconfortável de vestir. Por essa razão, às vezes você pode adorar a Deus, vestindo 
somente roupas de baixo. Isso não está certo? No campo de batalha, está tudo bem, 
mesmo se estão vestindo roupa de baixo. Quando estão lutando no campo de batalha, no 
meio da luta com uma arma, vocês se preocupam se estão com um uniforme? 
Especialmente, se estiverem em uma batalha feroz. Se vocês devem morrer, seria 
necessário que estejam vestindo muitas camadas de roupas? O que? Quando estão 
lutando, vocês estão vestindo somente uma roupa de baixo? Ao menos, isto os manterá 
frescos. (Risadas) Isto será um crime? Eles podem dizer que isto viola as regras 
militares. Mas eles não podem dizer não a partir do ponto de vista estratégico. (31-204) 

 
 
É melhor tentarmos até a morte. Devemos estar dispostos a morrer. Quando morremos, 
devemos morrer bem. Então após a morte, voltamos a viver. Mas morrer bem é nossa 
responsabilidade, e nos reviver é de Deus. Se Deus quebra Sua promessa de nos reviver, 
Deus será aquele que não executa Sua própria palavra. Quando eu morrer, se Deus 
mantém Sua promessa de me reviver, Ele me deixaria sozinho e abandonado? Não. Ele 
teria que me pagar de volta de alguma outra maneira várias centenas de vezes melhor. 
Essa é a fórmula, não é mesmo? Se me pedisse para morrer, e eu fizesse isso porque Ele 
me prometeu que me ressuscitaria, e Ele não mantivesse Sua própria palavra, Ele teria 
que me pagar de volta com um valor ainda melhor por causa disso.  
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Nesse caso, pelo preço da minha própria morte como um indivíduo, eu poderia dizer, 
“Salve meu próprio país.” Ou eu poderia pedir pela salvação do mundo. Para esse 
propósito, Deus poderia me contar uma mentira e me conduzir para o caminho da morte. 
(44-255) 

 
 
Quando são confrontados com a morte, vocês não deveriam tentar fugir dela. Se vocês 
estão dispostos a transcender a morte de um indivíduo, enfrentando uma morte 
histórica, mesmo se morrem, vocês serão capazes de ser ressuscitados no momento da 
ressurreição histórica. Por esta razão, uma pessoa sábia é aquela que luta 
desesperadamente ao risco de sua vida, quando confrontada com a morte. A pessoa 
sábia está disposta a lutar ferozmente e esticar seu pescoço. 
 
Se um indivíduo está disposto a seguir um caminho de indenização ao risco de sua 
própria vida, e uma família está fazendo o mesmo, essa família passará a possuir um 
palácio do mundo. Vocês entendem o que estou dizendo? (31-171) 
 
2. O Pai e Nós 
 
Como eu estou tentando fazer de vocês um filho ou uma filha com a qualificação de ir 
para o mundo livre sem paredes ou barreiras quando forem para o mundo espiritual, 
quão gratos vocês deveriam ser por isso. Isto é possível se vocês vivem de acordo com 
minhas palavras. Sendo que não há nenhuma barreira no mundo espiritual, o território 
do mundo espiritual é ilimitado. No entanto, onde quer que vocês vão, todas as pessoas 
espirituais a quem vocês possam encontrar, dirão, “Quando você era líder desse e 
daquele lugar, eu cooperei com você.” Elas são todas suas amigas. Elas se tornam seus 
camaradas na mesma época. (162-114) 

 
 
Se vocês vão para o mundo espiritual, essas coisas acontecerão. Se vocês gostam ou 
não, essas coisas acontecerão entre vocês e eu. Isto não seria assim? Pode haver muitos 
incidentes onde vocês poderiam resolver determinados assuntos por esta ou aquela 
razão, e assim, vocês são acusados por determinada condição, sem serem capazes de 
seguir além desse limite onde o Pai poderia ir. (122-19) 
 
O que é o assunto sobre o qual o Pai está preocupado? Entre vocês, depois que eu 
morrer, quantos que amam a Deus estarão dispostos a amar os membros da Igreja de 
Unificação diante do Pai, que desejava amar muito a Deus, mas que teve que partir, não 
sendo capaz de amá-lo o suficiente? Quantas pessoas serão capazes de chorar com o 
mesmo coração do Pai? 
 
Se todos vocês podem fazer isso, depois que eu morrer, enquanto estiverem subindo as 
montanhas e atravessando os rios, sua paixão pelo amor de Deus será capaz de virar de 
cabeça para baixo a origem da história, mudar a história atual, e expandir 
magnificamente o território de Deus, a despeito do mau ambiente. Então, mesmo se me 
torno um punhado de terra nas montanhas e rios, eu louvarei a Deus em alegria e orarei 
pela glória e vitórias de Deus para sempre. (22-108) 
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Quando forem para o mundo espiritual, mesmo se vocês me veem e dizem, “Pai, eu não 
vi o senhor na igreja de Chung Pa Dong?” Eu verei vocês somente com os óculos do 
Princípio. Vocês entendem? O Pai verá vocês com os óculos do Princípio com o qual 
ele esteve trilhando em seu curso de vida. Ao fazer isso, se vocês se ajustam a esse 
padrão, então serão admitidos, mas se não, vocês não serão admitidos. (23-203) 

 
 
O Pai agora é famoso. O Pai cumpriu muito e está agora colocado no fundamento 
glorioso, mas ele deseja partir depois de transmitir para vocês todo o fundamento, para 
todos aqueles que me mantiveram no relacionamento de amor. Ele quer transmitir como 
sua posse o que pertence a ele. Com amor verdadeiro, ele quer deixar tudo para as 
pessoas que herdaram o fundamento que ele amou toda a humanidade, os pais, e o céu 
que se assemelham a ele. Esta é uma herança de cem por cento. 
 
Bem, quando eles chegam ao mundo espiritual, quem eles procurarão imediatamente? 
Eles procurarão pelos Verdadeiros Pais. Então eu transmitirei todas as minhas posses 
para eles como fiz no plano terreno. Quão incrível é isso! Devido ao amor verdadeiro, 
sendo que tudo pôde ser herdado de Deus, vocês devem entender que com amor 
verdadeiro, os Verdadeiros Pais querem transmitir tudo para seus filhos. É o mesmo 
para mim. Centrado no amor verdadeiro, o Pai recebeu tudo, incluindo o mundo 
espiritual, mas Ele também deseja transmitir tudo para seus filhos centrado no amor 
verdadeiro. Vocês entendem? [Sim.] Mesmo no mundo espiritual, eu pretendo 
transmitir essa posição gloriosa para vocês em cem por cento. Certamente, vocês devem 
passar através deste mundo. Vocês devem estar preparados para isto. (147-48) 
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Capítulo 4 - O Relacionamento Entre Nós e Pessoas Espirituais 
 
Seção 1. Fenômeno Espiritual e Liberação de Espíritos 
 
1. Bom Mundo Espiritual e Mal Mundo Espiritual 
 
O mundo espiritual está dividido em dois, o mundo satânico e o mundo de Deus. Se 
podemos encontrar a forma para nos movermos do mundo do mal para o mundo do bem 
rapidamente, as coisas terrenas naturalmente se ajustam. Vocês entendem? [Sim] Como 
trilhamos este caminho? Isto é possível se possuímos o método secreto através do qual 
podemos ir para o mundo satânico e reivindicar para o lado celeste todos os indivíduos, 
famílias, tribos e nações satânicas. Vocês entendem isto? 
 
Esse tempo está chegando. Vocês devem saber que quando este tempo chega ao mundo 
espiritual, isto será refletido na terra, e as coisas rolarão para este mundo com uma 
rápida transformação. (134-15) 

 
 
Qual é o novo movimento que estamos desenvolvendo? Que tipo de ideologia é esta? Se 
Deus existe, esta é a ideologia em conformidade com a vontade de Deus. Então o que 
esta ideologia busca? Se Deus existe, também deveria haver mundo espiritual. O mundo 
espiritual é um armazém onde todos os nossos antepassados, seres humanos do 
presente, e pessoas do futuro chegam e ficam. 
 
Neste mundo espiritual deve haver mundos do bem e do mal porque o mundo na terra é 
assim, e pessoas más terão que ir para o mau mundo espiritual. Se a morte é o fim da 
existência, isto é sem sentido; entretanto, se seres humanos existem em algum 
relacionamento com Deus, e o mundo espiritual é onde eles se reúnem, então este 
mundo espiritual está inevitavelmente dividido em dois tipos diferentes de bem e mal. 
 
Então, a questão é o que é o tipo bom, e o que é o tipo mal. Nós, seres humanos, temos 
propósitos duais, individual e do todo. Portanto, Deus deve buscar o mundo ideal do 
propósito dual, onde os mundos espirituais bom e mal se harmonizam e os humanos na 
terra se harmonizam, trazendo assim a unidade e cumprindo os propósitos do indivíduo 
e do todo. 
 
Então, qual é o problema? O que a história humana esteve procurando até agora? O que 
é o bem e o que é o mal? Por que devemos viver nessa lamentação e bater contra essa 
parede grossa? Isto é porque o ponto de início, o processo, e o destino final são 
diferentes. Qual é seu conteúdo? Se analisamos o conteúdo, ele é muito simples. (12?-
83) 

 
 
Não podemos entender isto claramente sem ver de maneira abrangente como o mundo 
espiritual se desenvolve e cria um relacionamento com o mundo na terra. O mundo 
espiritual pode ser dividido em mundos do bem e do mal. Este é um mundo que 
realmente existe. Embora as pessoas na terra não compreendam isso, este mundo é real. 
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Agora, bons e maus espíritos estão brigando entre si no mundo espiritual. A batalha é 
que bons espíritos estão tentando conduzir os maus espíritos para lugares bons, 
enquanto os maus espíritos estão tentando evitar que os bons espíritos os levem para 
bons lugares. Vocês devem saber que maus espíritos estão conectados centrando em 
Satanás, e as pessoas na terra atualmente estão vivendo sob seu domínio. Por que é 
assim? Os bons espíritos estão colocados no lado do bem, não porque são 
completamente bons a partir do ponto de vista de Deus, mas porque eles estabeleceram 
alguma condição na terra para se separarem de Satanás. 
 
No progresso em direção ao mundo de ideais originais, uma realidade ideal de bondade 
onde seres humanos originais podem ir, bons espíritos estão lutando para alcançá-los, e 
maus espíritos estão se esforçando para bloquear o caminho. O mau mundo espiritual e 
o mau mundo na terra estão em uma constante comunicação. Boas pessoas espirituais 
são aquelas que recebem oposição e perseguição no mundo pecaminoso. Elas são 
crentes religiosos. 
 
2. Fenômeno Espiritual 
 
Se as religiões brigam entre si no dia final, o que aconteceria? Agora é um tempo 
quando esse fenômeno pode facilmente ocorrer. A Igreja de Unificação nasceu a fim de 
evitar isso. A Igreja de Unificação é uma prescrição preventiva contra isso. Ela é 
necessária. 
 
O mundo espiritual domina o mundo físico. Deve haver centenas de bilhões de espíritos 
no mundo espiritual; a população japonesa de cem milhões não se compara a isso; ela 
não é nem mesmo tão grande quanto um grão de poeira na ponta do sapato. Bilhões e 
trilhões de espíritos estão na ofensiva a fim de dominar o mundo físico. 
 
Um exemplo disso é a neurose. No futuro próximo, talvez depois da década de 1980 ou 
o ano 2.000, todos podem desenvolver algum sentido e comunicação espiritual, seja 
com bons espíritos ou com maus espíritos. Não podemos deixar de lutar contra guerras 
religiosas. Esse tempo deve chegar. A missão do Princípio de Unificação é evitar isso. 
Uma antena produz ruídos, e este é um fenômeno da neurose. 
 
O que é mais assustador é apenas ter todos os maus espíritos atacando o mundo físico. 
A questão é, o que aconteceria neste caso? Não importa quantas pessoas enchem o 
mundo, todas elas serão atingidas por maus espíritos. Por isso Deus está fazendo a 
preparação, expandindo o fundamento centrando em bons espíritos. (55-30) 
 
3. Uma Carta a Partir do Mundo Espiritual 
 
O mundo espiritual existe ou não? [Ele existe.] Não. [Ele existe] Seus patifes, não! 
[Sim] Então vocês o viram? [Vimos] Vocês o encontraram através de mim, certo? [Sim] 
E se isto for uma mentira? [É verdade] (Risadas) Acreditem, se é verdade e vocês 
querem acreditar nisso. Eu não sou responsável se vocês forem para o inferno mais 
tarde. Não digam, “Oh, eu estou em apuros porque fui enganado por ele.” Se ele 
realmente existe como eu disse, vocês não estariam exclamando com alegria, “Oh, o que 
ele disse é realmente verdade”? [Sim.] Vocês ficarão extremamente felizes, com seus 
olhos bem abertos e o nariz torcido. 
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Estes dias, ouvi que a esposa do Dr. Sang Hun Lee, Han Sook, enviou a ele uma carta a 
partir do mundo espiritual, e que o Dr. Lee também a respondeu. A carta dizia: “Quão 
maravilhoso é o mundo espiritual! Eu não sabia que a Bênção é tão preciosa. Ela é 
como um sonho que somos parte da família real celeste. Isto é como um mistério. É tão 
bonito aqui que sinto muito por vir aqui primeiro. Por favor, me perdoe.” Em outras 
palavras, ela foi para o mundo espiritual antes do esposo, e sendo que tinha seguido a 
Igreja de Unificação, coisas como um sonho aconteciam a ela. Assim, este é o motivo 
pelo qual ela sentia muito, porque é muito bom. 
 
Somos pessoas espertas. Sendo que conhecemos bem o mundo espiritual, vivemos toda 
a nossa vida a fim de nos conformamos ao seu programa, certo? Sendo que viemos da 
origem, devemos voltar para a origem. Os rios não são criados pelas águas que sobem a 
partir do oceano e caem de volta para a terra? Por isso, devemos voltar para a origem. A 
vida continua através do movimento de circulação. Sem circulação, tudo se dissolverá 
de volta aos elementos básicos. Vocês entendem isto? [Sim.] 
 
Quem é Deus? Vocês devem saber isto. Deus está na posição da mente do universo, 
vocês percebem? Vocês podem ver a mente? [Não podemos] O mundo espiritual é um 
lugar onde a mente é substancial em determinada forma, e ela transcende tempo e 
espaço. Lá você pode comer qualquer coisa que queira. Você não tem que se preocupar 
sobre alimento, bebida ou vestuário. Ele transcende todas as necessidades da vida. 
Vocês percebem? Vocês precisam de um carro lá? Vocês acham que lá existe uma 
fábrica de carro ou não? [Não] Haveria fábricas de alimento e vestuário lá? [Não] Não 
há nada disso lá. Lá, você pode viajar milhões de quilômetros em uma fração de 
segundo.  Com qual poder? Através do poder do amor; se você tem um desejo de ver 
algum ente amado, ele ou ela aparece diante de você em um segundo. 
 
A velocidade do amor é a mais rápida, e ele segue em uma linha reta. Este não é um 
amor mundano, mas amor divino. O que é amor divino? É amor verdadeiro. 
 
Quando estão na realidade de amor verdadeiro, vocês podem se mover na mais elevada 
velocidade em uma linha reta, por isso podem operar no estágio do universo, o qual está 
sob o controle de seu pensamento. Esta é uma verdade que soa como uma mentira. É 
porque eu conheço essas coisas que não reclamei mesmo quando segui através do vale 
da tristeza sozinho como um pioneiro por setenta anos, e ainda estou determinado a 
trilhar este caminho reto até o momento da morte. 
 
Por isso, se eu morrer desta forma, há uma estrada de ferro no mundo espiritual. As 
estradas de ferro na terra e no mundo espiritual estão conectadas como trilhos de trem 
que seguem através de uma fronteira nacional; eles devem se ajustar exatamente, nem 
muito grande e nem muito pequeno. Somente a Igreja de Unificação sabe estas coisas. 
Não importa quão orgulhoso seja o Cristianismo, eles não sabem disso. Nesta época no 
final do século XX, que se orgulha do progresso estruturado da ciência e da lógica, a 
Igreja de Unificação é o único lugar onde podemos testemunhar sobre Deus com uma 
teoria religiosa desenvolvida através de um processo muito bem estruturado. (210-225) 

 
 
Agora não é um tempo quando Jesus recebe oposição. Agora que chegou o tempo 
quando toda a Coreia elogiará o nome do Reverendo Moon a partir do ponto de vista da 
história global, vocês devem cumprir a missão de messias tribal.  
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Agora, suas tribos – incluindo parentes distantes – serão restauradas de uma vez. 
Restaurar 120 famílias em seis meses não é um problema. Estamos na posição de irmão 
mais velho. Todo céu e terra verá o alvorecer. Um avô se tornará um neto, e um pai se 
tornará um filho. Isto é como quando alguém se torna um rei, e seus avós e pais devem 
servi-lo. Messias significa realeza, certo? 
 
Em seu país, todos os santos retornarão a partir do mundo espiritual, e vocês podem 
reger como reis em nome de Cristo. Aqui é realeza tribal. Então isto se torna uma 
realidade de liberação na qual realeza pode participar no domínio global. Apenas sigam 
e vejam se isto são palavras vazias. Agora temos uma carta da esposa do Dr. Lee do 
mundo espiritual, Han Sook. Ela disse, “Oh, quando cheguei no mundo espiritual... 
vocês podem vir aqui quando são abençoados. Eu não sabia o que significava família 
real do céu até que cheguei aqui. Sang Hun, eu sinto muito que vim para cá antes de 
você.” Ele é este tipo de lugar. 
 
Quando esse mundo imenso e eterno está se desdobrando para nós em nossa terra natal, 
eu não quero que vocês sejam pessoas pobres que têm um escopo limitado de operação, 
e percam seu senso de direção. Estou fazendo isso a fim de criar uma realidade clara e 
liberada na qual podemos viajar livremente para as mais elevadas alturas do grande 
cosmos. O que vocês devem deixar para trás em benefício das futuras gerações? Vocês 
devem deixar para trás boas coisas no país para o benefício de seus descendentes. Então 
as pessoas do país as protegerão, certo? 
 
Por isso, ao invés de dinheiro, poder ou conhecimento, deixem para trás realizações 
patrióticas. Esta é a preparação. Sem preparação, até eu teria perecido, certo? Todos 
desejavam a minha queda, e contudo, eu fiz uma preparação completa contra minha 
queda. Por isso, eu não posso ser arruinado sob quaisquer circunstâncias. (213-146) 
 
4. Esperança de Pessoas Espirituais 
 
Então, o que as pessoas no mundo espiritual desejariam? Este é o problema. Alimento? 
No mundo espiritual, vocês podem ser atendidos com tudo que precisam de acordo com 
sua situação. Se eu quero algo, isto vem até mim imediatamente. Vocês entendem? Não 
há nada que seja impossível, se vocês têm a capacidade subjetiva para digeri-lo e movê-
lo. Eu não falo muito sobre isto porque quando falo, as pessoas dizem que estou fora 
dos sentidos. Se vocês querem fazer uma festa para um milhão de pessoas, isto pode ser 
feito muito rapidamente porque um milhão de pessoas aparecerá de uma vez, e todas as 
preparações estarão prontas em um minuto. Isso não é maravilhoso? 
 
Quão miserável é o mundo no presente? Considerando a situação coreana, há muitas 
pessoas sem trabalho, não é? Esta é a situação. O que faria as coisas avançarem e traria 
esperança? Quando átomos se dividem, calor é produzido, e da mesma maneira, quando 
começamos o processo de divisão do amor, uma fagulha criará explosões em cadeia, 
“Ba ba ba hang!” Isto não parece muito provável? (141-278) 

 
 
A questão é como o outro mundo está conectado. Aqueles no outro mundo esperam que 
amanhã seja melhor do que hoje, tal como as pessoas neste mundo geralmente desejam 
que hoje seja melhor do que ontem, e amanhã seja melhor do que hoje.  
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Todos, sejam orientais ou ocidentais, do passado, do presente ou do futuro, desejam um 
amanhã melhor. Isto nunca muda. Todos os espíritos são dessa forma. Eles querem ter 
um futuro e uma vida melhor no mundo espiritual do que tinham na terra. Então, a 
questão está centrando no motivo pelo qual desejamos um futuro melhor. (141-269) 

 
 
A história de 6.000 anos tem sido uma história de buscar por um único Adão, e uma 
história para recriar o Adão. Este é o motivo pelo qual vocês devem me seguir. Eva não 
pode ser criada sem Adão. Este é o motivo pelo qual Deus tinha que criar um único 
homem, Adão. Para este propósito, a carne e o sangue das incontáveis pessoas que 
apareceram na providência de restauração devem ser utilizados como matéria-prima. As 
tristezas e esperanças das milhões de pessoas espirituais devem estar reunidas. Quando 
a figura do Adão substancial finalmente aparece, somente então os mártires, que 
morreram sob severas perseguições, podem ter certeza que suas vidas foram dignas. 
Assim, pessoas espirituais recebem liberação pela conexão com pessoas na terra. É 
assim como isto funciona. Isto não deve ser apenas um conceito vago. A questão é 
como podemos compreender isto profundamente. (29-271) 

 
 
Devemos nos mover, não importa o que os outros estão fazendo ao lado, se eles estão 
comendo ou descansando. Diante de nós, milhares estão continuamente seguindo em 
frente. Se vocês lutam e fazem fortes esforços para seguir, puxando a corda 
incansavelmente, outras pessoas também segurarão a corda com vocês. Enquanto isso, 
vocês também sentirão que muitas pessoas se afastarão da corda. É como uma 
competição de maratona. Haverá o primeiro lugar e o segundo lugar. A história tem 
fluído desta maneira. Até agora, incontáveis pessoas espirituais estiveram segurando 
nesta corda por milhares de anos. Por isso, se vocês alcançarem o primeiro lugar, vão 
para o outro mundo e assumem como o puxador da corda, então ambos os mundos 
espiritual e físico serão restaurados. (32-145) 
 
5. Liberação de Pessoas Espirituais 
 
Nossa Igreja de Unificação deve concluir as missões de três eras: salvar as pessoas 
espirituais, liberar as pessoas vivendo no atual mundo pecaminoso, e criar liberdade 
para aqueles que virão no futuro. Por isso estamos propondo liberação em três eras. Esta 
é uma tarefa surpreendente. O que acontecerá se essas coisas como um sonho ocorrem 
na realidade? Sua boca ficará aberta, e não será capaz de fechar, e suas orelhas ficarão 
em pé, mas vocês não terão nenhuma escolha a não ser inclinar suas cabeças. (28-201). 

 
 
Agora, o que a Igreja de Unificação está tentando fazer? Ela está tentando criar paz e 
reconciliação. Mas para quem vocês querem trazer reconciliação? Jesus e o Espírito 
Santo estiveram engajados nesta tarefa de dar nascimento. O que Jesus e o Espírito 
Santo devem fazer, é dar nascimento a filhos. A Bíblia diz que através do nascimento 
recebemos salvação. Não obstante, os cristãos dizem que as mulheres não deveriam dar 
à luz. Então por que Deus criou o órgão para o nascimento da criança? Não. Isto nos diz 
simbolicamente que as mulheres devem dar nascimento novamente como uma 
representante de Eva. 
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As características essenciais de uma mãe original falharam em ser encarnadas no corpo 
e espírito de Eva, quando Eva falhou em estabelecer a base para a reciprocidade com o 
parceiro sujeito original, que devia receber e concluir estas características; por esta 
razão, Deus as tomou de volta. Por isso no tempo de Jesus, Deus enviou estas 
características no parceiro objeto para o parceiro sujeito. Entretanto, elas não tinham 
nenhum corpo. Jesus tinha um corpo físico, mas o Espírito Santo nunca teve um corpo. 
Este é o motivo pelo qual dizemos que o Espírito Santo é como fogo, óleo ou vento. 
 
O Espírito Santo entra nos corações humanos, os move e limpa os pecados. É como uma 
mãe dando à luz a um filho e criando-o. Tal como uma mãe precisa da proteção de um 
pai para dar à luz, assim para o renascimento, uma pessoa deve ter a condição der 
renascido através da proteção de Jesus. Agora, Jesus e o Espírito Santo tem sido capazes 
de repousar? Não. Além disso, o Cristianismo tem sido capaz de repousar? Não. Além 
disso, ao tentar salvar os humanos decaídos por 6.000 anos, Deus tem sido capaz de 
repousar? Não. Então, a Igreja de Unificação tem sido capaz de repousar? O Rev. Moon 
tem sido capaz de repousar? Embora eu esteja com mais de cinquenta anos de idade, 
ainda estou correndo como um cervo assustado. Para que estou ocupado? Eu estou 
tentando trazer reconciliação para que Deus possa repousar, Jesus e o Espírito Santo 
possam repousar, e todos os nossos antepassados possam ficar à vontade. Deus é um 
antepassado, não é? Todos os santos cristãos que estiveram no mundo são nossos 
antepassados. Todos os líderes religiosos também são. Devemos liberar todos eles. 
Devemos resolver sua tristeza. Esse problema ainda permanece. (75-38) 

 
 
Estou pensando sobre isso o tempo todo, logo que acordo e até indo ao banheiro. 
Dormindo ou acordado, onde quer que estou, e com quem quer que encontre, estou 
sempre pensando sobre isso. Vocês entendem isto? Este é o motivo pelo qual não estou 
em débito com vocês. Quão incapaz um líder deve ser para viver em débito! Estou agora 
com cinquenta e oito anos, chegando perto dos sessenta, contudo, sempre digo para 
mim mesmo que não serei derrotado pelos jovens. Mesmo hoje, vou para o barco todos 
os dias. Estou fazendo isto porque sei que na América aqueles que têm um interesse no 
mar terão grande poder econômico. Estou fazendo isto a fim de liberar os espíritos 
daqueles que morreram no mar. Às vezes saio para o mar mesmo depois de ouvir um 
alerta de tempestade. Por que? Porque há muitos espíritos que morreram na tempestade. 
Em 1975, fui ao Cape Cod e liberei espíritos. Ninguém sabe disto no mundo, nem 
mesmo o capitão do barco. Minha filha e a Verdadeira Mãe estão fazendo a mesma 
coisa agora. Então por que estamos fazendo isso, quando recebemos perseguição? Para 
o benefício da liberação do mundo espiritual. Vocês entendem, certo? (93-96) 
 
6. Unificação do Mundo Espiritual 
 
Este mundo é o palco de ação de Satanás, e o mundo espiritual é o palco de ação de 
Deus; como tal, esses dois mundos estiveram sempre em confronto. Sendo que isto 
certamente permanece como uma tristeza na Era de Restauração, não podemos deixá-los 
continuar em oposição entre si. Devemos estabelecer a realidade da mente centrando em 
Deus e a realidade do corpo governada por Deus. Vocês devem saber que assegurar o 
fundamento de unificação depende de como desenvolvem isto em suas vidas cotidianas. 
(45-213) 
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A fim de unificar a Igreja de Unificação, devemos unificar o mundo espiritual. Vocês 
conhecem o mundo espiritual? [Sim] Nosso pessoal da Unificação deve entender o 
mundo espiritual e unificá-lo. Vocês acham que é fácil unificá-lo? Sem unificação do 
mundo espiritual, não há nenhuma unificação do mundo na terra. Vocês sabem que a 
luta no mundo na terra é dura, certo? Então, vocês acham que a luta no mundo espiritual 
seria mais fácil? [Mais difícil] Considerando isto, nossos membros da Unificação não 
podem falar sobre dificuldade, sendo que eu mesmo estou seguindo em frente. (153-56) 

 
 
Na busca por um ideal, o que torna unidos os assuntos físicos e espirituais? Para o 
propósito da unificação das duas realidades, as coisas precisam ser mudadas. Se me 
agarro a mim mesmo, isto não funcionará. Eu tenho que dar tudo, e então o outro lado 
virá a estar aqui, e o outro lado tem que dar tudo, e este lado estará lá. Estamos nos 
movendo a fim de encontrar o lugar perdido. (I47-94) 

 
 
Ao conectarmos os mundos espiritual e físico, devemos primeiramente confirmar e 
realizar profundamente nossa convicção pelo mundo e o ideal de unificação, após o que 
devemos agradecer por assumir o caminho de sofrimento a fim de realizá-lo em âmbito 
mundial. Então os mundos espiritual e físico automaticamente se tornarão unidos, e a 
unificação começará a partir dali. A direção da unificação será decidida ali. (29-285) 

 
 
A Igreja de Unificação pode unificar o mundo na terra antes de unificar o mundo 
espiritual? [Não] Esse é o Princípio. Por esta razão, a fim de unificar o mundo 
espiritual, estou direcionando os membros da Unificação para um lugar de morte sem 
piedade. Então o mundo espiritual terá que ajudá-los. Quanto mais miserável o lugar 
que vocês entrarem, mais o mundo espiritual se unirá. Vocês percebem isso? [Sim] 
Quando vocês vão para um lugar profundo, a realidade do reino celeste se abrirá entre 
as trinta milhões de pessoas da Coreia. Vocês entendem isto? Esta realidade inclui 
aqueles que estão no inferno. (49-109) 
 
Seção 2. Relacionamento Entre Pessoas na Terra e Espíritos 
 
1. Pessoas na Terra e Espíritos 
 
Este mundo é o mundo de demônios. Devemos restaurar isto. Vocês não sabem quando 
morrerão, certo? Todos morrem. O reino celeste na terra não será estabelecido a menos 
que preparemos um fundamento na terra através do qual podemos nos mover entre os 
mundos físico e espiritual, além da limitação da morte. Sem o reino celeste na terra, não 
haverá nenhum reino celeste no mundo espiritual. Vocês devem arranjar as coisas de tal 
forma que depois que forem para o mundo espiritual, vocês possam voltar para a terra à 
vontade. Somente então podemos viver no reino celeste na terra, e criar o reino celeste 
no céu. 
 
Depois de irem para o mundo espiritual, vocês devem ser capazes de voltar livremente. 
Contudo, sem estabelecer o reino celeste na terra, vocês não podem voltar livremente. 
Este não é um pensamento vago. Isto apenas acontece dessa forma, tudo bem? Devemos 
trabalhar nisso mesmo até a eternidade.  
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Os antepassados, quando foram para o mundo espiritual, foram considerados culpados. 
Incapazes de encontrar seu caminho no mundo espiritual, eles vêm para a terra e pagam 
indenização novamente. Mas vocês não devem seguir os mesmos passos. Se o Princípio 
Divino é verdade, todos vocês são culpados. O que vocês farão? (146-223) 

 
 
Há uma parede alta bloqueando o caminho da religião e o caminho do mundo. Como os 
incrédulos podem se harmonizar com os fiéis, e como os crentes encontram harmonia 
entre si nos Últimos Dias? Sem resolver este problema, a humanidade será dividida em 
duas e fracassará em alcançar um novo mundo unificado. Se as partes divididas não 
alcançam um mundo unificado, isto não é aceitável para o Deus absoluto. Por isso, eles 
não podem chegar ao mundo ideal de Deus, que deve estar unido. Por esta razão, o 
problema não são os complicados assuntos mundiais, mas como eu posso encontrar o 
ser que pode unificar a mente e o corpo, e seguir na direção do objetivo. Este problema 
permanece, vocês entendem? 
 
Considerando que a unificação da religião e o mundo deve vir a partir de mim mesmo, a 
questão é o que a Igreja de Unificação está tentando fazer hoje. A Igreja de Unificação 
não está apenas trabalhando pela religião. A Igreja de Unificação deve alcançar 
solidariedade com o mundo, encontrando formas nas quais o fundamento religioso 
possa cooperar com o fundamento social, e também formas nas quais o mundo possa 
buscar o caminho religioso, trazendo assim, os dois em unidade. Há neste ponto uma 
grande parede, bloqueando a união de religião e sociedade. A parede se coloca 
bloqueando indivíduo, família, nação, país, mundo, e até mesmo mundo espiritual. 
Vocês devem saber isto. Assim, como podemos demolir esta parede? Onde o problema 
começou? Não a partir do mundo, mas a partir do indivíduo. O que aconteceu como 
resultado do indivíduo ficar fora de ordem? Mente e corpo se separaram e perseguiram 
seus próprios propósitos separados. Então qual é o problema aqui? É como convergir 
diferentes propósitos em unidade, e então como trazer mente e corpo em unidade. 
 
Deus e Satanás estão trabalhando. Deus está conduzindo a providência de salvação para 
a humanidade, e Satanás está operando em oposição a Deus. Deus, no lado do bem, está 
avançando diariamente na direção do propósito do mundo ideal, e Satanás está se 
opondo e tentando retroceder. Em cada linha de fronteira e parede, Deus diz, “Vire à 
direita,” e Satanás diz, “Vire à esquerda.” É assim como estamos divididos. No nível 
mundial, a busca pela direita resultou na ala da direita, e o outro movimento resultou na 
ala da esquerda. Agora nos deparamos com a era histórica dos Últimos Dias das alas da 
direita e esquerda. Alas de direita e esquerda representam a luta de mente e corpo. 
 
A questão é como trazer isto à unidade. É através da unidade do mundo, país, tribo e 
família que o indivíduo é unido? O início deve ser feito a partir de um indivíduo. Assim, 
por enquanto, colocando de lado o mundo, devemos criar um movimento para unidade 
dentro dos indivíduos. Com religião e realidade conectadas, devemos descobrir o ser 
que nenhuma delas pode negar. Entretanto, o problema aqui é que maus espíritos estão 
dominando o corpo. Maus espíritos estão enraizados em meu corpo, e bons espíritos 
estão enraizados na minha mente. Desta forma, a divisão de materialismo e idealismo 
aparece. Quando chega o tempo, pecadores devem confessar seus pecados. Unidade 
entre pessoas na terra é influenciada pelo confronto de bons e maus espíritos. Bons e 
maus espíritos estão lutando no nível mundial, embora não sentimos que somos parte 
disso. 
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2. A Posição de Pessoas Espirituais no Mundo Espiritual 
 
Atualmente, há quatro bilhões de pessoas vivendo na terra, e contudo, no mundo 
espiritual há centenas de bilhões de almas. Assim, a questão é como este mundo e o 
mundo espiritual estão conectados. Eles estão conectados através daquilo que 
consideramos valioso na terra, tal como material, estrutura de poder, ou conhecimento? 
Isto não pode ser assim. É porque o outro mundo transcende material e conhecimento. 
Ele transcende tempo e espaço para que a alegria de ontem possa ser aquela de hoje, e a 
alegria de hoje possa ser aquela de amanhã. Assim, podemos ver que o outro mundo não 
é movido pelo que necessitamos e o valor do mundo da terra. Qual é o centro de valor 
no mundo espiritual? Isto é importante. Cada pessoa espiritual pertence a uma sociedade 
do mundo espiritual. Como na terra, o mundo espiritual também tem famílias, tribos, 
países e mundo. Todos, não importa quem seja, irá e viverá no mundo espiritual. 
Pensem sobre isso. Todos os tipos de pessoas que viveram na sociedade humana estão 
lá, primitivas ou civilizadas. 
 
Sendo que a história humana não tem sido uma história de paz, felicidade e o ideal, o 
que acontecerá quando as pessoas forem para o mundo espiritual? Isto é curioso. Como 
elas serão tratadas? Uma pessoa não pode mudar seu estilo de vida tão rapidamente no 
outro mundo. Há um ditado que diz que o hábito na idade de três anos continua até a 
idade de oitenta. Personalidade inata também é difícil de mudar. Assim, os espíritos são 
muito diferentes da forma que vivemos? Não pode ser assim. O estilo de vida na terra é 
transferido para o outro mundo. Além de tudo, aqueles vivendo no mundo espiritual 
costumavam ser almas de indivíduos vivos. Por isso, o mundo espiritual não é diferente 
deste mundo onde vivemos. (141-268) 

 
 
Há muitos tipos de histórias no mundo espiritual. Mas pessoas espirituais não podem vir 
aqui e trabalhar tal como elas desejam. Elas estão bloqueadas para isso. A menos que 
uma ponte seja construída através da religião, somente algumas pessoas especiais 
podem retornar para a terra. Suponham que facções são criadas no Judaísmo, e o ponto 
de conexão se move aqui e ali, criando uma confusão. Pessoas espirituais estão tentando 
descer a partir do mundo espiritual, mas a linha de conexão não é reta; quando 
diferentes facções do Judaísmo criam suas próprias condições espirituais, a linha de 
conexão se move aqui e ali. A partir do mundo espiritual, somente aqueles que estão 
conectados através de uma linha direta podem descer para a ressurreição da volta. Uma 
pessoa que está na terra irá para o mundo espiritual depois de um século. Se ela quer 
descer, deverá seguir o mesmo princípio, e ainda, somente algumas pessoas especiais 
podem descer. Desta forma, paredes se tornam cada vez mais numerosas no mundo 
espiritual, e isto se torna cada vez mais complicado. Depois, toda a geração vai para o 
mundo espiritual, e as paredes se tornam cada vez maiores. 
 
Agora é uma era global. Imaginem quão complicado isto deve ser. Pensem quantas 
vezes vocês devem virar e girar para encontrar isto. Assim, quando chega o tempo, as 
paredes devem ser derrubadas. No mundo espiritual vamos criar a estrada principal 
através da qual pessoas espirituais podem descer. Aqueles que seguiram este caminho 
não podem vir aqui. Vocês entendem? Assim, isto é o que a Igreja de Unificação deve 
fazer. (102-29) 
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Aqueles que foram para o mundo espiritual estão todos divididos... No mundo espiritual 
não há nenhuma comunicação horizontal, mas somente determinada comunicação 
vertical. (218-125) 
 
3. Pessoas Espirituais São Mais Numerosas do que Pessoas na Terra 
 
Todos vocês sabem quão grande é o mundo espiritual? Vocês já imaginaram qual seria a 
população do mundo espiritual? De acordo com os espiritualistas, há cerca de 3320 
espíritos para cada pessoa viva. (Risadas) Se este número está todo ao nosso lado, 
venceremos ou perderemos a luta contra o mundo? Esses espíritos têm medo de bombas 
ou canhões? (Eles não têm.) Da mesma forma, se vocês não temem balas ou bombas 
atômicas, vocês nunca perderão. (Risadas) Vocês seguramente vencerão. Vocês devem 
transcender isso. Se vocês se opuserem a isso, eu os deixarei ir. Eu pularei até os 
fundos, e depois que vocês forem embora, eu trancarei a porta e reivindicarei a 
propriedade. (Risadas) Depois de todos partirem, eu trancarei a porta. Vocês devem 
saber que tenho lutado com esse pensamento. 
 
4. Espíritos Errantes 
 
Aqueles que são mais miseráveis do que pessoas morrendo de fome são aqueles que 
negam a Deus. Isto é porque aqueles que estão morrendo de fome não estão além do 
padrão e terão garantido determinado nível no outro mundo, enquanto os ateus não têm 
nenhuma posição porque eles negam o mundo espiritual. Eles vagam no mundo 
espiritual como nuvens. Eles se tornam espíritos errantes. Tal como nuvens se reúnem e 
produzem raios, eles ficam juntos e criam má influência. Todos eles vão para o inferno 
e causam dor no inferno. Embora saiba tudo isto claramente, eu devo salvá-los, e este é 
o motivo pelo qual estou fazendo isto. A seguir, aqueles que morrem são um problema. 
Agora sessenta mil pessoas em um dia e vinte milhões de pessoas em um ano morrem 
de fome no mundo. Quando os pais, irmãos e irmãs, e filhos dos mortos os veem, seus 
corações se despedaçam de dor e se enchem de lágrimas. Se os chamados Verdadeiros 
Pais não simpatizam com eles e se preparam para resgatá-los, eles serão acusados por 
seus contemporâneos. Assim, com isto em mente, estou tentando pavimentar o caminho 
para resolver o problema da fome mundial através da pesca e negócios marinhos. 
Embora tenhamos que sofrer repetidamente, a Igreja de Unificação quer se colocar mais 
próxima ao problema e encontrar o caminho, e para este propósito estamos fazendo 
pronunciamentos em âmbito mundial. Este é o motivo pelo qual criamos um centro de 
TV em Washington, D.C. Também faremos restauração material para isto. 
 
Considerando que as pessoas não vivem mais de cem anos, das cinco bilhões de 
pessoas, cinquenta milhões vão para o mundo espiritual a cada ano; para o inferno. O 
que podemos fazer sobre isso? Deus quer colher para o Seu lado, o que Satanás tem 
semeado, mas isto exige cada vez mais tempo… Até agora, durante os últimos quarenta 
anos, quantos foram para o inferno? Talvez um bilhão. Isto é sério. Se eu vou para o 
mundo espiritual, e eles dizem, “Quando estávamos vivos na terra, você não cumpriu 
sua responsabilidade por nós, não é?” Então como eu deveria respondê-los? Devemos 
ao menos fazê-lo em pensamento. Quando falo aos membros ao menos em pensamento, 
e prossigo com a determinação para assumir a responsabilidade pelo futuro, eles dirão, 
“Você é uma pessoa incrível. Você se preocupa conosco.” (213-355) 
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5. Discriminação de Espíritos é Feita Pela Mente 
 
Permitam-me dizer uma coisa. Nenhuma pessoa comum do mundo conheceria o sabor 
da água que você bebe depois de trabalhar com suor com um coração sério. Como é o 
sabor? Ele não pode ser comparado nem mesmo com refrigerante ou água com mel. Isto 
tem um sabor diferente toda vez que você o bebe. Vocês me entendem? Vocês devem 
ser capazes de descobrir essas coisas; do contrário, não podem desenvolver 
sensibilidade espiritual. Se vocês podem sentir essas coisas, seus ouvidos se tornarão 
muito sensíveis e serão capazes de ouvir o que está sendo dito à distância. Vocês serão 
capazes de analisar as coisas. Mesmo com os olhos fechados, vocês serão capazes de 
perceber quem está passando, e se é uma pessoa boa ou má. Sensibilidade espiritual virá 
até vocês. Sem entender isto, vocês não podem discriminar entre bons e maus espíritos. 
Vocês devem saber disso. Vocês devem saber não pela observação, mas através da 
mente. Os olhos da mente estão em um nível mais elevado do que seus olhos físicos. 
Vocês entendem? Por que estou dizendo isto a vocês? É porque vocês têm um longo 
caminho à frente. Vocês devem saber isto. Vocês não devem ser tão confiantes. Este é o 
motivo pelo qual está escrito na Bíblia, “Bem-aventurados os pobres de espírito, porque 
deles é o reino dos céus” É o mesmo princípio; tudo se conecta. (96-170) 
 
6. Valor da Vida na Terra 
 
Sabemos que por milhares de anos, incontáveis pessoas estiveram acusando Adão e 
Eva. Agora vocês estão se tornando novos antepassados. Vocês serão antepassados que 
serão acusados por seus descendentes ou antepassados de Bênção que serão 
glorificados? Vocês estão na encruzilhada entre os dois. Adão e Eva são acusados 
porque eles falharam em se colocar na posição pública; seguramente, eles estariam 
livres de acusação hoje se tivessem seguido um caminho de sacrifício pelo público. 
Vocês devem saber que estão colocados nessa posição. Vocês devem sempre estar 
pensando que estão representando as três eras. 
 
Por esta razão, vocês devem saber que o mundo espiritual está em suas mãos, e que seus 
antepassados estão à sua mercê. Quando vocês seguem, isto acontece. (O Pai escreve no 
quadro.) Se reunimos tudo que está pendurado aqui, juntando os dois, e conduzindo-o, 
eles virão correndo. Devemos fazer a missão do passado, do presente e do futuro. Isto 
não são apenas palavras, mas realidade. Assim, tudo está em suas mãos; mundo 
espiritual, familiares, país, e até mesmo a tarefa de estabelecer a tradição correta para 
seus descendentes. Vocês devem sempre manter isto em mente. Se fazem bem ou não 
determinará se seus antepassados e familiares serão liberados, e se seus descendentes 
podem ser escolhidos como pessoas de liberação. (56-76) 

 
 
Deus esteve tentando acertar o alvo por 6.000 anos, e contudo, sem sucesso; depois de 
tentar por dezenas de milhares de anos, Ele finalmente acertou Seu alvo. (Aplausos) O 
tempo do ataque foi quando Deus ficou mais cansado e exausto. Entretanto, naquele 
momento, Deus cochilaria ou ficaria sem força? Quando Deus estava tão cansado e com 
sono, Ele se animou e atirou novamente com uma mente clara. Depois de atirar, Ele 
cairia de cansaço? [Ele ficará feliz.] Esquecendo de manter Sua reputação, Deus 
exclamaria, “Uau” com alegria. (gritos e aplausos) 
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Quão surpreso ficaria o mundo espiritual? Quão surpreso ficaria o mundo angélico, 
dizendo, “Puxa, o erro do arcanjo colocou Deus em problemas, e agora...” O mundo 
espiritual, há dezenas de milhares de anos, desejava que esse alvo fosse atingido, e 
quando este alvo fosse realmente atingido, eles não diriam, “Uau”? Pensem sobre isso. 
Se existe um lugar maravilhoso, as pessoas de todo o mundo tentariam entrar ou não, 
mesmo se a taxa de entrada fosse dezenas de milhares de dólares? [Elas tentariam.] 
Suponham que todos os tipos de pessoas estejam chegando lá sem serem capazes de ver 
o momento do ataque, e finalmente um mendigo chega com dinheiro mendigado e 
emprestado, e testemunha que Deus acertou o alvo. O que o mendigo faria? Ele 
começaria a dançar ou não? [Ele dançaria.] Então, Deus ficaria entusiasmado e teria 
orgulho. Ele não diria, “Oh, foi atingido, foi atingido. Há alguém por perto?” Então 
quando Deus vê esse mendigo, Ele diria, “Você, mendigo,” ou dançaria com ele? Então, 
depois do dia do encontro, como Deus caminharia? Desta forma? (O Pai demonstra e 
sorri) Ele diria, “Por que esta Quinta Avenida é tão estreita?” Ou “Oh, a estrada é muito 
ampla?” Pensem sobre isso. As coisas aconteceriam assim ou não? [Elas aconteceriam.] 
 
Seção 3 - Antepassados e Nós 
 
1. Antepassados Estão Olhando por Nós 
 
Quando vão para o mundo espiritual, seus antepassados viriam até vocês ou não? [Eles 
viriam.] Eles dirão, “Uau, nossos descendentes se juntaram à Igreja de Unificação e 
encontraram o Reverendo Moon.” Ali, o palácio e a Família Real do Céu começarão. 
Até agora não há palácio no céu. Entre os descendentes que apenas fazem o que eu digo, 
e os descendentes que tentam ser espertos e me iludem como enguias, a quem eles 
elogiariam? Eles elogiariam aqueles descendentes que agem como tartarugas ou como 
coelhos? [Aqueles que agem como tartarugas.] Eles elogiariam aqueles que agem como 
tartarugas. Coelhos dormem no caminho, dizendo, “Oh, eu já estou aqui.” Coelhos 
urinam frequentemente. [Risadas] Eu não sei sobre tartarugas. Eu não as vi urinar. 
Coelhos urinam no caminho depois de um tempo, e novamente depois de algum tempo. 
Por que? A fim de marcar seu próprio território para que outros não possam entrar. 
 
Assim, devemos ser como tartarugas. Aqueles que fazem o que é dito para fazer e que 
se movem dia e noite, independente da estação, serão benvindos em qualquer lugar. Os 
antepassados no outro mundo estão olhando para sua vida. Não há nenhum lugar para se 
esconder. Seus antepassados estão observando. Quando vão para o mundo, vocês 
podem ver através das paredes e até mesmo a terra inteira. Devemos viver nesse mundo 
eternamente. Somos criados como objeto do amor de Deus, e sendo que Deus é eterno, 
o objeto do amor deve também ser eterno. Assim, somo eternos como Deus. Sem ser 
um objeto do amor, não há nenhuma vida eterna. Vocês devem saber isto claramente. 
Sigam e vejam se é assim ou não. 
 
No outro mundo, quem vai para o lugar mais elevado? Aqueles que desejam que fosse 
possível nascer de novo dezenas de milhares de anos, servem a humanidade como Deus 
faz e, se aproximam de Deus – aqueles que choram para usar qualquer coisa que tenham 
pela humanidade. Isso não é assim? Quando avós se aproximam do momento da morte, 
eles passam todas as coisas boas para seus filhos, não é? Em nossa vida, devemos dizer 
que deixaremos algo precioso para a humanidade, tal como avós transmitem para seus 
descendentes tudo pelo qual eles trabalharam. (213-I96) 
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2. Devemos ser Melhores do que Nossos Antepassados 
 
Nesta casa, onde seus antepassados têm vivido, e onde seus avós e vocês nasceram, se 
vocês deixam aqui o amor que é ainda maior do que de seus bisavós, isto produz o 
brilho do amor pelo Céu. Centenas de milhões de voltagens de luz brilharão. Esta luz 
vai até a terra natal. Ela vai através dos antepassados, e até o mundo espiritual centrando 
em Deus. Este céu é o lar original, com Deus; como a reunião original. 
 
Adão e Eva são encarnação de Deus. Adão e Eva são pais horizontais, E Deus é o pai 
vertical; assim, pessoas, que descartaram seus corpos horizontais e alcançaram 
verticalmente o Céu, deviam atender Adão e Eva como monarcas eternos. Quem é o rei? 
Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam se aperfeiçoado como encarnações de 
Deus e se conectado com amor aos domínios direto e indireto na terra, se tornando 
assim monarcas de amor. Então Deus viveria na mente de Adão, e o espírito de Adão 
encarnaria Deus; eles estariam unidos. Eles compartilhariam o amor de Deus e o amor 
humano eternamente, e o transmitiriam juntos. Assim, devemos receber o amor de 
Deus, e tentar se aproximar ao amor original dos antepassados Adão e Eva; este é o 
caminho espiritual eterno conduzindo ao outro mundo. (213-190) 
 
3. Devemos Visitar os Túmulos de Nossos Antepassados 
 
Seus avós estão vivos? [Eles são falecidos.] Então, vocês devem visitar seus túmulos e 
servi-los como se Deus estivesse enterrado no túmulo. Coreanos choram alto no 
momento da morte. Isto é para se arrepender por não ter servido bem os avós quando 
vivos, e resolver a tristeza. Quando me seguem e compreendem o grande Princípio do 
Céu, vocês entenderão estas coisas. Devemos fazer os esforços para servir até que 
sejamos reconhecidos por Deus, e nossos avós enviem uma mensagem que agora é 
suficiente, tudo bem?  
 
No tempo da colheita, vocês não devem esquecer de seus avós. Vocês devem visitá-los 
e servi-los seriamente em cada uma das quatro estações. Então tentem isso. Então as 
pessoas dirão que embora vocês pareciam ter se tornado monstros depois que se 
juntaram à Igreja de Unificação, vocês realmente se tornaram um filho real. 
 
Vocês devem servir seus pais melhor do que qualquer rei servindo seus pais. Vocês não 
desejam que seus pais sejam reis? Seus corações desejam que seus pais sejam mais 
elevados do que reis. Tudo isto é permitido. Vocês devem manter as normas reais e 
servir seus pais para que eles sejam mais felizes do que qualquer rei do mundo; então 
vocês se qualificarão como filhos reais. Então, seus pais elogiarão vocês sempre que 
abrirem suas bocas.  
 
Todos os antepassados e descendentes elogiarão, e assim, a realidade de unificação será 
realizada centrando nos pais. Unificação ocorrerá centrando nos pais, centrando nos 
avós, e então por todos os netos, filhos, pais, e o mundo inteiro. Isto se torna o 
fundamento para espalhar amplamente a semente de unificação. Isto será como se 
estivéssemos sonhando. (220-350) 
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Agora Caim foi subjugado e a primogenitura restaurada com relação às três gerações – 
avós, pais e irmão mais velho; assim, um neto será atendido como um antepassado nos 
níveis de primogenitura, paternidade e realeza. Quando ocorre esta grande reviravolta 
em 180 graus, na qual o filho é atendido como pais, e o irmão mais jovem é atendido 
como irmão mais velho, o inferno também se volta para a direção celeste. Vocês devem 
saber isto. 
 
Assim, vocês devem ir para suas terras natais e obter as 160 famílias. A partir de suas 
terras natais, tragam eles para os discursos e façam eles assinarem o formulário de 
membro. Quando um descendente mais velho, que é a raiz da linhagem, recomenda 
isso, então todos os outros descendentes devem segui-lo. Assim, reúnam todas as 160 
famílias e realizem uma festa onde vocês possam proclamar a Igreja de Unificação. Eles 
devem jurar seguir absolutamente o comando de filhos reais e inaugurar isso no túmulo 
dos antepassados. Vocês devem dizer, “Através dos Verdadeiros Pais nos tornamos 
antepassados que herdam uma nova linhagem, e uma tribo de liberação e bênção. Nossa 
tribo será eternamente descendente imutáveis de Deus.” Então, vocês serão eternamente 
separados de Satanás. 
 
Por isso, a Igreja de Unificação permite honrar os antepassados. Vocês entendem? [Sim] 
O Cristianismo permite isso? [Não] A Igreja de Unificação deve estabelecer esta 
tradição. Esta não é uma tradição secular. Isto cria uma terra real onde podemos atender 
eternamente antepassados celestes, clãs e messias tribais no fluxo principal da 
providência. Esta será uma terra onde podemos atender o rei e cantar canções de paz 
eternamente. Vocês entendem isto? Vocês e suas tribos podem ir para o Reino do Céu 
somente após terem vivido nesse país. (220-222) 
 
4. Antepassados que Podemos Encontrar 
 
Vocês devem saber como é sua casa. Sua casa é exemplar para todas as casas onde as 
pessoas vivem em suas vidas na terra. Além disso, ela é exemplar para o mundo 
espiritual. Aqueles que tem vivido nessa casa podem naturalmente ir para a pátria 
original. Não haverá nenhum conflito quando encontrar avós ou qualquer outro. Todos 
eles dirão, “Ei, você veio!” Nesse lugar, seus antepassados de milhares de gerações 
estarão lá. Haverá antepassados no inferno ou não? Eles estão colocados em diferentes 
níveis. Aqueles que viveram para o benefício dos outros vão para o Reino do Céu. 
Assim, a harmonia familiar começa a partir de vocês. Se vocês servem repetidamente na 
família, e se podem fazer isto ao menos três vezes, os avós serão capazes de 
compreender suas próprias deficiências. 
 
Quantas vezes Moisés tentou servir no Egito? Sete, oito, até mais de doze vezes ele 
tentou servir. Quando tentam servir, e contudo, as pessoas não os recebem, então Deus 
os guiará. Ele traz à fruição em outros lugares, o que você investiu em um lugar através 
do serviço. Assim, aqueles que vivem uma vida de serviço como Deus, embora possam 
receber perseguição e oposição na terra, viverão na terra original de Deus, tal como os 
Israelitas entraram em Canaã depois do deserto. Assim, vocês já serviram avós como 
cabelos brancos? Deus é branco. Neve se reúne em altas montanhas, certo? Deus é 
claro. Por isso a cabeça sabe disso. Além disso, a avó serve seus próprios sogros? Ela 
deve ser seus sogros de tal forma que, quando morrem, eles dirão, “Eu prepararei para 
receber você no outro mundo tal como você tem me servido.” (213-182) 
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Seção 4. A Vinda da Nova Era Espiritual 
 
1. Vinda da Era da Percepção Extra-sensorial 
 
Está chegando a era da percepção extra-sensorial, e então não haverá ninguém que não 
possa se comunicar com o mundo espiritual. Acabou o tempo quando as pessoas atacam 
pessoas, e espíritos estarão atacando na terra. Agora Satanás e maus espíritos estão 
atacando; mas haverá um tempo quando bons espíritos também atacarão. Estou fazendo 
isto a fim de pavimentar o caminho para isso. Quando pensamos sobre a atitude dos pais 
em relação aos filhos, é tão maravilhoso ter pais que podem servir os filhos com 
corações amorosos. 
 
Todos, chegamos agora até aqui. Este caminho não pode ser evitado, não importa que 
tipo de oposição enfrentemos. E se vocês tiverem que trilhar o caminho sozinhos? Onde 
vocês iriam quando estivessem perdidos no mundo espiritual desolado? Vocês têm uma 
nacionalidade? Onde vão as pessoas sem nacionalidade? Vocês têm uma casa? Onde 
vocês vão? O mundo se torna mais temeroso. Haverá Satanás e bons anjos, contudo, 
quando vocês se colocam no lado de Satanás, bons anjos não virão. 
 
Assim, quando despertam após a morte, vocês descobrirão que há um mundo espiritual; 
mas e se Satanás os arrastar para longe? Haverá grande comoção e as pessoas se 
empurrarão para chegar primeiro. Por isso, se pensam sobre isso, vocês podem dormir? 
Este é um curso inevitável. O Rev. Moon é sério sobre essas coisas. O que acontecerá 
após a morte? Quando eu for para o mundo espiritual, as pessoas virão até mim. Eu fiz 
todos os arranjos. Vocês entendem? Eu conheço os segredos de Confúcio, Buda e Jesus. 
Entendendo o coração miserável de Jesus, eu disse a ele, “Você não morreu por causa 
disso e daquilo?” E ele disse, “Certamente. Como você, Reverendo Moon da Igreja de 
Unificação, sabe disso?” Este é o motivo pelo qual eu posso ser um amigo de Jesus. 
 
Vocês ou os cristãos podem chamar Jesus de “Senhor, Senhor,” mas eu não; nós somos 
amigos. Eles me chamam de herege porque digo estas coisas. Mas esperem e vejam 
quem é herege. Vocês devem fazer a preparação antes de irem, entendem? Eu estou 
fazendo isto porque sei muito bem que quando for para o mundo espiritual, haverá 
grande comoção. Se não podem acreditar nisso, orem e descubram por si mesmos. Este 
é o motivo pelo qual estou seguindo este caminho, embora seja difícil. E quanto a 
vocês? Onde vocês irão? Vocês estão prontos? Se dizem para mim no momento da 
morte, “Infelizmente, peço seu favor, pois estou agora indo para o mundo espiritual,” 
então será muito tarde. Preparação não pode ser feita assim, mas somente enquanto 
vocês estão na terra. (61-327) 
 
2. Entramos em uma Nova Era pela Declaração do Dia da Vitória do Céu 
 
Centrando em Jesus, Jesus é formação, os doze discípulos são crescimento, e os setenta 
e dois anciãos são aperfeiçoamento, os três estágios. Se vocês não podem fazer isso, não 
podem ir para o Reino do Céu. Originalmente, vocês podem receber a Bênção somente 
depois de fazer isso. Então Jesus pode se casar. Quando toda sua família se junta à 
nossa igreja, com avós, pais, e netos competindo para estarem juntos, mesmo correndo 
uns em cima dos outros, então os três estágios serão concluídos; especificamente, 
oitenta e quatro pessoas. 
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Uma vez que seus antepassados de dezenas de milhares de gerações... está chegando a 
era quando o mundo espiritual pode retornar para a terra. A organização na terra pode 
estruturar a organização no mundo espiritual, e eles se tornam unidos. Esse fenômeno 
incrível acontece. Imaginem como o mundo espiritual ficará feliz. Assim, agora a era da 
vitória da religião e do mundo espiritual chegou. (96-251, 22 de janeiro de 1978) 

 
 
Agora, por favor, orem e seu comando será honrado: “De acordo com as palavras do 
Pai, neste Dia da Vitória Celeste, 4 de outubro, vocês, bons espíritos, por favor, venham 
e conduzam os maus espíritos na terra para o Céu através de seu abraço virtuoso.” Essa 
época está chegando. Por que? Vivemos na época de Adão, e os espíritos vivem na 
realidade dos anjos, e eles devem se mover porque pelo Princípio os anjos devem 
assistir Adão. (89-113) 

 
 
O mundo espiritual e mental é muito mais uma realidade de unificação. Se vocês dizem, 
“Eu sinto falta disso e disso,” e esperam por vinte e quatro horas, esta pessoa virá. Isto é 
realizado. Quando vocês se concentram, ela aparece. Isto é como enviar ondas elétricas. 
Então, porque ela tem a mente que funciona como um receptor, sem nenhuma razão ela 
se torna curiosa sobre você, e sente o desejo de vir. 
 
3. Cerimônia de Unificação e Assistência Espiritual 
 
Qual é o significado do aniversário dos Verdadeiros Pais? No dia 1º de fevereiro no 
calendário lunar, fiz a chamada Cerimônia de Unificação. Vocês ou fiéis comuns podem 
não saber o que é esta cerimônia. Olhem. No curso da restauração, vocês devem 
aperfeiçoar indivíduo, família, tribo e nação, e eles devem estar conectados 
verticalmente. Vocês entendem isto? Eu fiz realizações na terra nos níveis de indivíduo, 
família, tribo, povo e nação, mas isto ainda não estava conectado com o mundo 
espiritual. Nem estava conectado com as famílias da Igreja de Unificação. Embora a 
estrada estivesse pavimentada, ela deve estar conectada com o mundo espiritual, e então 
com o mundo físico. Somente então a Cerimônia de Unificação podia começar. 
 
Quando a Cerimônia de Unificação pôde começar? Sendo que o Cristianismo é global e 
tem se desenvolvido principalmente em de países democráticos, a unificação é possível 
somente quando há fundamento em nível mundial; sem esse fundamento, a unificação 
em um nível não pode estar conectada com outros níveis. Até agora, podíamos visar 
apenas o nível global a partir do nível nacional, mas não podíamos determiná-lo e 
ajustá-lo. Vocês entendem o que digo? Mas agora, através do fundamento que fiz na 
América, podemos fazer a conexão. Agora é o tempo quando nação e mundo estão 
conectados. E o nível global está ligado ao nível do mundo espiritual. 
 
No mundo espiritual, espíritos coreanos e japoneses não estavam conectados, por 
exemplo. Espíritos com nacionalidades diferentes estavam conectados somente com 
seus próprios países, e assim, não podíamos mobilizar o todo como uma força unificada. 
Vocês entendem isso? Até que exista resolução na terra, o mundo espiritual deve estar 
em desordem. Além disso, no mundo espiritual, inimigos brigariam e criariam 
problemas, coreanos e japoneses, japoneses e chineses, por exemplo. Por isso estamos 
tentando reconciliá-los. 
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Por esta razão, fizemos uma Cerimônia para Total Liberação no dia 1º de março de 
1975, uma cerimônia para perdoar e liberar o todo. Isto abre o caminho para perdoar até 
mesmo Satanás. Vocês entendem isto? Através desta cerimônia, inimigos não podem 
tratar os outros como inimigos, mas devem perdoá-los. Para mim, Satanás é meu 
inimigo, e depois de perdoar Satanás, não há mais nenhum inimigo, pois nem Deus o 
considera um inimigo. Agora é o tempo quando isto está unificado. O que acontecerá se 
o mundo físico e o mundo espiritual se tornam unidos? 
 
O que é a Queda? É uma separação entre os mundos físico e espiritual, e entre Deus, por 
um lado, e de Adão e Eva, por outro lado. É uma ruptura de coração entre Adão e Eva. 
Assim, com os mundos espiritual e físico unificados, se a estrutura supranacional da 
Igreja de Unificação se desenvolve centrando na família, tribo, povo, nação, e mundo, 
isto pode formar a realidade em âmbito mundial de unificação. Vocês entendem isto? 
[Sim] 
 
Agora não é possível fazer isto na América. A Coreia é o país central; na Coreia, através 
do estabelecimento dos fundamentos de indivíduo, família, tribo, povo e nação, 
avançamos na direção do mundo. Este é o motivo pelo qual vim para a Coreia com tanta 
pressa. Por isso, depois da Cerimônia da Unificação, eu compreendi que meu 
aniversário deste ano é histórico. Vocês entendem? [Sim] Por que histórico? Esses 
espíritos nunca tiveram uma chance de atender o Aniversário dos Verdadeiros Pais, nem 
tinham uma qualificação para celebrá-lo. Além disso, todas as pessoas na terra estavam 
sem o privilégio para celebrá-lo. Isto era porque os fundamentos espiritual e físico não 
haviam sido juntados. 
 
Entretanto, agora com esse privilégio sendo fornecido espiritual e fisicamente, o mundo 
espiritual se move para restaurar os descendentes. A partir do ponto de vista do 
Princípio, os antepassados estão na posição de arcanjo e os descendentes estão na 
posição de Adão. Como o arcanjo auxiliou na criação de Adão, espíritos estão unidos e 
ajudam na recriação de Adão na terra. O tempo da intervenção ancestral está chegando. 
Vocês devem entender o Princípio. Para aqueles que ouvem isto pela primeira vez, isto 
pode soar como um sonho. 
 
Por esta razão, este dia, quando os Verdadeiros Pais chegam na Coreia para celebrar seu 
aniversário, é um dia da abertura de outra época histórica. Em outras palavras, 
incontáveis espíritos no outro mundo vêm com o privilégio de participar na criação. Por 
isso fizemos a cerimônia na sede, ok? [Sim] Através disto, nos movemos para a era na 
qual os antepassados como arcanjos podem nos recriar como Adão, os seus 
descendentes que não conhecem ainda a Igreja de Unificação, tal como Deus criou 
Adão com a ajuda do arcanjo. Assim, as pessoas de todo o mundo podem receber o 
privilégio de celebrar o aniversário dos Verdadeiros Pais. Vocês entendem? [Sim] 
 
4. Cerimônia de Um Coração e Assistência de Antepassados 
 
Eu me tornei o chefe do clã Moon, não através de coerção, mas através de seu próprio 
desejo de me atender. Eu criei esta organização – Associação para Encontrar a Raiz 
Familiar – pela primeira vez. Através desta reunião, chefes de clãs ficaram juntos e me 
apresentaram como pai da Coreia. A fim de fazer isso, esta cerimônia é inevitável. 
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A posição de Verdadeiros Pais não é apenas para coreanos, mas para toda a humanidade 
e todos os antepassados. Eles deveriam ter ido para o mundo espiritual como 
descendentes dos Verdadeiros Pais, mas não puderam por causa da Queda. A terra está 
na posição de Abel, e ao seguir Abel, como o Abel trabalhou para restaurar a 
primogenitura, o mundo espiritual pôde receber liberação. Sendo que o mundo na terra 
restaurou a primogenitura, o mundo espiritual tem que nos apoiar. Por isso sejam fortes 
e corajosos, pois o caminho do Céu está diante de nós. Assim, através da Cerimônia de 
Um Único Coração, determinamos isto claramente e o avançamos. Vocês entendem? 
Vocês não conhecem coisas espirituais, certo? Desta forma, seus bons antepassados 
podem nos ajudar através dos chefes das tribos. Isto está conectado com a terra. Este 
mundo e o mundo espiritual tinham pontos de vistas diferentes, e por toda a história 
decaída, eles tomaram cursos opostos. Mas como isto pode ser superado? Através do 
amor verdadeiro. (190-314) 
 
Seção 5. Ressurreição da Volta e Assistência de Espíritos 
 
1. Posição de Pessoas no Mundo Espiritual 
 
Aquele que experimenta em sua vida o coração de Deus, que está conduzindo a 
providência com tristeza histórica, será sempre incapaz de olhar para Deus sem 
lágrimas. Quando ele entende a Vontade de Deus e se esforça para se tornar Seu filho, e 
quando ele encontra colaboradores do mesmo coração, Deus virá e compartilhará 
lágrimas. Então, onde repousa a tristeza de Deus? Ela repousa nesta nação e no mundo, 
e em todas as coisas, como também em cada um de nós. Devemos erradicar isto e 
restaurar a alegria de Deus. O centro de nossa vida é o ser que pode experimentar a 
tristeza de Deus. 
 
Então a questão é se sou capaz de mover espíritos para testemunharem. O mundo 
espiritual também exige isto. Sendo que o mundo espiritual conhece o coração de Deus, 
se essa pessoa faz esse apelo, pessoas espirituais são mobilizadas para ajudar a fim de 
realizar o ideal do reino celeste. Por que pessoas espirituais não podem descer para a 
terra? É porque a terra se tornou o muro de lamentação. (4-?0) 

 
 
O lugar onde vocês estão agora não é onde Adão caiu. Ele está além dessa colina. Em 
outras palavras, agora é o tempo quando Adão pode se comunicar diretamente e seguir 
direto na direção de um propósito. A partir deste ponto de vista, as histórias antes e 
depois do terceiro curso de sete anos serão radicalmente diferentes. Através do terceiro 
curso de sete anos, a força do mal declinará e a força do bem crescerá; assim, este curso 
é o tempo quando os mundos espiritual e físico se cruzam. Vocês devem saber isto. 
 
No mundo espiritual, há espíritos bons, neutros e maus. No desenvolvimento de três 
estágios, após o terceiro curso de sete anos, bons espíritos se tornarão capazes de se 
comunicar com a terra. Isto é inevitável. Os estágios de formação e crescimento estão 
sob o domínio satânico, e assim, maus espíritos têm conduzido o caminho, e más 
pessoas têm controlado o mundo. Entretanto, a partir de agora, bons espíritos descerão. 
Até agora, bem e mal continuaram subindo e descendo, se misturando, mas agora 
entramos na era na qual bem e mal são completamente separados. (75-193) 
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Quando forem para o mundo espiritual, vocês descobrirão que alguma grande figura do 
Novo Testamento, que foi martirizada, respeitada, e que deveria estar em um lugar 
elevado, está de fato no lugar mais miserável. Aqueles que morreram com um 
pensamento que sua morte os traria para o Reino do Céu não podem ir para o Reino do 
Céu. A atitude dessas pessoas é como de um louco que se matou pelo Reino do Céu. 
Mas aqueles que sofreram e se sacrificaram, mesmo se não martirizados, a fim de enviar 
os outros para o Reino do Céu, acabaram sendo aqueles no Reino do Céu. Devemos 
ajustar a raiz fundamental da fé. O Cristianismo causou muitos desastres por causa de 
crenças erradas. A ideologia de Unificação deve remover este desastre. Mesmo que não 
o destruamos, ele está destinado a perecer. Então, por que devemos destrui-lo 
rapidamente? É porque devemos destrui-lo e resgatá-lo antes que ele pereça por si 
mesmo e se torne abandonado por Deus. (64-110) 

 
 
Entre seus antepassados há muitos que foram para o inferno. Devemos liberar todos 
eles. Sendo que este é o caminho dos Pais, vocês devem segui-lo; é seu destino seguir 
todo o caminho até o final. Então o mundo espiritual nos ajudará através dos níveis 
individual, familiar, tribal, e nacional, trazendo assim a unificação. Vocês devem saber 
isto. Se unificamos o mundo, podemos unificar o mundo espiritual automaticamente. 
Maus espíritos desceram antes dos bons espíritos. Este é o motivo pelo qual há o 
fenômeno da neurose entre as pessoas na terra. Vocês não sabem isso, mas agora maus 
espíritos estão todos na terra, atacando o mundo humano. 
 
Com a vinda da era de confusão ideológica centrando em democracia e comunismo, 
maus espíritos descem e causam caos de corpo e espírito. Entretanto, quando bons 
espíritos descem à terra, eles expandem e começam a ocupar as regiões dos maus 
espíritos. Quando bons espíritos ocupam a terra, não haverá nenhum lugar para os maus 
espíritos irem, e eles deverão se render. Quando Satanás vem à terra e se rende, os maus 
espíritos também se rendem. Por isso, nos Últimos Dias, devemos restaurar até mesmo 
Satanás. (54-228) 
 
2. Mobilização do Mundo Espiritual e Assistência Espiritual 
 
Ao testemunhar, vocês devem testemunhar mesmo quando isto não vai bem, de novo e 
de novo. É como atirar pedras no mar. Você continua fazendo isto até que as pedras 
encham o mar e formem uma montanha. O que acontecerá então? Vocês crescem em 
shimjung. Embora o corpo faça mudanças pequenas, o shimjung cresce. Você acorda 
cedo de manhã e ora em lágrimas pela vila pela qual é responsável. Este é o caminho de 
shimjung e para tocar o mundo espiritual. Vocês sentem que, quando Deus olham para 
esta vila, Ele não pode evitar derramar lágrimas porque todos eles estão destinados ao 
inferno, e vocês derramam lágrimas por Deus. Quando vocês criam uma poderosa 
ressonância ao derramar lágrimas por Deus, todo o mundo espiritual será mobilizado. 
Vocês devem ser capazes de inspirar Deus com suas lágrimas, para que Ele agradeça e 
os considere melhores do que Adão e Eva, do contrário, vocês não podem tocar o 
mundo espiritual. Somente quando Deus diz em lágrimas, “Como descendentes de 
traidores, como vocês podem ser tão bons,” o mundo espiritual virá para sua 
assistência? Esse é o ponto onde o mundo espiritual começa a se abrir; qualquer coisa 
abaixo desse padrão absolutamente não funcionará. Este é o Princípio. (96-262) 
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Todos vocês gostam de ir para o mundo espiritual? Entre seu desejo de ir para o mundo 
espiritual e o desejo de pessoas espirituais de retornar para a terra, qual deveria ser mais 
forte? [Dos espíritos] A partir do ponto de vista do Princípio, qual deveria ser mais 
forte? O mundo espiritual é o mundo arcangélico, e este é um mundo de Adão e Eva, e 
filhos. Os filhos deveriam ser mais ansiosos ou servis? Vocês estão destinados a ajudar 
o mundo espiritual, ou é o mundo espiritual que deve ajudar vocês? [O mundo espiritual 
deveria ajudar] Eles estão esperando para ajudar, mas por que eles ainda estão 
esperando? Eles ajudariam vocês a construírem o reino celeste na terra ou a tentarem 
viver confortavelmente? [Construir o reino celeste] (161-227) 

 
 
Como eu disse, o mundo espiritual deve ser mobilizado. Do contrário, como podemos 
criar o reino celeste? [Não podemos] O reino celeste está destinado a começar a partir 
dos Verdadeiros Pais e não a partir de descendentes decaídos. Como o mundo angélico 
auxiliou no tempo de Adão, o mundo espiritual deve retornar à terra e auxiliar com a 
recriação. Esse não é o Princípio de Ressurreição? Isto será considerado verdadeiro 
quando é realizado na realidade. (162-115) 

 
 
Estou conduzindo-os ao sofrimento porque odeio vocês ou porque quero salvá-los? 
Vocês devem saber que isto é para o propósito de salvá-los. Entendendo que seu 
sofrimento é para sua própria salvação, vocês devem ser gratos. Então o novo mundo de 
shimjung celeste se desdobrará diante de vocês. Esta é a ordem correta. Por isso, uma 
vez que possuam laços de coração, vocês podem voar para qualquer lugar dia e noite, de 
acordo com os comandos celestes. Se estão determinados a assumir responsabilidade e 
conduzir o mundo como uma locomotiva, então o mundo espiritual ajudará vocês. Se 
vocês pensam dessa forma, o mundo espiritual seguramente ajudará. (96-279) 

 
 
Quando assumem responsabilidade pela nação, vocês devem ser capazes de dizer coisas 
como: “Ao conduzir a missão individual, familiar, étnica e nacional na Igreja de 
Unificação, eu trabalharei fielmente com as fortunas desta igreja. Eu sou um ramo da 
Igreja de Unificação que está crescendo com o poder da igreja. Portanto, a palavra da 
Igreja de Unificação é minha palavra, a personalidade da Igreja de Unificação é minha 
personalidade, e o shimjung da Igreja de unificação é o meu shimjung.” Então, vocês se 
desenvolverão sempre como a Igreja de Unificação se desenvolve. Se vocês mantêm o 
passo com a Igreja de Unificação através desse padrão, bons espíritos e antepassados 
que costumavam se mover juntamente com a fortuna nacional trabalharão por vocês. 
 
Sua aparência física pode ser feia, mas o mundo espiritual vê vocês como príncipes. 
Especialmente seus antepassados dentro de dez gerações estão ansiosos, pois a história 
de restauração é realizada centrando em dez gerações. Mas quando um mau descendente 
aparece, antepassados dentro de dez gerações o julgam para não arruiná-los. Por esta 
razão, se alguém aqui tem bons antepassados, ele será ativamente apoiado por eles. 
Quando vocês lutam e vencem cada batalha, o mundo espiritual se alegrará. Então vocês 
assustarão os maus espíritos. Seus antepassados servirão vocês como reis. Vocês devem 
ser capazes de sentir essas coisas. Devemos preparar nosso fundamento com o coração 
que se recusa a contaminar a tradição celeste e que tem dignidade. Vocês devem orar 
sobre que tipo de condição estabelecerão. Agora é um tempo abençoado. (34-20) 
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3. Mundo Espiritual e Antepassados 
 
Quando vejo o rosto de alguém, eu geralmente posso dizer se ele tem bons ou maus 
antepassados. Algumas pessoas têm bons antepassados e recebem bênçãos, enquanto 
outras têm maus antepassados e sofrem o tempo todo. Essas pessoas somente sofrerão 
quando dão testemunho em seus lugares de missão. (37-144) 

 
 
Quando sua personalidade tem determinada deficiência, então ouçam o tipo de 
testemunho que possa complementar sua personalidade. Ouçam minhas experiências. 
Quando vocês as ouvem, não critiquem, pois criticar significa decidir entre o lado 
celeste e o lado de Satanás. Vocês entendem? Criticar é como um câncer em seu 
desenvolvimento. Uma vez que estejam no lado de Satanás, vocês não podem 
simplesmente vir para o lado de Deus, e uma vez que estejam no lado de Deus, vocês 
não podem ir para o lado de Satanás. Em nossa vida, não podemos apenas seguir em 
uma linha reta, mas um caminho em zigue-zague. Eu herdei elementos de ambos bons e 
maus antepassados, e estes elementos influenciam minhas ações. Por isso a crítica é 
perigosa. Esta é a razão pela qual crítica é proibida. (data desconhecida) 

 
 
Se possuem amor verdadeiro, vocês podem participar da festa de Deus a qualquer 
momento. Vocês podem ver milhares de antepassados e espíritos porque podem 
transcender tempo e espaço. Somente aqueles que têm o coração de amor verdadeiro 
podem lidar e transcender tudo isso. A única forma para herdar tudo de Deus como 
semelhantes a Deus, é através do amor. Se um homem de amor verdadeiro passa, me 
tocando levemente, eu me sentirei muito feliz. Todos o receberão. O outro mundo é 
assim, por isso vocês devem ser treinados aqui, entendem? 
 
Por que estou ensinando isto? É para criar uma pessoa que possa respirar no mundo 
celeste e seguir suas batidas. Vocês devem ser capazes de dançar com o ritmo. Estou 
certamente indo para o mundo espiritual, certo? Satanás não pode me seguir no mundo 
espiritual. (147-?) 

 
 
Devemos estar unidos ao receber o verdadeiro espírito de Deus. A fim de alcançar uma 
unidade completa, devemos começar com o sujeito original, e então através disto nos 
tornarmos capazes de mover o corpo; do contrário, unidade não é completa. Para 
membros da Unificação, o mundo espiritual é uma realidade viva porque, quando eles 
se desviam por conta própria, por exemplo, o mundo espiritual os para e os ajuda a 
colocar as coisas em ordem. Esta é uma coisa surpreendente. Um membro da 
Unificação está conectado com seus bons antepassados através de mente e corpo; eles 
impedem o corpo de ir na direção do mal e o empurram na direção do bem. (162-104) 

 
 
Se houvesse Verdadeiros Pais que governassem tudo – família verdadeira, sociedade 
verdadeira, país verdadeiro e mundo verdadeiro – quão maravilhoso seria este mundo. 
Por que este mundo se tornou assim? Por causa da Queda, certo? A partir do ponto de 
vista do Princípio, isto começou com uma motivação errada, e tem continuado assim. 
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A forma mais simples, então, seria dizer, “Eu posso simplesmente sobreviver, e qual é a 
necessidade de arrependimento? Então, eu não preciso ter qualquer tipo de propósito 
elevado. Tem sido assim até agora, e eu devo aceitar a forma que as coisas são e seguir 
a vida. Quanto eu posso viver? Eu posso viver por 70 ou 80 anos, e isso será por mim. 
Por isso, qual é a necessidade para preocupações e lutas dolorosas?” Se sua vida 
acabasse neste mundo, quão simples seria. Se esta vida existisse, então eu também 
deveria fazer minhas malas e partir. Mas o homem vive eternamente. Vocês não têm 
essas experiências espirituais, mas podem encontrar todos os antepassados, incluindo 
Adão, no mundo espiritual. Você, idoso, quer viver muito? [Por quanto tempo?] Você 
quer viver muito ou morrer rapidamente? [Eu quero morrer logo) Você quer morrer 
logo? [Sim] Então se eu lhe golpear com uma espada, você diria, “Oh, obrigado”? 
(Risadas) [Como podemos morrer assim?] Mas você precisa disso se quer morrer 
rapidamente, não é? [mas eu deveria morrer de acordo com meu destino] Mulher idosa, 
você correria instantaneamente se um carro fosse na sua direção na estrada, certo? 
(Risadas) Temos um instinto de proteção, que nos faz agir mesmo sem pensar. 
 
A mente envelhece ou não? [A mente não envelhece] E quanto ao corpo? [O corpo 
envelhece] Por que o corpo envelhece enquanto a mente não? Quando é tratado como 
um idoso, você não fica feliz. Se você não é tratado como a mesma geração, quão 
desapontado você deve ficar? (159-277) 

 
 
Quando vão para o mundo espiritual, vocês encontrarão incontáveis santos e 
antepassados, e falarão com eles. Eles perguntarão de onde vocês vieram e como 
viveram, tal como amigos compartilham suas histórias. Quando seus antepassados 
perguntam, “Ei, de onde você veio?” Então vocês protestariam por usar uma linguagem 
tão rude? Ou eles têm direito de usar essa linguagem porque são seus avôs? Os cristãos 
se curvam e oram até machucar a testa, apenas para encontrar Jesus. Entretanto, mesmo 
quando Jesus aparece, eles ficariam felizes se Jesus continuasse a usar linguagem rude 
com eles? (148-321) 
 
4. Esperança de Pessoas Espirituais 
 
Quando nossos membros da Igreja de Unificação têm um coração amoroso sincero para 
fazer os Pais felizes ao menos uma vez em sua vida, eles podem ressoar com o outro 
mundo. Todos vocês querem me amar, certo? Quanto tempo estive falando? Por quase 
quatro horas. Mas alguém ao menos preparou um pão para o meu almoço? Há alguém 
que tenta oferecer ao menos pão espiritual, ou alguém que preparou pão com o 
pensamento que será grato, mesmo se eu jogá-lo para os pássaros sem comê-lo? 
 
O que as pessoas espirituais pensariam? Eles querem trazer algo para mim todos os dias, 
e me ver comer algo? Quem ficaria mais ansioso, vocês ou pessoas espirituais? Pessoas 
espirituais seriam mais ansiosas? [Sim] Isso é verdade. Vocês não sabem, mas pessoas 
espirituais sabem. Eles sabem o que acontecerá no futuro. Vocês não sabem nada, mas o 
outro mundo sabe claramente. Por isso eles sabem como podem me servir. Todos os 
cinco sentidos sentem força de estímulo a partir de mim. Vocês não têm sido capazes de 
sentir isto até agora, mas agora vocês serão capazes de sentir isto quando estão 
conectados comigo. (207-98) 
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5. Ressurreição da Volta e Renascimento 
 
1) Ressurreição da Volta 
 
Tal como espíritos de bons antepassados do tempo de Jesus puderam subir a partir do 
nível de espírito de forma para o nível de espírito de vida no mundo espiritual, seus 
antepassados têm um privilégio especial de retornar através de vocês. Vocês entendem 
isto? Quando vocês entendem isto e se tornam ramos vitoriosos, então seus 
antepassados ajudarão vocês. Desta forma, vocês devem ser o fundamento através do 
qual seus antepassados de milhares de gerações podem retornar. No tempo de Jesus, o 
mundo espiritual ajudou condicionalmente para o benefício da ressurreição no nível de 
espírito de vida, mas agora eles ajudam incondicionalmente para o benefício da 
ressurreição no nível de espírito divino. Por isso, agora é um tempo de grande bênção. 
Vocês entendem isso? Em outras palavras, o mundo espiritual está ajudando. (14-21) 

 
 
Nossa igreja atual é muito grande. No tempo da antiga sede da igreja de Chung-pa 
Dong, quando eu chutava alguém para fora por uma porta, ele entraria através de outra 
porta, se escondendo atrás de uma cadeira até que eu subisse as escadas, e quando eu 
desaparecia, ele viria e orava por toda a noite. Temos este tipo de história, certo. Depois 
disto, ele viria aqui assim para ver meu rosto antes de partir. Isto é certamente loucura, 
certo? Tanto vocês como eu. Não é o motivo pelo qual somos famosos no mundo? 
[Somos loucos juntos] Não, eu não sou louco, seus canalhas. (Risadas) Se ambos somos 
loucos, então quem pode tirar as fezes e a urina? E se ambos urinamos? (Risadas) Vocês 
são loucos, mas eu não. Se eu fosse louco como vocês, então a Igreja de Unificação não 
teria sobrevivido. 
 
Nesse caos, eu tenho sido capaz de conduzir o caminho. Quanto o mundo tentou me 
matar e arrancar a Igreja de Unificação? Foi porque eu não era louco que pudemos abrir 
o caminho através de tudo isso. Eu amarrei uma corda no alto com Deus de acordo com 
o caminho do Céu. No entanto, pessoas mesquinhas tentam prendê-la em um caminho 
estreito, em vão. Isto criou guerras entre igrejas e países, trazendo países à ruína. A 
Igreja de Unificação superou vitoriosamente sua guerra com igrejas cristãs, partidos 
políticos, e os mundos democrático e comunista. Como? A partir de muito longe. 
Quando a corda está pendurada no alto, eles não puderam desfazê-la com suas próprias 
forças. Eles podem cortar a Igreja de Unificação? Seja filosofia, religião, ou mundo 
espiritual, ninguém pode se comparar a nós. 
 
Na América, há uma associação espiritualista, e seu chefe é Arthur Ford. Ele ouviu 
sobre o Reverendo Moon da Ásia. Nossos missionários não fazem visitas pessoa a 
pessoa. Eles trazem livros do Princípio Divino para pessoas que têm comunicação 
espiritual, e dizem a elas “Por favor, verifiquem que tipo de livro é este. Eu voltarei em 
uma semana.” Quando os missionários voltam em uma semana, as pessoas dizem, “Oh, 
mestre, por favor, venha.”  (208-195) 

 
 
Devemos oferecer sacrifícios a Deus com uma teoria e um fundamento prático que seja 
suficiente para subjugar o mundo espiritual. Esta cerimônia de sacrifício foi a cerimônia 
de juramento de hoje (17 de novembro de 1990). Vocês entendem isto?  
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Na casa de Han-nam Dong, eu orava que, sendo que chegou o tempo, a corrente que 
tinha fluído no sentido inverso através de céu e terra agora pudesse fluir na direção 
correta. Sendo que o Céu restaurou a primogenitura, todos os segundos filhos existentes 
e os segundos filhos que nascerão no futuro estejam sob a regência de Deus. Assim, 
após a restauração da primogenitura, a era do segundo filho chegou, e a lei celeste não 
pode permitir que o diabo tenha um palco de atuação. Esta é uma conclusão lógica. 
Vocês entendem isto? 
 
Todos os espíritos têm abusado de Abel na terra, tal como o primeiro filho assassinou e 
vitimizou o segundo filho; entretanto, agora que temos a primogenitura, podemos 
controlar até mesmo o mundo espiritual. Agora eles devem nos ajudar, a fim de 
receberem a Bênção. Quanto mais eles se opõem, mais profundamente eles caem em um 
poço. A fortuna celeste está mudando rapidamente. Esperem e vejam no futuro. Eu não 
gosto de dizer essas coisas, mas isto é inevitável. Aqueles que se comunicam com 
espíritos mesquinhos falam contra ir para a Igreja de Unificação. Mas agora Buda, 
Jesus, Confúcio e Maomé devem ensinar as pessoas a irem para a Igreja de Unificação; 
do contrário, eles seriam julgados pela lei celeste. Por que? É porque a religião do 
Reverendo Moon é a religião dos pais. (208-154) 
 
2) Perguntas e Respostas sobre Princípio de Renascimento 
 
(O Pai responde perguntas: 26 de março de 1972, Igreja de Essen, Alemanha) 
Pergunta: Através de qual fundamento o Princípio de Renascimento veio a existir na 
Ásia? 
 
A teoria que prevalece na Ásia não é o Princípio de Renascimento, mas a teoria de 
Reencarnação. Reencarnação é uma doutrina Budista. Pessoas espirituais desejam 
receber o privilégio através de pessoas na terra. Esta é a demanda das pessoas 
espirituais. A válvula dos seres humanos antes da Queda era que eles podiam dominar o 
mundo angélico e o cosmos. Eles perderam isso por causa da Queda, e assim, eles 
devem voltar para o nível original. Contudo, ao subir eles não podem ir de uma vez, 
mas através de estágios. Através de estágios, eles devem agora restaurar indivíduo, 
família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. 
 
Originalmente, os seres humanos deviam ir para este mundo (O Pai aponta para o que 
ele escreveu no quadro). Mas não existe um único caminho para este mundo; vocês 
devem desbravar cada estágio e prosseguir através dos estágios de indivíduo, família, 
tribo e nação. (O Pai escreve no quadro) A partir deste ponto de vista, na providência de 
Deus, aqueles que morreram antes da Era do Velho Testamento, a qual é uma era 
providencial para salvar indivíduos, desejam entrar nesta era e receber o privilégio. 
Seguir através de cada estágio inevitavelmente requer indenização. Aqui, indenização 
deve ser paga, como no caso de Caim e Abel. 
 
Em outras palavras, suponham que uma pessoa espiritual “A” esteve ajudando através 
de diferentes eras até agora. Contudo, a fim de ir para o próximo estágio, ela ainda não 
pode passar livremente, mas somente pelo estabelecimento de uma condição de 
indenização. Isto não pode ser feito em um ou dois dias, mas requer alguns números do 
Princípio, por exemplo, 7 anos, 40 anos, 70 anos ou alguns séculos.  
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Assim, sendo que esta pessoa espiritual, que esteve ajudando, aqui (O Pai aponta para o 
que ele escreveu no quadro), não pode continuar a subir antes que termine o período de 
indenização, ela volta para o mundo espiritual. Este espírito espera que o primeiro 
homem na terra com quem está trabalhando possa concluir o fundamento, mas se essa 
pessoa falha em concluir a condição de indenização dentro deste período e morre, a 
pessoa espiritual escolherá outro homem e tentará retornar para ele. 
 
Por exemplo, se a pessoa espiritual é Paulo, em uma tentativa de subir através de cada 
estágio, se o primeiro homem para quem ele retorna, falha em concluir a condição de 
indenização dentro do período de tempo e morre, ele retorna para outro homem e o 
ajuda. Indenização é necessária. Deste modo, para o Princípio, indenização não é 
concluída em um tempo curto. Por esta razão, se o segundo homem não cumpre a 
indenização, um terceiro homem é escolhido para a ressurreição da volta. Assim, 
certamente, Paulo retorna para o terceiro homem. O segundo homem dirá que ele está 
trabalhando com a assistência de Paulo. Da mesma forma, o terceiro homem no 
próximo estágio também dirá que está trabalhando com a assistência de Paulo, e que até 
mesmo é o próprio Paulo. Desta forma, parece como se o espírito de Paulo apareceu no 
segundo homem, e novamente no terceiro homem. Olhando para esse fenômeno, as 
pessoas criaram a teoria da reencarnação; isto é porque elas não podem ver o todo. Isto 
é o mesmo nesta época até a época do mundo e do universo. (O Pai escreve no quadro) 
 
O homem original passa a viver sob o domínio direto de Deus, apartado do domínio de 
Satanás, e mesmo assim ele vive na realidade decaída devido à Queda. A fim de se 
afastar disso, ele deve pagar indenização individual, indenização familiar... Sem isto, ele 
não pode sair. Pessoas espirituais aparecem em cada era através da regra da ressurreição 
da volta, e por isso, cada estágio parece como um fenômeno de reencarnação. 
 
O mesmo se aplica a vocês. Se vocês têm fé, mas morrem antes de se casar, é preciso 
seguir através dos estágios da família, tribo, povo, nação e mundo. Por esta razão, vocês 
não podem dizer quantas centenas de milhões de anos poderia exigir. Isto poderia ser 
quase infinito. Jesus não pôde ir além dos limites da nação, e assim, ele deve voltar e 
ajudar no estágio da nação; somente através disto, ele pode ir para o Reino do Céu. Ele 
está agora no Paraíso, e a regra se aplica até mesmo a ele. 
 
Quando Jesus vem até alguém e o orienta, a pessoa reivindica que ela é Jesus. A partir 
disto parece que Jesus nasceu novamente, o que deu origem à teoria da reencarnação. 
Vocês entendem isto? (Sim) Vocês devem entender claramente o mundo espiritual. 
Seres humanos, que estão destinados a viver no domínio do bem de Deus, estão vivendo 
na realidade decaída, e eles devem se afastar dele. Este é o motivo pelo qual estas coisas 
acontecem. Jesus fez isto espiritualmente. O Cristianismo também esteve fazendo isto 
espiritualmente, vocês entendem? Há alguma pergunta sobre isso? 
 
A partir deste ponto de vista, o Princípio de Unificação da Ressurreição se molda 
exatamente aos fatos espirituais. Em outras palavras, o Princípio de Ressurreição ensina 
a vocês a fórmula espiritual. Até agora, incontáveis pessoas religiosas têm 
experimentado essas coisas, mas não tinham entendido claramente. Entretanto, quando 
vocês ouvem este Princípio, não apenas devem aprendê-lo como uma teoria, mas devem 
praticá-lo em sua própria vida e alcançar vitória; do contrário, eu não ensinarei isto. 
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Em outras palavras, ao invés de parar de aprender sobre a família de Noé, a família de 
Abraão, a família de Jacó, Moisés, João Batista, e Jesus, deveríamos tentar pagar 
indenização por todas estas figuras, e estabelecer um fundamento vitorioso. Eu ensinarei 
vocês quando esse fundamento estiver estabelecido. Em outras palavras, não podemos 
conduzir a Vontade de Deus a menos que transformemos nossa derrota para Satanás em 
vitória. As figuras providenciais tais como Noé, Abraão, Jacó e Moisés não sabiam isto. 
 
Entretanto, a vinda de Cristo deve indenizar as falhas nos níveis de indivíduo, família, 
tribo, povo e nação. Ele é o representante que conhece tudo isto e pode colocar em 
prática até que o mundo ideal seja encontrado. Vocês devem saber que sem que isto seja 
feito, não podemos realizá-lo. O que acontecerá se vocês encontrarem o Messias e o 
seguirem? Quando o encontram no tempo que ele é aperfeiçoado através das era de 
indivíduo, família, tribo, povo e nação, vocês também receberão os benefícios das eras 
de indivíduo, família, tribo e povo, e continuam até o nível nacional. Quando alguém na 
era individual quer subir para a era da família através do Messias, ele tem que pagar 
indenização na terra, tal como pessoas espirituais fazem. Além disso, a fim de seguir da 
era da família para a era da tribo, ele tem que pagar indenização. Isto significa que, 
quanto mais a pessoa permaneceu na Igreja de Unificação, mais indenização ela tem 
pago; quanto mais ela esteve aqui, mais perto ela está de mim. 
 
O caminho para a era da nação é um caminho vertical, e o sistema nacional deve ser 
determinado aqui. Contudo, se não continuam a subir neste processo, vocês podem cair. 
Isto é porque os fenômenos espirituais são tais que, não importa quão alto vocês possam 
subir, o mesmo fenômeno ocorre por causa da indenização. Indenização bloqueia seu 
caminho. Este é o motivo pelo qual é fácil cair. Quando falham aqui, vocês perderão 
tudo. Embora a nação de Israel e o Judaísmo esperaram pelo Messias por 2.000 anos, 
todo o fundamento declinou quando Jesus morreu sem concluir sua missão. (O Pai 
escreve no quadro) Por esta razão, vocês devem saber que muitas pessoas têm feito 
sacrifícios na flutuação de cima para baixo. 
 
Isto acontece com a corrente principal da providência de Deus e, no entanto, também 
acontece com muitas nações ao redor do mundo como correntes secundárias. Através 
disto, indenização é paga por todo o mundo. Em outras palavras, à medida que sobe 
como a corrente principal, outras pessoas ao redor do mundo assumem posições em 
conformidade ou posições de oposição, e pagam indenização. (O Pai escreve no quadro) 
As coisas são organizadas através dessa indenização. Vocês devem saber que por esta 
razão, muitas religiões têm feito sacrifícios ao seguir o curso providencial.  
 
Como pessoas espirituais e pessoas religiosas na terra seguem além deste nível, qual 
tem sido a mais elevada bondade? Em outras palavras, a questão é como o nível 
nacional pode ser transcendido. Este é o Messias; o Messias busca seguir isto. (O Pai 
escreve no quadro) Sendo que o Messias conhece o método para indenização, quando as 
pessoas se unem com ele, seu período de indenização será abreviado. 
 
Quando uma nação é estabelecida com o Messias, todos os indivíduos pertencerão a ela. 
Se uma nação pagou indenização, a família, a tribo, o povo e a nação subirão para o 
nível mundial. Considerando isto, vocês devem pensar quão rápida será a restauração 
mundial se uma nação é fundada. 
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Podemos ir além do Paraíso somente quando estabelecemos uma nação. O Paraíso é 
como uma sala de espera antes de ir para o Reino do Céu. Se ainda permanecem erros 
que foram cometidos por Adão, Noé, Abraão e Jacó, quando eles seguiram o curso de 
restauração, todos eles devem ser indenizados. 
 
Sem indenização, o desenvolvimento horizontal não pode acontecer. A partir deste 
ponto de vista, podemos ver como uma nação é importante. Se temos uma nação, não 
cairemos. Por exemplo, quanto os estrangeiros se preocupam com o governo alemão? 
Se fazem algo errado, eles serão expulsos. Contudo, quando eles não têm nenhuma 
nacionalidade, onde eles podem ir? Quando essas pessoas são mortas, elas ainda não 
têm nenhum lugar para apelar. 
 
Em uma nação satânica, somos inimigos do povo. Fiéis em Deus são seus inimigos, 
então quanto eles nos odeiam e perseguem em sua nação? Além disso, mesmo se eles 
nos chutam ou nos assassinam, não temos nenhum lugar para onde apelar nosso caso. 
Assim, sendo que a nação é importante, Deus está procurando por uma nação. 
 
Por esta razão, ao encontrar uma nação, vocês devem pagar indenização pelo indivíduo, 
família, tribo, povo e nação. Vocês devem seguir os cursos de indenização individual, 
familiar, tribal e nacional. Do contrário, não há nenhum caminho para o mundo. Sendo 
que a nação é o centro, cada nação deve seguir através da nação central. Se vocês 
morrem sem restaurar uma nação, vocês podem somente retornar à terra para apoiar 
indivíduos e famílias, incapazes de trabalhar com autoridade orgulhosa. Vocês não estão 
qualificados como um lutador para ocupar o mundo satânico. 
 
Assim, vocês podem entrar somente em uma nação. Vocês já entraram? Embora vocês 
tenham entrado na Igreja de Unificação, vocês não entraram na nação unificada de 
Deus. Vocês podem ser um povo sem uma nação? Não. Vocês entendem isto? [Sim] 
Assim, todas as pessoas espirituais esperam assistir as pessoas desta nação. Se somente 
vocês estão nesta nação, a ressurreição da volta ocorrerá horizontalmente. Sendo que 
isto ocorre horizontalmente, o fundamento pelo qual vocês trabalham permanecerá para 
vocês. 
 
Mas antes de encontrar esta nação, por mais indenização que seja paga, vocês perderão 
tudo se cometerem um erro. Vocês podem construir desde o fundo e, contudo, se vocês 
caírem no caminho, tudo se tornará nada. Entretanto, quando isto está sendo feito em 
um nível horizontal, o que vocês estiveram fazendo permanecerá eternamente. Em 
outras palavras, durante a restauração, vocês perderão seu investimento através de 
indenização; contudo, quando uma nação é fundada e trabalhamos horizontalmente, 
seus esforços permanecerão como suas realizações, ao invés de desaparecerem como 
indenização. (54-227) 
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Livro 4 - Piedade Filial 
 

As Orações de Sun Myung Moon – Piedade Filial 
 
Por favor, Permita que nos Tornemos Filhos Filiais que Confortam o 
Senhor, Pai 
 
Hoje, mesmo se vemos algo mal, não sentimos nada, e atualmente com corações que 
são injustos, incompletos e congelados pelo sofrimento enquanto enfrentamos a vontade 
da fortuna celeste, somos incapazes de sentir nossa responsabilidade. Temos sido 
pessoas que não experimentaram desgosto penetradas pela tristeza, e não temos a 
mentalidade para deixar de lado o inimigo, e temos sido pessoas que não têm a 
capacidade de trazer resultados na batalha, ou acreditar no Deus Todo-Poderoso. Não 
conhecemos a devoção filial de Jesus Cristo em relação ao Céu. 
 
Sua vontade de elevar Jesus Cristo e ter orgulho dele passou através da história para os 
discípulos e se conectou a nós atualmente. Por favor, permita-nos saber que o Senhor 
está esperando que Sua vontade dará frutos através de nós. E por favor, permita-nos 
compreender que hoje, além da alegria de ter recebido vida, também temos uma 
responsabilidade central que pode ser recebida por miríades de santos. 
 
Por favor, agora permita nos tornarmos sacrifícios para resolver a inimizade de céu e 
terra, de todas as coisas da criação, e de Jesus Cristo. E sinceramente esperamos e 
desejamos, Pai, que o Senhor permita que nos tornemos filhos com corações filiais que 
se dedicam de coração e alma. 
 
Pai! Por favor, permita-nos compreender que hoje é cada um de nós, e todos nós juntos, 
que temos a responsabilidade de resolver a dor do céu, e que estamos em uma situação 
onde é através de nós mesmos que iremos pôr fim à batalha para resolver a inimizade do 
céu. Sendo que compreendemos isto, por favor, permita-nos ter a mentalidade que busca 
cumprir mais do que qualquer outra pessoa, a mentalidade que é capaz de ser grato 
somente ao Senhor, Pai. 
 
Por favor, permita-nos ser gratos mesmo se estamos carregando uma cruz e, por favor, 
não deixe nos tornarmos pessoas sem valor diante do Senhor, Pai, mesmo se lutamos 
com bilhões de satanases. Por favor, conduza a nos tornarmos filhos que podem dizer, 
“Pai, eu estou aqui, não se preocupe,” mesmo se estamos carregando uma cruz e nos 
colocamos em uma posição difícil. Esperamos ansiosamente que o Senhor permita que 
nos tornemos filhos que são capazes de oferecer conforto ao nosso Pai que está em 
tristeza por ver Seus filhos em situações difíceis. Oramos todas estas coisas no nome do 
Senhor. Amém. (16 de maio de 1956) 
 
Por favor, Permita que nos Tornemos Filhos que Cumprem 
Completamente Nossa Responsabilidade 
 
Pai! Sendo que ainda permanece um caminho acidentado diante de nós, esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor pessoalmente nos guarde e nos conceda a força 
para sermos capazes de permanecer até o fim, mesmo se percorremos todos os caminhos 
de morte. 
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Por favor, abracemos estes filhos tolos que estão somente olhando para o Senhor e, por 
favor, nos conceda a coragem para sermos capazes de seguir adiante por este caminho 
para realizarmos a vontade do Céu sozinhos. Esperamos e desejamos ansiosamente que 
o Senhor nos ajude a ter a capacidade de seguir em frente como heróis do Céu e como 
os filhos do Céu que foram chamados. 
 
Por favor, nos ajude a não sermos encontrados em falta enquanto cumprimos a missão 
que estamos assumindo como fiéis que têm a responsabilidade de despertar todos os 
seus filhos adormecidos, e guiá-los até o fim, e esperamos e desejamos ansiosamente 
que o Senhor ajude a nos tornarmos seus filhos que podem ser ainda mais elevados do 
que qualquer fiel do passado. 
 
Por favor, ajude a nos tornarmos filhos que trilham o caminho adequado respondendo 
ao Seu anseio, e esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor ajude a nos 
tornarmos filhos que são os objetos do escárnio de Satanás. Por favor, nos ajude a não 
sermos pessoas tolas que calculam a moralidade celeste centrados em nós mesmos. 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor ajude a nos tornarmos filhos que 
podem exaltar a graça nesta terra, e revelar somente Sua glória. 
 
Mesmo agora, quantos filhos estão aqui chamando pelo Senhor, Pai, e levantam um 
altar escondido ansiando por encontrar o caminho da Sua Vontade. Sendo que temos a 
missão de encontrar estas pessoas, oh Pai, por favor, não nos deixe estar em ausência 
quando cumprimos esse tipo de missão. Pai, por favor, nos chame e nos reúna, todos os 
Seus filhos, e esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor nos conceda o dia que 
chegará rapidamente, quando podemos exaltar Sua grande vontade de glória. 
 
Sendo que temos a missão de encontrar e trazer diante do Senhor as quatro bilhões de 
pessoas da humanidade que estão dormindo, oh Pai, esperamos e desejamos 
ansiosamente que o Senhor ajude a nos tornarmos filhos que são capazes de exaltar bem 
alto sua glória e alegria na terra deixando as chamas da vida subirem onde quer que 
formos e trazendo o trabalho de ressurreição quando saímos confiantemente com a 
Palavra que o Senhor nos concedeu. 
 
Por favor, permita-nos acreditar claramente que é nossa responsabilidade aliviar as 
lamentações de Cristo, que esteve apelando ao Senhor em nosso benefício, e aliviar o 
coração ansioso de Cristo, que esteve trabalhando para o benefício das pessoas desta 
terra por milhares de anos até agora. Por favor, não nos deixe desconsiderar o padrão do 
Céu antes de ter cumprido completamente a responsabilidade que a humanidade deve 
cumprir e, por favor, permita que nos tornemos filhos com quem somente o Céu pode 
ser relacionar. Por favor, não deixe nos tornarmos filhos que devolvem para a terra a 
missão que já estamos carregando, e nos estabeleça como seus filhos de capacidade, 
como seus amados filhos que podem revelar sua glória até o fim, e esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor nos ajude a não deixarmos para trás quaisquer 
problemas não resolvidos. 
 
Pai, por favor, conduza sua obra e abrace pessoalmente Seus filhos que estão levantando 
um altar no meio de um ambiente difícil, e estão clamando e apelando ao Senhor. E 
esperamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos filhos do Céu que são 
capazes de receber sua vontade extraordinária, e seguir em frente. Humildemente 
oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (23 de maio de 1956) 
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Por Favor, Permita que nos Tornemos Filhos que Resolvem a Inimizade 
de Seu Coração, Pai 
 
Pai de amor! Passamos a saber que o Senhor lamenta que não há nenhuma pessoa para 
trazer uma conclusão à história de luta que permanece como a inimizade do Céu. A 
humanidade deve arrancar a raiz original da queda que foi plantada por causa da 
humanidade, mas sendo que a despeito de passar através de uma longa história, a 
humanidade ainda não tem sido capaz de arrancar a raiz do pecado, Pai, por favor, nos 
permita ser capazes de arrancá-la. Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor 
nos permita estarmos cheios com Seu coração e nos tornarmos unidos com ele. 
 
Por favor, permita que nos assemelhemos à sua mente ansiosa, e por favor, permita que 
tenhamos novamente a esperança pela qual o Senhor espera. Por favor, permita nos 
tornarmos bravas pessoas que aparecem representando o Céu, que são capazes de lutar 
com os bilhões de satanases inimigos e assumir responsabilidade pela história restante 
de inimizade e, por favor, permita nos tornarmos bravas pessoas que são capazes de 
seguir em frente representando a terra. 
 
No campo de batalha que permanece, por favor, permita que cada um de nós seja capaz 
de assumir responsabilidade e seguir em frente por Sua vontade até que realizemos o 
jardim de alegria onde somos capazes de compartilhar com os outros o coração de amor 
de nosso Pai eterno. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai Amado, que o Senhor 
permita que nos tornemos seus filhos e filhas desafiadores que são capazes de lutar com 
Satanás, cada um de nós representando toda a Sua vontade. 
 
Por favor, permita que nossas mentes e corpos experimentem e sintam profundamente a 
graça de Sua alegria e, por favor, realize Sua obra de recriação centrado em nós. 
Esperamos e oramos ansiosamente, Pai Amado, que o Senhor permita que nos tornemos 
filhos que são capazes de retornar glória ao Senhor, e experimentar e sentir seu amor 
profundamente devido a ter arrancado a raiz do pecado, lutando e vencendo isto. Agora 
derramando o fogo de seu santo espírito como água que está jorrando, por favor, atue 
para que Seus filhos escolhidos se tornem unidos, e sejam capazes de enfrentar e lutar 
contra este mundo sombrio, e esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor 
permita que nos tornemos seus filhos e filhas que saem e conquistam todo o mal 
representando Seu coração da inimizade de 6.000 anos. 
 
Agora no campo de batalha que permanece, por favor, não permita que nos tornemos 
pessoas que estejam endividadas com o Senhor, Pai, e por favor, permita que sejamos 
capazes de ser iguais à graça da vitória eterna. Pedimos ansiosamente que sejamos 
capazes de estabelecer Sua vontade, e seguir em frente com os corações de bainhas 
indomáveis até que o jardim ideal seja construído, o que pode revelar seu coração de 
bênção na terra. Oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (7 de outubro de 
1956) 
 
Por Favor, Permita que nos Tornemos Filhos e Filhas de Coração que São 
Fortes e Corajosos 
 
Amado Pai! Por favor, permita que aqueles de nós que estão aqui se tornem filhos e 
filhas de coração que são capazes de ouvir o apelo do coração que foi gritado por Abel. 
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E através de nossos sentidos e através de nosso sangue, por favor, permita-nos liberar o 
coração de Cristo que foi trespassado pela inimizade por não ter sido capaz de dizer 
tudo que ele tinha para dizer para as pessoas, quando, representando o sangue de Abel, 
ele se ofereceu como um sacrifício de sangue no monte de Golgotá. 
 
Pensávamos que as pegadas dos muitos santos e sábios que vieram e foram no curso da 
história eram somente suas pegadas, mas agora finalmente compreendemos hoje que 
essas pegadas são as mesmas que também devemos fazer hoje. Há muitas pessoas na 
terra, mas sendo que o Senhor veio até nós, que somos tão indignos, por favor, guia-nos 
para nos tornarmos filhos e filhas que conhecem sua situação, oh Pai, quando o Senhor 
espera que resolvamos a dor de 6.000 anos para o Senhor. 
 
Nesta terra há muitas pessoas distintas, e há muitas pessoas de destaque, e também há 
muitas pessoas de capacidade, mas o Senhor vem até nós, embora sejamos tão 
inadequados. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor nos guie para nos 
tornarmos filhos e filhas que são capazes de experimentar e sentir profundamente Sua 
situação desamparada, quando o Senhor nos pede para entendermos a situação do Céu. 
 
Há muito tempo, Josué foi muito forte e de boa coragem, atualmente representando o 
povo, devemos ser fortes e de boa coragem, e representando o mundo, devemos ser 
fortes e de boa coragem, e representando a terra, devemos ser fortes e de boa coragem. 
Portanto, Pai, por favor, esteja com nossos seres inadequados. Esperamos e desejamos 
ansiosamente, Pai, que o Senhor nos conduza a ter a capacidade de indenizar e ir além 
de todos os sofrimentos da história através de nossos seres. 
 
Entre os cristãos do mundo, por favor, permita que apareça rapidamente muitas pessoas 
que sejam fortes e de boa coragem como Josué e Caleb que disseram que tinham que ir 
para a terra prometida de Canaã mesmo se morressem repetidamente. Esperamos 
ansiosamente que os Senhor nos leve a ser capazes de cumprimentar rapidamente um 
dia de glória quando podemos nos harmonizar com o Senhor, Pai, e sentir o pulsar de 
sua vida, o pulsar da vida de ressurreição através de corações baseados na moralidade 
celeste. Oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (23 de junho de 1957) 
 
Por favor, Vamos Cumprir Completamente Nossa Responsabilidade a 
partir da Posição de Uma Noiva 
 
Pai! Por favor, tenha paciência com pessoas que têm sido desleais e infiéis, que não 
conhecem Seu coração, que estão preocupadas somente consigo mesmas, mas que têm 
apelado ao Senhor para resolver as frustrações até agora. 
 
Agora que compreendemos quão patético e frustrado está o coração do Céu, por favor, 
permita-nos entender que ousamos não contar ao Senhor sobre nossas próprias 
situações. 
 
Pai! Sendo que isso somente não é suficiente, por favor, permita que sejamos capazes de 
resolver Suas preocupações através de nossos seres hoje, e esperamos e desejamos 
ansiosamente, Pai amado, que o Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que 
podem oferecer tudo que temos ao Senhor. 
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Sendo que hoje estamos tentando estabelecer condições valiosas para o benefício do 
Céu na realidade de nossas vidas cotidianas, Pai, por favor, esteja conosco. Ao 
estabelecer condições celestes com o valor do todo, temos nos mostrado indignos por 
não sermos capazes de estar felizes com nossos sacrifícios, mas sendo que a partir de 
agora nos tornaremos filhos e filhas que possuem mentes que podem desfrutar isto, 
mesmo se somos utilizados sem limites pelo Senhor, Pai, por favor, permita isso. Desde 
que sabemos que até mesmo Satanás não pode bloquear nossas pegadas, esperamos e 
desejamos ansiosamente, Pai Amado, que o Senhor ajude nossas mentes a não mudarem 
hoje ou amanhã. 
 
Pai, se buscamos nos tornar as noivas de Jesus que é o noivo, por favor, permita-nos 
entender que estamos em uma posição tal que se o noivo fica preocupado, também 
devemos estar preocupados, e se o noivo luta, também devemos lutar juntos, e se 
vivemos ou morremos, devemos nos mover juntamente com o noivo. Por favor, nos 
estabeleça na posição de noivas que experimentam e sentem profundamente a alegria do 
noivo que, tendo terminado o curso da batalha, canta sobre Sua glória na graça de 
liberação. 
 
Dessa forma, tudo que foi perdido será encontrado, e pedimos ansiosamente que o 
Senhor nos conceda um dia quando somos capazes de cantar louvores sobre Sua glória 
com alegria para aparecer rapidamente nos cursos de nossas vidas, em nossas vidas 
cotidianas, e em nossos corações. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do 
Senhor. Amém. (4 de outubro de 1957) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Verdadeiros Filhos que Respeitam o 
Cosmos 
 
Pai de amor! Eu pensava que Jesus veio à terra para o benefício de me encontrar 
sozinho, mas isso não era tudo; eu pensava que ele veio para o benefício da minha 
família, mas isso não era tudo; e eu pensava que ele veio para o benefício do povo 
escolhido de Israel, mas isso não era tudo. Ele também não era uma pessoa que veio 
para o benefício de qualquer denominação. 
 
Passamos a compreender que ao mesmo tempo que Jesus era a esperança do mundo 
criado, ele veio representando todo Seu valor. Pai, que tipo de mente devemos ter hoje 
em relação a Jesus que tinha a missão de restaurar tudo dessa forma? Por favor, não 
permita que nos tornemos uma pessoa que diz, “Eu morrerei agarrado à minha família.” 
Por favor, não permita que qualquer um de nós se torne uma pessoa que diz, “Eu 
morrerei agarrado ao meu povo, minha nação e meu mundo.” 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai amado, que o Senhor permita que nos 
tornemos pessoas que são capazes de viver arriscando nossas vidas pelo problema da 
vida e morte do cosmos; isso quer dizer, mesmo se eu vivo, eu represento céu e terra, e 
mesmo se eu morro, eu morro representando céu e terra. Hoje se permanece o som dos 
gritos de lamentação entre as coisas da criação porque a vontade que Jesus tinha que 
restaurar não foi cumprida, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor 
permita que nos tornemos verdadeiros filhos e filhas que são capazes de dar descanso 
para Jesus e o Senhor, deixando-nos eliminar isso, e por favor, deixe-nos ser capazes de 
formar um relacionamento eterno com o Senhor, e até mesmo penetrar em Seu coração. 
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E por favor, trabalhe juntamente conosco, Pai, a fim de resolver toda inimizade histórica 
e ser capaz de receber o conforto dessa resolução e, por favor, permita que sejamos 
capazes de seguir em frente juntamente com o Senhor, esperando ansiosamente que o 
Senhor permita que nos tornemos verdadeiros filhos e filhas filiais que são capazes de 
esquecer tudo e louvar o Céu, e oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. 
(23 de março de 1958) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que São Capazes de Confortar o 
Senhor, Pai 
 
Pai, se temos vida, por favor, não permita que a força motriz dessa vida se limite a meu 
próprio ser, e se temos o poder da palavra, não permita que a palavra permaneça em 
nossos próprios seres individuais. 
 
E além disso, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que nos 
tornemos pessoas que podem fazer o poder da palavra e da vida ir além do povo, e 
mover céu e terra, influenciando o mundo. 
 
Nós, que saímos agora buscando o Senhor, não sabíamos que o Senhor não é apenas um 
Pai de glória como tínhamos pensado; ao invés, o Senhor tem seguido através de crises 
de crucificação. Hoje há muitas pessoas que estão esperando pelo Senhor de Glória, mas 
sendo que não há nenhuma pessoa que tenha uma verdadeira vontade de seguir o Senhor 
de sofrimento, Pai, por favor, tenha paciência com esses seres humanos miseráveis. 
 
Pai! Agora somos aqueles que devem ir além do pico do sacrifício, mas quando 
compreendemos que o Senhor tem lutado indescritivelmente antes de nós a fim de nos 
encontrar, passamos a sentir que não podemos evitar seguir este caminho, se queremos 
ou não. Sendo que sabemos que hoje permanece toda a missão de ter que indenizar 
todos os débitos históricos, se somos indignos, por favor, elimine isso, e por favor, 
permita que sejamos capazes de carregar a missão dada a nós. 
 
Para o benefício deste povo, e para o benefício do mundo, e para o benefício de céu e 
terra, por favor, permita que sejamos capazes de estabelecer primeiro este povo diante 
do Senhor, e esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que nos 
tornemos filhos e filhas que podem fazer isso, e muito mais. 
 
Nós, que ouvimos os sons dos gritos do pecado que foram deixados no curso de 6.000 
anos de história, sabemos que estamos colocados na posição de ter que romper como 
novos antepassados do bem seguindo pelas posições de Adão e Eva. Portanto, 
esperamos e desejamos ansiosamente, Pai Amado, que o Senhor nos estabeleça como 
trabalhadores celeste que edificam um mundo novo que passa pelas atuais realidades. 
 
Até agora procuramos o Senhor, nosso Pai, que nos confortou, e buscamos o Senhor a 
fim de sermos consolados, mas agora, por favor, permita que nos tornemos pessoas que 
representam o Senhor, o Pai que está nos confortando, e atendamos o Senhor. E estamos 
esperando ansiosamente que o Senhor guiará aqueles de nós que têm buscado ser 
capazes de conduzir esta missão, para que todo o nosso poder seja capaz de permanecer 
até que a esperança em nossas mentes seja realizada. Oramos no nome de nosso amado 
Senhor. Amém. (4 de maio de 1958) 
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Por favor, Vamos Encontrar o Descanso que Vem De Seu Amor, Pai 
 
Pai! Muitas pessoas não conhecem o fluxo da história, mas sabemos que o Senhor tem 
direcionado pessoalmente a Vontade da providência. 
 
Atualmente, por favor, permita que seus filhos e filhas que estão aqui neste lugar 
critiquem seu próprio tipo de situação que estão agora. Há alguém que esteja vivendo 
para o benefício de encontrar repouso para seu corpo? Há alguém vivendo somente para 
o benefício de encontrar repouso para sua mente? Esperamos e desejamos ansiosamente, 
Pai, que o Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que são capazes de encontrar 
repouso que venha a partir do seu amor. 
 
Devemos compreender que este é o curso de restauração inevitável que a humanidade 
deve seguir. Porque a humanidade perdeu isso devido à queda, por favor, permita que 
nos coloquemos imponentemente diante da história humana que tem buscado encontrar 
a fé, seres substanciais, a Palavra, o amor, e esperamos e desejamos ansiosamente que o 
Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que são capazes de seguir sem culpa 
com corações celestes, amor celeste, e esperança celeste diante de todas as coisas da 
criação nesta terra. 
 
Pai! Solicitando ansiosamente que o Senhor abrace eternamente nossas mentes e corpos 
com vida eterna, oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (14 de 
dezembro de 1958) 
 
Por favor, Vamos nos Tornar Filhos que Respeitam Seu Conselho 
 
Sabemos que foi o Senhor que abençoou este grupo escolhido, e que é o Senhor que o 
tornará bem-sucedido. Sabemos que a origem de nossa mente é o bem, e que nos 
movemos através do bem, e sabemos que o propósito do bem, o propósito histórico, e o 
propósito providencial se tornam unidos centrados no Senhor, Pai. Deste modo, por 
favor, permita que o ápice ideológico pelo qual estamos esperando dê fruto através de 
espíritos do bem, e esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que 
este tempo se torne aquele que nos estabelecemos como pessoas que seguem em frente 
continuamente a fim de se tornar a própria ideologia. 
 
Por favor, permita que possamos olhar na direção que nossas mentes estão seguindo, e 
nossos corpos estão seguindo. Agora, por favor, permita que nossas mentes sejam 
capazes de dedicar toda a sua energia para buscar pelo Senhor, e admirar o bem. E por 
favor, permita que nossos corpos sejam capazes de lutar a fim de ostentar o bem e, de 
forma sedenta, estender urgentemente nossas mãos e chamar pelo Senhor, Pai. 
 
Sendo que sabemos que a história de 6.000 anos é uma história através da qual temos 
exaltado o Senhor e apelado ao Senhor, Pai, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai 
amado, que o Senhor permita que este se torne um momento quando nós somos capazes 
de nos revelar ao Senhor honestamente, e inclinar diante do Senhor, e relatar com 
sinceridade ao Senhor sobre todas as nossas situações, e possamos receber o conselho 
de Sua oferta. 
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Sendo que foi o Senhor que nos conduziu ao longo do caminho que outros disseram que 
não, e foi o Senhor que nos guiou ao longo do caminho que era tão difícil seguir, por 
favor, assuma responsabilidade por este caminho, Pai. Não nos movemos de acordo 
com qualquer tipo de mente humana, e não temos sido atraídos por qualquer tipo de 
situação humana, e sendo que chegamos a este ponto conduzidos pelo poder da mente, e 
não pudemos evitar se quiséssemos ou não, por favor, não nos deixe ser preguiçosos. 
 
Sendo que não conhecemos suas palavras de aconselhamento que nos inspiram, por 
favor, nos conceda de hora em hora o estímulo de seu poder para compreendermos sua 
palavra, e seguirmos na direção dessa palavra. E esperamos e desejamos ansiosamente, 
Pai, que o Senhor não deixe nenhuma pessoa ficar para trás no curso seguindo na sua 
direção. Por favor, permita que coloquemos tudo que temos diante do Senhor, Pai, e por 
favor, não permita que seu altar seja contaminado por nossa causa, e esperamos 
ansiosamente que o Senhor permita que este se torne um momento de nossa reverência 
para fazer uma oferta ao Senhor com completa sinceridade. Oramos humildemente 
todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (18 de janeiro de 1959) 
 
Por favor, Permita que nos Movamos Somente Como Seus 
 
Por favor, não permita que nos tornemos pessoas que pensam que nossos seres 
pertencem a nós mesmos. Nossas mentes não são nossas, e nossas vidas que estão em 
movimento não são nossas; e como os desejos que estamos aguardando não são nossos, 
por favor, não permita que nos relacionemos com o Céu com mentes que consideram as 
coisas centrando em nós mesmos. Sendo que começamos como seus, esperamos e 
desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que este se torne um momento 
quando somos capazes de nos mover somente como seus. Sendo que sabemos que 
nossas mentes devem se tornar suas, e nossos corpos também devem se tornar seus, e 
nossas ideologias e opiniões devem se tornar suas, por favor, não tolere nada que não 
seja Seu. Se há elementos do mal que o Senhor não quer em nossas mentes e corpos, por 
favor, elimine-os, e esperamos e desejamos ansiosamente, oh Pai, que o Senhor permita 
que este se torne um momento que se move somente como Seu através de ter sido 
eliminadas todas as ideologias e opiniões que não sejam Suas. 
 
Sabemos que incontáveis satanases estão atacando nossas mentes e nossos corpos. Se a 
raiz amarga do pecado, que o Senhor não tolera, permanece, oh Pai, esperamos e 
desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor realize ações celestes que nos darão a 
capacidade para subjugar nossas mentes diante do Senhor, e que o Senhor aparecerá e 
trará ações celestes de recriação através da autoridade de Seu poder. 
 
Conhecemos o fato que, quando o Céu se move, a terra não pode evitar se mover, e 
quando a terra enfrenta o Céu e exige algo, o Céu não pode evitar realizar isto pela terra. 
Hoje há filhos e filhas do Céu que estão lutando com sinceridade e corações verdadeiros 
a fim de ter o Céu como Seu? Há alguma pessoa que tenha vivido toda sua vida 
pensando sobre todas as situações do Céu como suas próprias situações, pensando sobre 
o trabalho do Céu como seu próprio trabalho, pensando sobre as ideias do Céu como 
suas próprias ideias, e lutou buscando obter isto, sendo tratado com desprezo enquanto 
buscava obter isto, e sendo expulso tentando obter isto? Se não temos esse tipo de 
posição, por favor, permita que sejamos capazes de relatar sinceramente que somos 
criminosos que não podem ser tolerados pelo Céu. 
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Agora, compreendemos que o Céu existe, e compreendemos quem é nosso Pai Celeste. 
Sendo que sabemos que permanece a condição necessária que devemos formar 
determinado tipo de relacionamento destinado entre o Senhor, nosso Pai Celeste, através 
deste tipo de coração, e sentir Sua angústia como nossa angústia, e Sua profunda tristeza 
e pesar como nossa profunda tristeza e pesar. Por favor, permita que apareça diante 
deste povo e nesta terra uma marcha celeste que segue em frente para lutar uma batalha 
feroz contra Satanás. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que sejamos capazes de 
expulsar da terra o inimigo Satanás que tem enfrentado o Céu e acusado por 6.000 anos, 
a fim de resolver sua tristeza, e edificar tão logo quanto possível o jardim ideal que o 
Senhor tem buscado. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do Senhor. 
Amém. (15 de março de 1959) 
 
Por favor, vamos Conduzir o Caminho na Resolução da Dor Histórica 
 
O Senhor é o Pai dos exércitos; também é o Senhor do universo inteiro, é era figura 
central que tinha toda autoridade sob o Céu, mas por causa do erro de Seu filho e filha, 
o Senhor está enfrentando uma situação miserável assim. Portanto, por favor, permita 
que entendamos Seu coração neste tempo. E esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, 
que o Senhor não permita que nos tornemos fracos como pessoas derrotadas quando 
olhamos para o pico de inimizade da providência que permanece. 
 
Oh, Pai de compaixão! Oh, Pai de amor! Se Sua Vontade prometida está viva em nossos 
corações, por favor, nos proteja. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o 
Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas amorosos que edificam um altar de 
coração enquanto se ajoelham clamando diante do Senhor. 
 
Quando chegamos diante do Senhor, Pai, temos sido capazes de experimentar e sentir 
profundamente o coração solitário de Jesus, que tinha se determinado a seguir em frente 
sem se importar com todas as dificuldades. Agora que chegou o tempo para falar 
orgulhosamente sobre a esperança que, nós que temos seguido com determinação, 
estamos abraçando, por favor, permita que nos coloquemos no lado do Céu e sigamos o 
caminho, e por favor, que deixemos para trás o que o Céu quer deixar para trás. 
Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor ajude este verdadeiro grupo de 
pessoas a ser capaz de confortar e lutar pelo Senhor, Pai, somando nossos corações. 
 
Sendo que apareceu hoje diante de nós uma tendência em direção ao ponto de mudança 
histórica, por favor, permita que nos tornemos um grupo de pessoas que resolve as 
dores da história. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que 
nos tornemos filhos e filhas que são capazes de sentir que somos inadequados em 
relação à Vontade que o Senhor estabeleceu, e somos capazes de representar o coração 
de Moisés que buscou edificar um altar para o Senhor, e acreditou no Senhor mesmo em 
circunstâncias difíceis. O que vamos passar não pode nem mesmo se comparar com sua 
preocupação, seu sofrimento e sua luta. Por favor, permita que nos tornemos pessoas 
que são capazes de ver as circunstâncias que o Senhor passou enquanto trilhava o curso 
de intermináveis problemas, e esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor 
permita que nos tornemos pessoas que são capazes de ver Sua majestade enquanto o 
Senhor trilhava o interminável curso de sofrimento. 
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Por favor, permita que sejamos capazes de ir além de todas as acusações injustas que 
estamos encontrando, todas as críticas que estamos recebendo, e toda a perseguição que 
encontramos hoje. Por favor, nos oriente para que sejamos capazes de seguir em frente 
pelo Senhor, Pai, sem ficarmos atolados, não importa em que tipo de posição estejamos. 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor nos ilumine para conhecermos 
profundamente todas estas coisas, e por favor, nos aconselhe através de Seu coração que 
está preocupado conosco, e esperamos ansiosamente que o Senhor permita que nos 
tornemos filhos e filhas que não se importam com todas estas coisas. Humildemente 
oramos no nome do Senhor. Amém. (29 de março de 1959) 
 
Por favor, Nos Comande Através do Coração Original 
 
Pai! Por favor, permita que nossas mentes e corpos estejam permeados pelo Seu amor. 
Por favor, permita que nos tornemos capazes de sentir que estamos sendo puxados para 
o Seu coração que está permeando nossas mentes originais. Em nossas mentes e corpos, 
por favor, permita que os corações desabrochem ao serem movidos, e que possam 
seguir correndo até o Senhor para abraçá-lo alegremente. Compreendemos que o Senhor 
aparece tenuemente no meio da penumbra, e que o Senhor não se move até que abramos 
nossos corações. Embora nossas mentes possam ter ficado sujas, sendo que nossos 
corações verdadeiros ainda estão caminhando na Sua direção, Pai, por favor, venha até 
nós através destes corações, e nos comande através destes corações. Por favor, permita 
que os corações ansiosos cresçam, que possam chamar o Senhor de “Meu Pai,” 
enquanto derramam lágrimas que nem percebemos, tendo compreendido que nossas 
vidas antigas eram desleais. 
 
Passamos a saber que o Céu não hesita para proteger alguém, e passamos a entender que 
o Céu não hesita em se tornar o amigo daqueles que estão buscando o Céu, e passamos 
a saber que o Céu aprecia aparecer como o amigo das pessoas que derramam lágrimas  
pelo Céu, e como o Pai que viverá conosco eternamente. 
 
Pai! Esperamos por Sua voz que nos aconselhou silenciosamente, e esperamos pelo 
sentimento de amor incrível que o Senhor nos abraçou gentilmente. Esperamos por um 
momento quando possamos chamar o Senhor de “Pai” através de nossas mentes que são 
assim, e queremos levantar nossas mãos e exclamar que o Senhor é nosso Pai. 
 
Pensávamos que o Senhor era um pai que estava bem distante, mas foi um momento de 
alegria quando descobrimos que o Senhor está em nossos corações. Quando dizemos 
que o Senhor estava distante, o Senhor estava em nossos corações, e quando estávamos 
confiantes que o Senhor estava em nossos corações, o Senhor era o Pai que nos 
chamava de longe, mas hoje a humanidade não sabe como se igualar com esse ritmo. 
Por favor, permita que nos arrependamos por nosso próprio passado que não 
compreendíamos que o lugar onde pensávamos que o Senhor tinha nos abandonado, era 
o lugar onde o Senhor estava perto de nós, e que o lugar onde pensávamos que o Senhor 
não estava conosco, era o lugar onde o Senhor estava junto conosco. 
 
Não conhecíamos Sua mente que não quer deixar os lugares de sofrimento de Seus 
filhos e filhas, a quem o Senhor quer chamar “meu filho amado” e “minha filha amada.”  
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Nós, que não conhecemos Seu coração complicado, pensamos que o Senhor, que nos 
enviou por um caminho de luta, era um Pai de coração duro e cruel, e durante esse 
tempo, houve muitas vezes que reclamamos ao Senhor, e muitas vezes nos sentimos 
amargos. Sendo que não sabíamos sobre as complicadas paredes que bloqueavam o 
caminho entre o Senhor e nós, Pai, por favor, tenha paciência com o fato que nos 
sentimos amargurados, que rejeitamos o Senhor, que fomos insensíveis como o Senhor, 
e que não tivemos fé no Senhor. 
 
Passamos a saber que isto era por causa do aspecto do pecado cometido por nossos 
antepassados devido à Queda, e isto foi porque os santos e sábios morreram deixando 
manchas de sangue de inimizade na história humana. 
 
Hoje, o nível de nossas mentes é um lugar elevado? Por favor, queime essas mentes 
com fogo. Estamos esperando impacientemente para nos apresentarmos e nossa 
autoridade adiante para aparecer no Seu lugar? Esperamos e desejamos ansiosamente 
que o Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que, compreendendo que o 
Senhor está em uma posição miserável, são capazes de chamar o senhor de “Pai,” e são 
capazes de golpear o peito envergonhados diante de Sua majestade. 
 
Pai! Agora que passamos a compreender que permanecem momentos de sofrimento que 
continuarão infindavelmente ao longo do caminho restante, não podemos evitar relatar 
nossa deslealdade de hoje ao Senhor com nossas cabeças abaixadas. É meu desejo que o 
Senhor permita que este ser carregue a tristeza da história, e por favor, permita que o 
Céu ultrapasse todo o sofrimento restante, tendo tomado este ser como um sacrifício. 
 
Espero pelo momento quando o Senhor possa descansar e deixar de lado todas as 
lamentações, Pai, e possamos ter um momento de alegria abraçando um ao outro 
quando eu possa chamá-lo de meu Pai, e o Senhor possa me chamar de seu filho. 
Enquanto estivermos vivendo nesta terra, por mais miseráveis que sejamos, por mais 
resolvidos que sejamos, ou quanto nos sacrificamos, por favor, permita que nos 
tornemos seus filhos e filhas que são capazes de estabelecer ao menos corações sinceros 
de lealdade inflexível nesta terra, e então desaparecem. Desde que decidimos seguir este 
tipo de caminho, Pai, esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor nos direcione 
e nos conduza até que não nos importemos com estas coisas. Solicitamos ansiosamente, 
Pai, que este se torne um tempo quando somos capazes de jurar e nos determinar com 
novas mentes e corpos. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do Senhor. 
Amém. (29 de março de 1959) 
 
Por favor, Permita que Este se Torne um Caminho de Fé Onde Atendemos 
Nosso Pai Triste 
 
Pai, o Senhor tem apreciado ao se revelar em silêncio, e o Senhor não se importou ao se 
revelar no meio das dificuldades. Quando compreendemos novamente que 
historicamente foi o Senhor, Pai, que lutou pessoalmente ao nosso lado no campo de 
batalha, e que esteve junto conosco no ponto de desespero, e quando pensamos que foi o 
Senhor, Pai, que esteve sempre conosco, e que sempre lutou ao nosso lado, e que 
sempre esperou viver juntamente conosco, por favor, permita que nos arrependamos por 
nosso curso de fé do passado no qual nos regozijamos ao rejeitar e excluir a terra, 
mesmo vivendo na terra. 
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Nosso Pai a quem atendíamos alegremente como estando bem acima da terra era um Pai 
de glória, mas passamos a saber que nosso Pai que apareceu na terra era infeliz, 
abandonado e solitário. E além disso, aprendemos e entendemos que o Senhor tem 
vindo e se relacionado conosco dessa forma através do curso da história. 
 
Agora não devemos apreciar e atender nosso Pai que apareceu em glória; ao invés, 
esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos coloquemos em 
uma posição de glória ao poder atender nosso Pai que tem sido ferido na terra e tem sido 
afligido com dificuldades, e que tem lutado para encontrar um filho verdadeiro. 
 
Se buscamos atender o Senhor a partir desse tipo de posição, sabemos que teremos 
primeiro que seguir um caminho de lágrimas; teremos que trilhar um caminho de 
espinhos, e teremos que ir além do caminho de sofrimento da cruz. Sabemos que é 
somente nesse caminho que podemos conhecer o fato que o Senhor existe. Não 
podemos evitar pensar que este tipo de curso solitário de fé permanece para nós. 
 
O Céu tem nos advertido que agora é o tempo para despertarmos do sono. O Céu tem 
nos advertido que este é o tempo que devemos ostentar uma luz brilhante na noite 
escura, mas nossas mentes estão imersas na escuridão? Nossos corpos estão amarrados 
com as correntes da morte? Por favor, conduza-nos a cortá-las e colocá-las de lado a fim 
de podemos correr na direção do Céu, para podemos lutar no lugar do Céu, e assumir 
responsabilidade no lugar do Céu. Sabemos que isto não acontecerá, a menos que nos 
tornemos filhos e filhas que, ao fazer isso, podem chamar o Senhor de “Pai,” e que 
desejam que nosso Pai venha; portanto, se há pessoas que são inadequadas para se 
colocarem diante da Vontade, Pai, por favor, neste momento encoraje-as. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor nos permita saber que o tempo e a 
época está à mão, e não permita que nos tornemos pessoas que são julgadas, ou varridas 
pela sombra da morte, e que o Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que 
sabem como correr na direção do jardim de liberdade buscando Seu colo, conduzidos 
pela chama da vida, mesmo se temos a dor de nossos corpos sendo destruídos, e se 
enfrentamos a dor da morte. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do 
Senhor. Amém. (19 de abril de 1959) 
 
Por favor, Vamos Buscar Por Seu Curso de Sofrimento 
 
Sabemos que o lugar onde o Senhor habita, Pai, é o mundo de infinita paciência, e que 
este é um lugar de trabalho infinito. 
 
Nós, que conhecemos Seu coração e Vontade, que tratou com todos os pecados 
cometidos até agora desde o tempo de nossos antepassados, não podemos evitar inclinar 
nossas cabeças com corações envergonhados diante de nosso Pai que tem trilhado um 
caminho de tanta resistência, e um caminho de tanta dificuldade a fim de encontrar um 
ser da criação original. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita 
que sejamos capazes de ampliar nossas mentes neste tempo, e curvar nossos corpos, 
atendendo ao Senhor em nossas mentes, e exaltando o Senhor com nossos corpos, oh 
Pai, que tem lutado a fim de segurar a humanidade, que tem seguido na direção da luta 
ao lado de nossos antepassados, durante longas eras, como se fosse um único dia. 
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Passamos a saber que entre as muitas pessoas que estão vivendo na terra, mesmo que 
existam muitas pessoas que evitam o caminho de lutas, há muito poucas pessoas que 
buscam e seguem no caminho de luta, conhecendo sua situação a fim de ter Seu coração 
em suas mentes e corpos. Quando passamos a compreender que há muito poucas 
pessoas que oferecem lealdade ao Senhor, que preparam um altar para o Senhor se 
tornando um sacrifício em Seu favor, ou que revelam Seu coração sofredor na terra, 
passamos a compreender que o Senhor é terrivelmente miserável, Pai. Não podemos 
evitar sentir que o Senhor é um Pai que se esforça e se preocupa com a humanidade, e 
mesmo amando a humanidade, o Senhor está lamentando. 
 
Oh, meu Pai! Agora, por favor, permita que logo chegue o dia quando o Senhor pode 
compartilhar que Sua situação é assim com a humanidade que está vivendo na terra. 
Esperamos ansiosamente que Sua situação de sofrimento possa penetrar profundamente 
os corações de todas as pessoas. 
 
Pai! Neste dia, neste tempo sagrado há muitas pessoas que estão procurando receber 
bênçãos inclinando suas cabeças e ajoelhando diante do Senhor, mas, por favor, permita 
que nos tornemos pessoas que sabem que as bênçãos pertencem ao Céu, e que a 
humanidade deve assumir responsabilidade pelo curso de luta, dificuldade e resistência. 
 
Se temos alegria, por favor, permita-nos retorná-la ao Senhor como Sua, Pai, e se temos 
corações de felicidade e gratidão, por favor, permita-nos retorná-los também ao Senhor, 
e esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos seus 
filhos e filhas que se encarregam de Seu curso triste cheio de tristeza e inimizade, como 
se fosse nosso. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. 
(24 de maio de 1959) 
 
Por Favor, Vamos Ser Capazes de Cantar sobre Sua Liberação 
 
Pai! Se recordamos Seu curso histórico de tristeza, não podemos reprimir nossas mentes 
medrosas, e toda vez que nos relacionamos com a majestade de nosso Pai que tem 
trabalhado tanto, não podemos reprimir nossas mentes assombradas. Agora, por favor, 
estabeleça estas pessoas como filhos e filhas que são capazes de parar e assumir Seu 
trabalho, oferecendo suas mentes e corpos como sacrifícios. 
 
O Senhor tem esperado ansiosamente a chegada de um dia quando possamos cantar 
sobre a liberação de uma posição de alegria que o Senhor é capaz de desfrutar, mas não 
é o Senhor quem deve realizar essa Vontade de liberação; sabemos que isto não será 
cumprido a menos que seja feito por nós – seres humanos – que somos tão desleais e 
lutamos na realidade de morte. 
 
Por favor, tenha paciência com a humanidade que está em uma posição importante 
como esta, mas que está definhando no curso de morte sem conhecer seu próprio valor 
como seres humanos. Por favor, desperte em nós, mentes sinceras que sejam capazes de 
cantar louvores sobre Seu coração de glória ostentando agora um novo padrão para a 
restauração do coração original em nós mesmos. Por favor, permita que tenhamos 
caráteres internos e formas externas originais, e por favor, permita-nos aparecer como 
verdadeiros filhos e filhas, e ser capazes de cantar sobre Sua liberação, Pai. Sabemos 
que o Senhor conhece o fato que esta tem sido nossa esperança por milhares de anos. 
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Pai, esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor conduza aqueles de nós que 
sabem que haverá um dia de vitória até uma posição do nível de vitória, e que o Senhor 
levará a termos a capacidade de nos tornarmos sacrifícios diante da grande vontade pela 
qual o Senhor quer nos dar responsabilidade. 
 
Pai! Por favor, permita que sejamos templos vivos juntando nossa devoção inadequada. 
Sendo que conhecemos o fato que o Senhor está nos notificando que isto não acontecerá 
a menos que cada um de nós individualmente, se torne um sacrifício pela vitória, por 
favor, elimine tudo que não seja adequado ao Senhor, e Pai, por favor, eleve uma nova 
autoridade de recriação, estendendo Sua mão poderosa. Pai, esperamos e desejamos 
ansiosamente que o Senhor tenha o caráter interno e a forma externa da recriação que 
são capazes de eliminar tudo que não seja Seu. 
 
E agora, meu Pai! Por favor, desperte estas pessoas que estão dormindo, e ao tomar em 
Suas mãos a humanidade que está vagando em extrema miséria, e reunindo-a em um 
lugar, por favor, leve-os para Seu jardim original, para o jardim do bem que é Seu ideal. 
Não importa que tipo de perseguição ou infortúnio a humanidade tenha que atravessar, 
esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor conduza rapidamente a humanidade 
no meio do jardim que o Senhor deseja. 
 
Pai! Sendo que sabemos que a humanidade tem uma responsabilidade que deve ser 
cumprida a fim de fazer isso, oh Pai, por favor, comande Seus amados filhos e filhas. Se 
eles têm a responsabilidade para sair e encontrar as terras remanescentes de pecado e as 
pessoas remanescentes, desejamos e esperamos ansiosamente que o Senhor as eleve e 
ordene, e por favor, permita que elas sejam comandadas e enviadas para o lugar que o 
Senhor deseja como trabalhadores fervorosos, como guerreiros escolhidos do Céu que 
são capazes de edificar o jardim de vitória. Oramos estas coisas no nome do Senhor. 
Amém. (28 de junho de 1959) 
 
Pai! Estamos Profundamente Impressionados 
 
Pai! Estamos profundamente impressionados. Tendo percorrido este caminho, passamos 
a entender que este é um caminho magnífico a seguir, e quanto mais experimentamos 
isto, mais sabemos que este é um caminho de tristeza que não pode ser parado, não 
importa quanto machuquemos nosso peito. 
 
Oh Pai, que nos buscou não apenas por um dia, e nem por vários anos, mas pelo longo 
tempo de 6.000 anos! Por favor, permita que este seja um momento de compreender 
quão insana é a posição que o colocamos, e quão furioso deixamos o Senhor, e além 
disso, quão insatisfatória é a nossa posição. Por favor, permita-nos compreender que 
nós, que choramos e lamentamos sobre as coisas deste mundo antes de formarmos este 
relacionamento destinado, somos pecadores entre pecadores. 
 
Qual é a esperança daqueles de nós que estamos aqui? Não viemos aqui para encontrar 
alguém vestindo boas roupas; não viemos aqui para encontrar alguém de autoridade, e 
não viemos aqui por causa de algum desejo. Sendo que desejamos simplesmente Seu 
amor, esperando por Sua afeição, e esperando por um relacionamento com o Senhor, 
Pai, se o Senhor tem lágrimas, permita-nos ter essas lágrimas também, e se o Senhor 
tem sofrimento, por favor, permita-nos ter esse sofrimento também. 
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Por favor, permita-nos entender que isto não funcionará, a menos que nos tornemos 
príncipes que indenizam e assumem responsabilidade em Seu lugar pela história de 
tristeza e sofrimento, e que não devemos nos tornar príncipes que apenas vagam 
procurando uma história de alegria. Sabemos que o Senhor está esperando por filhos e 
filhas que sejam vitoriosos em uma posição assim, e filhos e filhas sobre quem o Senhor 
pode se vangloriar diante de céu e terra. E além disso, compreendemos que o objetivo 
de Deus ter trabalhado por 6.000 anos era para estabelecer filhos e filhas amados. 
Solicitamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos iguais 
na tarefa dada e sejamos capazes de cumprir a responsabilidade recebida hoje. 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que sejamos filhos e filhas 
que são capazes de se tornar filhos filiais entre os filhos filiais, filhas filiais entre as 
filhas filiais, e súditos leais entre os súditos leais.  
 
Então, solicitamos ansiosamente que o Senhor, o Pai da história, possa se tornar nosso 
Pai; que o Senhor, o Pai da era atual, possa se tornar nosso Pai, e que o Senhor, o Pai do 
futuro, possa se tornar nosso Pai, e que o Senhor proteja e abrace estas pessoas, Pai, até 
que chegue o dia de alegria quando cantamos canções de alegria mobilizando todo o 
universo. Humildemente oramos todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (11 de 
outubro de 1959) 
 
Por favor, Vamos nos Tornar Filhos que Não Deixam Dor para Trás 
 
Pai! Nós seguiremos. Nós seremos orgulhosos. Nós superaremos. Nós envelhecemos 
abraçando esta vontade. Não importa quantas pessoas existem que se opõem a nós, por 
favor, permita que nos tornemos filhos e filhas que são capazes de dizer, “Quem 
possivelmente poderia destruir o nosso relacionamento que é unido de coração, ou o 
fato que somos seus filhos e filhas, e que o Senhor é nosso Pai? Queremos estar 
confiantes somente sobre esta honra. Queremos deixar para trás somente esta honra por 
milhares de anos.” 
 
Pai! Estamos impressionados sobre a graça sobre a qual o Senhor nos falou. Estamos 
envergonhados diante de nossos antepassados que eram ignorantes, mas obedientes, e 
estamos impressionados sobre os mártires. E admiramos Jesus, Seu único filho que 
morreu. Embora sejamos inadequados e não temos qualificações, o Senhor nos deu essa 
graça que é difícil nos igualarmos a ela. Por favor, aceite o fato que não temos sido 
capazes de derramar lágrimas de gratidão. Compreendemos que devemos nos tornar 
Seus filhos enquanto estamos vivos, e entendemos que antes de morrermos, devemos 
louvar Seu amor. Portanto, por favor, permita que sejamos capazes de morrer sem 
deixar qualquer dor, e tendo atendido ao Senhor, ao menos uma vez, Pai, como esse tipo 
de filhos e filhas. Por favor, permita que entendamos que esta é nossa esperança, e que é 
também Sua esperança, Pai, e esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor 
permita entendermos que este é o caminho para vingar o Senhor e separar Satanás da 
existência. Solicitamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita nos tornarmos 
filhos e filhas que seguem em frente, e lutam enquanto oram, mesmo se morremos, 
sacrificando, e cedendo até que o domínio do Céu seja estabelecido, e mesmo se 
enfrentamos a dor que nos sufoca para o benefício do dia que isto será realizado. Por 
favor, esteja conosco pessoalmente para que possamos nos unir e ser mais do que iguais 
à responsabilidade que o Senhor nos deu diante do mundo. Oramos no nome do Senhor. 
Amém. (17 de janeiro de 1960) 
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Por favor, Vamos Trilhar o Caminho de Lealdade e Piedade Filial 
Enquanto Atendemos o Senhor 
 
Pai! Por favor, perdoe o fato que temos derramado lágrimas infindáveis por causa de 
nossas dificuldades. Quando tínhamos dificuldades, frequentemente batíamos no peito e 
gemíamos nossos dentes. Por favor, permita-nos entender como isso era imperdoável 
diante de nosso Pai. Pai, por favor, permita-nos entender que este tipo de gesto poderia 
ser esperado a partir de um traidor que tinha esquecido a tristeza do Céu, mas é um 
gesto irracional mesmo em nossos sonhos para um grupo que conhece a tristeza do Céu. 
Compreendemos que estar alegres mesmo quando na tristeza, e estar alegres mesmo 
quando em dificuldades, e ser gratos mesmo se morremos, estamos apenas cumprindo 
nossa responsabilidade ao menos um pouco diante de nosso Pai, e estas são formas para 
evitar estar envergonhado na presença de nosso Pai que vem até nós. 
 
Agora o problema é o tipo de posição na qual estamos. Alguma vez já cumprimentamos 
nosso Pai que veio até nós, ou alimentamos nosso Pai que estava com fome, ou demos 
de beber para nosso Pai que estava com sede, ou vestimos nosso Pai que estava em 
necessidade de roupas, ou saímos para ver nosso Pai que estava em dificuldades, ou 
visitamos nosso Pai que estava doente? O Senhor tem dito que essas posições são onde 
podemos sempre atendê-lo, Pai.  
 
Compreendemos que devemos nos tornar sacrifícios para o todo, e entendemos que é 
uma regra histórica rígida que o menor deve ser sacrificado para o maior. Além disso, 
sendo que compreendemos que maiores sacrifícios devem ser feitos a fim de estabelecer 
a vontade da providência celeste, por favor, permita superarmos nossas próprias 
tristezas, superarmos nossas próprias preocupações, e estarmos mais preocupados sobre 
Suas preocupações, e superarmos nossos próprios sofrimentos injustos e estarmos mais 
preocupados sobre Seu sofrimento injusto. Por favor, permita que entendamos que se 
nos tornamos filhos e filhas assim, o coração do Céu estará junto conosco. 
 
Éramos aqueles que abandonaram o Senhor, quando sofríamos, que relatavam ao 
Senhor quando estávamos tristes, que apelavam ao Senhor para cuidar quando 
seguíamos através de sofrimento injusto. Entendemos que este não é o dever de filhos 
filiais ou o dever de súditos leais ou mulheres fiéis. Passamos a entender que se o 
Senhor estava seguindo através de sofrimento injusto, isso não aconteceria se 
buscássemos assumir esse sofrimento injusto, mesmo se ficamos face a face com uma 
posição triste ou uma posição de morte, e entendemos que somos as pessoas que não 
devem deixar o Senhor ficar nesse tipo de posição, mesmo se ficamos em uma posição 
que seja difícil permanecer aqui na terra, Pai! Por favor, abra as portas de nossas mentes 
e habite em nós e, por favor, libere Sua dor que se formou durante o curso de 
restauração e, por favor, permita que a alegria e glória de atender o Senhor com nossas 
mentes sejam capazes de alcançar e afetar este mundo, e até mesmo todas as coisas 
criadas de céu e terra. Sendo que entendemos que o Senhor está infinitamente esperando 
por esse dia, Pai, por favor, permita nos tornarmos pessoas que lutam e lutam, e choram 
e clamam, seguindo em frente para o propósito desse dia. Solicitamos ansiosamente que 
o Senhor permita nos tornarmos pessoas que sabem como correr na direção do altar de 
glória onde atendemos o Senhor, estabelecendo um padrão de coração que diz, “Eu serei 
leal ao Senhor dessa forma.” Humildemente oramos todas estas coisas no nome do 
Senhor. Amém. (22 de maio de 1960) 
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Por favor, Vamos nos Tornar Verdadeiros Filhos e Filhas que Servem o 
Senhor, Pai 
 
Pai! Realmente queremos conhecer Sua esperança, Sua situação, e Seu coração. A partir 
desse tipo de posição, podemos chamar o Senhor de nosso Pai, e sabemos bem quanto o 
Senhor tem esperado e buscado por filhos e filhas que juram encontrar e estabelecer a 
nação onde podem servir ao Senhor eternamente. E também sabemos que foi somente 
Jesus Cristo, que viveu e morreu nesta terra, que chamou o Senhor de “Pai” a partir 
desse tipo de posição de esperança. 
 
Ele conhecia Sua esperança, e conhecia Sua posição, e conhecia Seu coração. Ele sabia 
que Sua esperança foi destruída no curso da história, e foi repelida nas circunstâncias 
das eras, e permanece como uma esperança difícil enquanto desbrava as circunstâncias 
do futuro. Sua situação é de lágrimas patéticas, e é uma situação colocada em um 
ambiente onde ninguém pode simpatizar, mesmo se quisesse, e ele seguiu o caminho de 
morte juntamente com a humanidade, e sentiu a partir de sua posição que era uma 
situação que tinha que lutar, e ele sentiu Seu coração indignado e zangado no momento 
que o Senhor perdeu Adão, e Seu coração frustrado quando enviou o Messias. E 
sabemos que ele não perdeu Sua esperança, Sua situação ou Seu coração, e enquanto 
esperava por Sua poderosa vontade e doutrina, ele seguiu silenciosamente através de um 
período de preparação, determinado a morrer, jurou diante do Senhor, e seguiu em 
frente no caminho de pioneiro. 
 
Passamos a saber sobre o coração de Jesus que enfrentou a cruz com a esperança que ele 
não pôde realizar em seu coração, e embora sentindo Sua situação sombria, a fim de não 
ser chamado de um filho desleal, ele buscou cumprir o dever de lealdade e conduzir 
completamente a tarefa de piedade filial. Quanto o Senhor e ele esperaram por 
verdadeiros filhos e filhas que pudessem chamar o Senhor de Pai a partir desse tipo de 
posição? Quanto o Senhor tem esperado por verdadeiros filhos e filhas que subjugam o 
inimigo através das mãos desses filhos, e que trazem o inimigo à ruína através das mãos 
dessas filhas, e por filhos que se juntam servindo o Senhor e cantando louvores sobre 
Sua vitória: “Que a resolução de Sua dor e Sua esperança por esta terra de grande dor 
seja realizada! E que o Senhor possa receber glória!” 
 
Sabemos que o Senhor tem procurado ter esse tipo de filhos e filhas que clamam ao 
Senhor a partir desse tipo de posição. Todos nos agarramos ao Senhor, Pai, e esperamos 
nos tornar súditos leais e mulheres fiéis que estabelecem Sua dignidade oferecendo toda 
a nossa piedade filial, e oferecendo toda a nossa lealdade ao Senhor. Estamos esperando 
ansiosamente que sejamos capazes de clamar ao Senhor, nosso Pai, a partir desse tipo de 
posição, e sejamos capazes de atender ao Senhor, como nosso Pai. 
 
Queremos somente nos tornar verdadeiros filhos e filhas que podem realmente chamá-lo 
de “Pai,” e verdadeiros súditos leais e mulheres fiéis que são capazes de realmente amar 
o Senhor. Somente isto é nosso tesouro; isto sozinho é o propósito de nossas vidas. Até 
agora para o benefício deste caminho temos vivido lidando com todos os tipos de 
desafios, e estamos seguindo também este caminho hoje. Sendo que a partir de agora 
devemos seguir novamente em frente, por favor, permita que nos tornemos pessoas que 
não passam nossa tristeza para o Senhor, mesmo se a morte bloqueia nosso caminho. 
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Quando estamos em uma posição de tristeza, devemos considerar isso como Sua 
tristeza, e deveríamos ser capazes de abraçar e confortar um ao outro, e deveríamos nos 
tornar pessoas que são capazes de esperar e encontrar esse pai e esse filho. Mesmo se 
uma pessoa assim está vestida com roupas rasgadas, e ela desaparece por encontrar sua 
morte final a partir de uma posição onde está sendo rejeitada, ela não pode evitar ser 
Seu filho. Portanto, sabemos que o aparecimento no céu e na terra desse filho, e do Pai a 
quem esse filho chama, é o fim da história decaída, e a esperança do curso de 
restauração. 
 
Compreendemos que é o ideal da Segunda Vinda ter um filho vindo à terra que possa 
ser estabelecido como o filho em âmbito mundial, e que possa assumir responsabilidade 
por todo céu e terra como obras inacabadas. Portanto, a partir desse tipo de posição, por 
favor, permita que sejamos capazes de herdar Seu mais profundo coração, herdar todas 
as Suas circunstâncias externas, e herdar todo o Seu trabalho inacabado como 
verdadeiros filhos e filhas e, por favor, permita que sejamos capazes de direcionar o 
mundo aqui na terra, conduzir o restante das pessoas, e guiá-las até o Senhor e, por 
favor, permita que sejamos capazes de varrer os inimigos restantes e julgá-los 
novamente. Esperando e desejando ansiosamente por isto, oramos humildemente todas 
estas coisas no santo nome do Senhor. Amém. (3 de janeiro de 1965) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Verdadeiros Filhos Filiais que Atendem o 
Senhor Oferecendo Toda a Nossa Devoção 
 
Pai! Não devemos nos tornar um grupo que está apenas seguindo. Esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos pessoas que aparecem 
como aqueles que estão conduzindo o caminho, adiante do Senhor, na frente de nosso 
povo, e na frente da humanidade. 
 
Pai! O Senhor tem a dor de ter trabalhado tanto em tristeza por muitos dias cheios de 
tristeza, e sendo que era a dor de muitas pessoas traindo o Céu e se tornando grupos 
inimigos, sabemos bem que somos nós que devemos assumir o fardo deste dia cheio de 
tristeza e estas situações cheias de tristeza. Esperamos e desejamos ansiosamente que o 
Senhor permita que nos tornemos Seus filhos e filhas que são capazes de se regozijar 
por nossa própria vontade sobre nos ofertarmos como sacrifícios celestes para o 
benefício do universo e de todas as coisas da criação assumindo a responsabilidade por 
esse fardo. 
 
Agora neste tempo estamos esperando que possamos relatar honestamente sobre tudo de 
nossos dias passados, e no fundamento de mentes puras e limpas, esperamos que nossas 
mentes possam ser preenchidas somente com corações que esperam pelo Senhor, e 
afeição que adora o Senhor. Ao fazer isso, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, 
que o Senhor permita que sejamos verdadeiros filhos e filhas filiais que são capazes de 
atender ao Senhor com devoção, e não se importar com que tipo de situação o Senhor 
esteja, e não se importa como o Senhor pareça. 
 
Agora esperamos ansiosamente que neste tempo o Senhor permita que cada um de nós 
tenha mentes ansiosas que reúnem todos os nossos vários tipos de devoção, e os 
ofereçam inclinando humildemente e sejam capazes de clamar pelo Senhor, e sejam 
capazes de chorar sem parar, agarrados em Seu abraço. 
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O Pai que vem até nós até agora não tem sido o Pai de alguma outra pessoa. Sendo que 
entendemos que o Senhor é nosso Pai, esperamos e desejamos ansiosamente que o 
Senhor abrace novamente estes filhos tristes que estão colocados no caminho do 
destino, e que devem formar um relacionamento adequado com o Senhor Pai. 
Humildemente oramos todas estas coisas no santo nome do Senhor. Amém. (12 de 
janeiro de 1966) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Verdadeiros Filhos Filiais e Cumprir Nossa 
Responsabilidade 
 
Pai! Não sabíamos que o Senhor é nosso Pai que, por bilhões e bilhões de anos, não 
pôde ficar apartado de nós, mesmo se queríamos ficar apartados do Senhor. Qual era sua 
tristeza, Pai? Não sabíamos que sua tristeza era ter perdido Seus filhos e ter perdido a 
história. Mas agora seguindo o desejo ardente de Seu comando triste, nos inclinamos 
diante do Senhor neste lugar, e somos sinceramente gratos ao Senhor. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que nos tornemos 
verdadeiros filhos e filhas filiais que conhecem quão longa tem permanecido a dor 
histórica, Sua dor permanece também, e enquanto permanece a tristeza histórica, Sua 
tristeza permanece. 
 
Chegou o tempo quando devem aparecer Seus filhos que podem bloquear este tipo de 
fluxo da história, e que sentem profundamente que permanece o caminho de Golgotá em 
âmbito mundial onde a edificação de um altar para o Senhor deve ser transmitida para 
as pessoas e o mundo. 
 
Seus filhos que se reuniram aqui, por quem eles têm vivido até hoje? E o que estão 
procurando enquanto seguem em frente? Temos a missão de ser responsáveis por todo o 
destino da história deixado pelo Céu, e sendo que trilhamos tendo nos determinado e 
jurado fazer essa missão, por favor, não permita que desistamos ao longo do caminho. 
Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor não permita que nos tornemos 
um grupo que luta com o mal inimigo, e no final é derrotado e colocado de joelhos. 
 
Esperamos ansiosamente que o Senhor lembre o grupo solitário que está inclinando em 
Seu altar representando muitas pessoas hoje. E além disso, esperamos e desejamos 
ansiosamente, Pai, que o Senhor lembre de Seus filhos que estão derramando lágrimas e 
procurando por este lugar hoje também, e que estão se esforçando dizendo que aceitarão 
as lamentações do povo, e estão preocupados sobre o Céu e a humanidade, mesmo 
enquanto seguem seus caminhos solitários sendo expulsos em cada canto da península. 
 
Passamos a saber que todas estas coisas eram relacionamentos adequados em nossa 
triste história. Enquanto os tristes relacionamentos e a história triste que permanecem 
diante de nós não forem esclarecidos, por favor, não permita que nos tornemos filhos 
ingratos que fogem ou evitam este caminho. Esperamos e desejamos ansiosamente que 
o Senhor permita que nos tornemos Seus verdadeiros filhos e filhas que são capazes de 
aprender as tarefas de filhos filiais, e aprender a fidelidade de súditos leais. Oramos 
todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. (13 de março de 1966) 
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Por favor, vamos Ter a Qualificação de Verdadeiros Filhos e Filhas 
 
Por favor, permita-nos aparecer como filhos e filhas que são capazes de prometer 
piedade filial ao Senhor, Pai, que são capazes de habitar no meio de Seu coração. 
 
Pai! Além de ter mentes que adoram o Senhor, e mentes que esperam muito pelo 
Senhor, que não podem suportar sem amar o Senhor, por favor, permita que nos 
tornemos filhos e filhas que esperam pelo Senhor, Pai, mesmo se perdemos nossa 
consciência, entramos em colapso, eu estamos à beira da morte. Não sabíamos que o 
Senhor está esperando por muitos filhos que sejam capazes de se sentirem 
envergonhados sobre serem inadequados, embora tenham dado todo tipo de devoção e 
sacrifício para o propósito de realizar Sua vontade. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que os filhos da 
Unificação se tornem Seus filhos que sabem como fazer esforços para ver nosso Pai 
Celeste parecer feliz enquanto cobrimos nossos rostos e suprimimos nossa alegria por 
medo que nossa própria alegria possa aparecer na frente do Senhor. 
 
Pai! Por favor, não permita que exista algo em nossos relacionamentos reais que nos 
retenha como pessoas corajosas colocadas na vanguarda diante da vontade. Sendo que 
conhecemos bem que somos irmãos e irmãs preciosos que nasceram com cada 
indivíduo recebendo uma única linhagem de sangue centrada no Seu amor que é 
perfeito, por favor, permita que nos tornemos filhos que sabem como parar e seguir 
juntamente com Sua tristeza. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor 
permita que nos tornemos verdadeiros filhos e filhas filiais que são capazes de carregar 
Seu fardo em Seu lugar, e liberá-lo disso. 
 
Oh Pai! Seus filhos que se reuniram aqui são filhos que já se comprometeram com o 
Senhor, Pai. Sendo que eles juraram milhões de vezes oferecer suas mentes e corpos 
para o Senhor, por favor, permita que eles ofereçam seus corpos ao Senhor em pureza. 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos Seus 
filhos que santificam nossos corpos e os oferecem eternamente ao Senhor, Pai, e que 
façamos esforços para nos tornarmos filhos e filhas que revelam Seu amor no lugar do 
Senhor. Humildemente oramos no santo nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (14 de 
maio de 1967) 
 
Por Favor, Vamos Receber a Primavera Original Junto com o Senhor, Pai 
 
Pai! Sendo que a primavera realmente simboliza a liberação, novamente esperamos pela 
alegria de estar abraçados no abraço do Seu amor. Sendo que a primavera promete um 
novo início, deveremos criar um novo início enquanto estamos no Seu abraço de amor. 
 
Tal como todas as coisas na natureza estão em harmonia na primavera, por favor, 
permita que sejamos capazes de restaurar a natureza do parceiro sujeito que é capaz de 
se harmonizar com todo o universo enquanto está no abraço do Seu amor, Pai. Tal como 
a primavera evoca relacionamentos de música e dança, também devemos esperar pelo 
momento quando somos capazes de fazer isso centrados no seio do Seu amor. 
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Como se esta primavera fosse um fundamento para o repouso, centrando em Sua 
vontade, por favor, permita que sejamos capazes de nos tornarmos pessoas que 
repousam agarrados no abraço do Seu amor, Pai. Pai! Ao herdar todas as suas 
circunstâncias internas dessa forma, por favor, permita mais uma vez internamente 
esperarmos os seres humanos originais que poderiam ter feito um novo início com 
esperança no Jardim do Éden, e que poderiam estar imersos em Seu amor com 
esperança. Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que possamos 
sentir que tipo de relacionamento receberemos na primavera e, por favor, permita que 
possamos oferecer graças eternas ao Senhor, e permita que o jardim de nossas mentes 
sejam assim. Pai! Por favor, permita que todas as condições essenciais da primavera 
apareçam novamente nos jardins das mentes de cada indivíduo e, por favor, permita que 
nossas mentes sejam lugares que o Senhor seja capaz de habitar pessoalmente. 
 
Não é apenas a liberação da humanidade; não é apenas o início da humanidade, e não é 
apenas a harmonia da humanidade; ao invés, o Senhor deve ser liberado; o Senhor deve 
fazer um início, e o Senhor deve se tornar o Ser central de harmonia, Pai. De fato, 
devemos elevá-lo como nosso Pai que pode estender Seus braços, e dançar e cantar. 
Sendo que devemos nos tornar pessoas que são capazes de preparar um fundamento 
eterno para o Senhor descansar, por favor, permita que este seja um tempo quando 
somos capazes de aprender este tipo de sabedoria através desta primavera. Oramos 
humildemente no santo nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (21 de abril de 1968) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que Compreendem Através de 
Nossos Corações 
 
Sabemos que o tempo de esperança que o Senhor queria realizar centrado no ideal de 
criação de céu e terra ainda não foi capaz de aparecer na terra. Sabemos que, quando o 
Senhor criou todas as coisas da criação e a humanidade, Sua alegria foi grande, mas até 
agora não houve ninguém que entendesse o coração de nosso Pai que procurou a família 
do bem que é realizada através da vida eterna e o amor eterno centrada na humanidade, 
e não houve ninguém nesta terra que tenha experimentado isso. Devemos realmente 
compreender que é doloroso, irritante e decepcionante que nossos antepassados não 
puderam atendê-lo, e que eles não puderam ser abraçados em Sua vontade. Devemos 
compreender que o lugar onde o Senhor quer nos encontrar e discutir as circunstâncias 
conosco não é o ambiente da atual realidade onde temos vivido até agora; ao invés, é em 
Seu mundo do coração que está em um nível elevado. 
 
Por favor, permita que sejamos capazes de entender realmente que esse mundo não 
surgirá centrado nas circunstâncias emaranhadas através da queda; ao invés, esse mundo 
é realizado centrado no coração de nosso Pai que está esperando por esse tempo no qual 
Ele pode sentir e se mover centrado nos verdadeiros relacionamentos originais que estão 
além dessas situações. Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita 
que sejamos capazes de nos colocar em uma posição de compreender através de nossos 
corações, e não apenas dizer que sentimos isso. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente nos tornarmos Seus filhos que são capazes de 
sentir que o Senhor está vivo através do fluxo de sangue em nossas veias, e que podem 
sentir Sua respiração no som de nossa respiração, e que podem sentir o toque de 
misericórdia de nosso Pai infinito através do sentido do toque de nossa pele. 
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Oh Pai! Por favor, permita entendermos que somos pessoas tristes, sendo que não 
tivemos uma única hora com corações como filhos inocentes que são capazes de 
confortar o Senhor, completamente imersos no meio do coração misericordioso de 
nosso profundo e elevado Pai. Oramos humildemente no santo nome de nossos 
Verdadeiros Pais. Amém. (17 de novembro de 1968) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que são Capazes de Estar no Abraço 
de Seu Coração 
 
Oh Pai! Há muitas reuniões de pessoas neste mundo, mas no meio delas, filhos 
inadequados se reúnem, no meio de um ambiente que não tem nada para oferecer. Não 
estamos buscando possuir o Senhor, Pai, com o padrão que o Senhor está procurando. 
Sendo que buscamos nos arrepender diante do Senhor, Pai, através do fluxo de mentes 
verdadeiras e profundas refletindo sobre nossos seres inadequados, esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que este seja um momento quando 
mobilizamos nossas mentes e sejamos capazes de sentir sede de um relacionamento com 
Sua situação. 
 
Pai, através de sua infinita autoridade e poder, o Senhor tem domínio sobre esta terra e 
muitas pessoas, mas sendo que estamos esperando por Sua misericórdia e graça ao invés 
de Seu poder, quando refletimos sobre Suas palavras e chamamos o Senhor de nosso 
Pai, por favor, levante uma revolução em nossos corações a fim de tornar nossas 
sinceras mentes capazes de explodir e querer ser abraçadas no abraço de Seu coração e, 
por favor, traga uma mudança de coração e, por favor, permita que sejamos capazes de 
ser aceitos como pessoas que são Suas. Sendo que realmente desejamos ser assim, Pai, 
por favor, venha até nós aqui. 
 
Sua situação deve se tornar nossa situação; Sua esperança deve se tornar nossa 
esperança, e Seu coração deve ser capaz de se tornar um. E se o Senhor tem enfrentado 
tristeza, devemos estar tristes também, e se o Senhor está alegre, devemos estar alegres 
também. Sendo que nos reunimos neste lugar colocando o Senhor primeiro, e estamos 
sedentos para nos tornarmos pessoas que sejam capazes de se tornar unidas com o 
Senhor como seres substanciais que são Seus objetos, esperamos e desejamos 
ansiosamente que o Senhor nos ajude neste momento a eliminarmos tudo que não seja 
adequado, e elevar mentes originais que sejam completamente capazes de se moldar e 
ser absorvidas e, por favor, ajude a nos tornarmos cientes que somos Seus filhos e Suas 
filhas. E esperando e desejando ansiosamente que o Senhor permita que sejamos 
capazes de aparecer sem vergonha, com a autoridade do Céu como Seus filhos que se 
estabeleceram em relação à Sua vontade, oramos humildemente no santo nome dos 
Verdadeiros Pais. Amém. (17 de novembro de 1968) 
 
Por Favor, Vamos Herdar Seu Caminho de Sacrifício 
 
Pai! Esta manhã é o dia de repouso. Por favor, permita que sejamos capazes de entrar 
em contato com Sua glória juntos como Seus filhos e, por favor, permita que sejamos 
capazes de entrar em contato com Seu nobre e precioso caráter e, por favor, permita que 
esta manhã se torne aquela na qual sejamos capazes de experimentar a ideia da vitória 
do cumprimento de Sua esperança. 
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Oh Pai! Quando pensamos sobre o fato que a Sua obra sagrada de ter criado este 
universo inteiro foi arruinada assim devido aos primeiros antepassados da humanidade, 
como os acontecimentos tristes acontecem um após o outro, realmente devemos sentir 
que precisamos nos tornar pessoas que devem estar envergonhadas diante do Senhor. 
 
Devemos entender que o Senhor sozinho carregou nossa responsabilidade, e o Senhor 
tem trilhado o curso da história de forma tão miserável, tão, triste e tão solitária. Agora 
que passamos a entender isto, devemos dar todo nosso esforço e louvar elevadamente o 
nome de nosso Pai, e dar devoção, e seguir o exemplo de Seu precioso coração, 
devemos sacrificar tudo que temos, e devemos herdar completamente o caminho de 
sacrifício do pioneiro que tem seguido na frente até agora. 
 
Oh Pai! Por favor, olhe para Seus filhos que estão reunidos aqui. Somos jovens. Somos 
inadequados. Somos um grupo que tem vivido sem qualquer tipo de esperança na terra. 
Agradecemos sinceramente ao Senhor, a despeito do fato que o Senhor nos trouxe para 
participar neste lugar sagrado onde somos capazes de chamar Seu nome, Pai. 
 
Por favor, permita que nos tornemos verdadeiros filhos filiais e verdadeiras filhas filiais 
que são capazes de herdar todo o Seu trabalho, toda vez que nos preparamos e 
chamamos Seu nome, Pai, e que são capazes de chamar o Senhor de “Pai” através do 
fluxo de um coração profundo. 
 
Nosso Pai, que tem sido triste por milhões de anos, por favor, revele Seu coração cheio 
de dor e, por favor, permita-nos revelar todas as nossas circunstâncias, e herdar 
completamente Sua tristeza e dor e, por favor, permita que nos tornemos Seus filhos que 
resolvem completamente toda a Sua inimizade em relação aos Seus inimigos que se 
enredaram por milhões de anos. Oramos ansiosa e humildemente no santo nome dos 
Verdadeiros Pais. Amém. (8 de dezembro de 1986) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que São Capazes de Dizer que 
Iremos em Frente Somente por Seu Benefício 
 
Nos determinamos a ser leais em relação ao caminho restante da restauração. Devemos 
entender que Sua estrada foi tão miserável e tão triste enquanto o Senhor buscava o 
resultado do bem que ninguém conhecia. 
 
Por favor, permita que nos tornemos filhos que, quando nos relacionamos com o 
Senhor, sejamos capazes de chamá-lo de nosso Pai, e que nos tornemos filhos e filhas 
que sejam confiantes que têm a aparência digna de filhos e a aparência digna de filhas, e 
que sejam capazes de chamar por Seu nome. Até agora no curso da história tantas 
pessoas têm chamado Seu nome, Pai. Mas houve muitas pessoas chamando o Senhor a 
partir de uma posição inferior à dos enteados. Por favor, permita ao menos que sejamos 
capazes de chamar o Senhor, Pai, com um relacionamento adequado de coração que 
penetra até os ossos. Por favor, permita que entendamos claramente que devemos nos 
tornar membros santos da Igreja de Unificação que são capazes de servir o Senhor 
centrados em uma única família, e que são capazes de responder diretamente ao Senhor, 
quando o Senhor diz, “Oh sim, meu filho, minha filha,” em relação a nós, como aqueles 
que têm o relacionamento adequado como Seus filhos. 
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Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos Seus 
filhos que sabem como fazer um esforço, e que seguirão somente na direção do Senhor, 
enquanto reconhecemos por nossa própria vontade, que somos seres que desaparecerão 
para o benefício de Seu propósito, porque somos seres que nasceram para o Senhor, e 
existimos pelo Senhor, tendo penetrado naquele coração que ninguém conhece. 
 
Os filhos da Unificação estão reunidos aqui neste lugar, mas este absolutamente não é 
um lugar onde nos reunimos a fim de nos orgulharmos de nós mesmos. Não somos de 
modo algum, pessoas que se reuniram a fim de sentir orgulho sobre algo de nós 
mesmos. Não importa se estamos nus, e não importa quão sujas ou surradas estejam as 
roupas que vestimos, por favor, permita que nos determinemos diante de qualquer outra 
pessoa que amamos o Senhor da forma mais nobre com mentes que buscam se tornar 
unidas com o povo, a nação e o mundo que o Senhor busca. Se devemos nos tornar 
filhos e filhas que se inclinam diante do Senhor com mentes assim, esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que saibamos claramente que no meio 
disso, nos conectaremos com Seu coração, e no meio disso, Seu amor desabrochará. 
 
No lugar onde isso pode acontecer, esse lugar que ninguém conhece, devemos nos 
tornar seus filhos e filhas que são capazes de se determinar, dizendo, “Pai, eu irei. Eu 
devo ir. Eu lutarei pelo Senhor.” Por favor, permita-nos reconhecer que sem fazer isso, 
não podemos penetrar através da parede do inimigo. Além disso, pedimos ansiosamente 
que o Senhor permita que nos tornemos guerreiros escolhidos do Céu que penetram 
através das paredes do inimigo, e finalmente levantam de forma absoluta a bandeira 
juntamente com Seu nome. Não nascemos para ninguém. Nascemos apenas pelo 
Senhor, e porque nascemos pelo Senhor, viveremos pelo Senhor, e porque viveremos 
pelo Senhor, também seremos capazes de morrer pelo Senhor. Portanto, esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos Seus filhos e filhas 
que têm uma crença sólida e clara que devem realizar uma vitória em âmbito mundial. 
Oramos humildemente todas estas coisas no santo nome dos Verdadeiros Pais. Amém. 
(19 de junho de 1969) 
 
Por Favor, Vamos Ser Filhos que Não Esquecem Nosso Relacionamento 
Destinado com o Senhor como Pais e Filhos 
 
Pai! Ter que cumprir a missão de determinada vitória que o Senhor deixou para trás é a 
vida cotidiana da humanidade original que está vivendo na terra, e é Sua própria vida, 
mas sabemos que ao não ter resultados históricos que pudessem ser deixados diante do 
Céu, a humanidade tem deixado para trás a dor histórica. Por favor, nos desperte 
novamente para o fato que o Senhor está preocupado por nós mesmos que estamos 
vivendo atualmente nesta época em uma posição onde pudemos criar sofrimento. 
 
Pai! Por favor, lembre de Seus filhos que estão reunidos aqui. Eles dependem somente 
do Senhor, e são um grupo que está carregando a grande e importante missão de 
cumprir o que o Senhor deixou para trás. Sabemos muito bem que somos indignos, e 
quando nos criticamos e nos analisamos, sabemos que não somos como seres que são 
capazes de retornar algo ao Senhor. Não devemos esquecer que, porque formamos um 
relacionamento adequado como filhos com o Senhor, que não pode ser cortado, mesmo 
se tentarmos, o Senhor olha para nossos seres e se relaciona conosco a partir do ponto 
que se divide em tristeza ou alegria. 
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Tal como pais amam seus filhos, é o princípio de toda moralidade humana, e o dever da 
moralidade celeste que os filhos devem amar seus pais. Sabemos bem que através de 
nossas vidas, a humanidade deveria ter deixado para trás um ponto de início que seria 
capaz de dar e receber esse tipo de amor, mas porque a humanidade não foi capaz de 
estabelecer um fundamento na vida cotidiana para ser capaz de fazer isso, e não foi 
capaz de ter um ambiente onde fôssemos capazes de fazer isso, não pudemos 
estabelecer esse tipo de tradição. Por favor, permita que este se torne um tempo e um 
lugar no qual refletimos sobre o curso triste da história que tem fluído assim, e que nos 
chama a cumprirmos a missão deixada para nós hoje. Esperamos e desejamos 
ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que este seja um tempo no qual sejamos 
capazes de nos apresentarmos diante de Sua santa majestade, receber novas ordens, e 
receber novos comandos. 
 
Estamos como pessoas nuas. Por favor, permita que entendamos claramente o fato que 
estamos enfrentando a realidade de barreiras onde podemos ser invadidos por Satanás a 
qualquer momento. Agora devemos conhecer o Senhor, Pai, antes de morrermos. E 
além disso, devemos sentir que resta diante de nós a missão celeste que, depois de 
conhecê-lo, não será feita a menos que vivamos e atendamos o Senhor antes de 
morrermos. 
 
Como nós mesmos estamos agora quando nos colocamos na presença de Sua solene 
majestade, realmente temos olhos que são capazes de olhar direto para o Senhor, Pai? 
Temos rostos que podem se relacionar com o Senhor sem vergonha? E temos membros 
e corpos que podem fazer coisas na Sua presença sem vergonha? Quando pensamos 
sobre estas coisas, compreendemos que não temos nenhum recurso que não seja 
vergonhoso diante do Senhor. Quanto mais sentimos isto, mais entendemos que a 
posição de nosso Pai é uma posição na qual o Senhor não pode evitar a tristeza, quando 
está se relacionando com pessoas indignas que são miseráveis assim, e que não são 
capazes de se colocar adequadamente. 
 
Em nossas mentes verdadeiras, com mentes elevadas e querendo chamar o Senhor, 
seguindo além do tempo e das eras, nossas mentes devem se esforçar ansiosamente para 
correr em Sua direção. Solicitamos ansiosamente ao Senhor que permita que 
entendamos o fato que, sem esse tipo de desejo, não seremos capazes de continuar 
nosso relacionamento adequado como os filhos e filhas de nosso Pai. Oramos 
humildemente todas estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (24 de agosto 
de 1969) 
 
Por Favor, Vamos Possuir as Características de Filhos que são Capazes 
de Representar o Senhor 
 
Oh Pai! Até agora estivemos nos movendo. Até agora, a terra também esteve se 
movendo. Mas sendo que a direção que o Senhor estava se movendo e a direção que a 
terra estava se movendo não eram a mesma, isto se tornou Sua tristeza; portanto, 
teremos que uni-las. Sabemos que os seres que deverão uni-las são as pessoas que estão 
no meio, que não estão nem no céu e nem na terra. Devemos saber claramente o fato 
que, devido às pessoas que se centram em si mesmas e traíram Deus, e não são capazes 
de ir além do fundamento do caminho difícil da história, hoje esta luta miserável tem 
continuado centrando em cada um de nós. 
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Aqui devemos saber que os inimigos que são mais assustadores do que os inimigos do 
Céu, ou os inimigos da terra, são as pessoas. Devido às pessoas, Sua tristeza e dor se 
acumularam uma sobre a outra, Pai, e devido às pessoas, até agora uma história 
miserável de sangue tem continuado na terra. Quando compreendemos que tudo isto é 
porque uma pessoa verdadeira não pôde ser estabelecida, devemos estabelecer a verdade 
e encontrar uma verdadeira pessoa. E depois de encontrá-la, devemos nos tornar 
completamente unidos com ela. Devemos entender que a fim de fazer isso, o curso de 
restauração deve ser absolutamente obediente ao Senhor. 
 
Devido ao fato que oferecemos inteiramente nossas mentes e corpos, e tendo dado nossa 
total devoção, o Céu deverá ser capaz de inclinar sua cabeça aqui, e a terra deverá ser 
capaz de inclinar sua cabeça aqui. Devemos nos tornar pessoas que não são 
ridicularizadas pelo inimigo Satanás, e que têm as características de filhos e filhas que 
se tornam unidos com o Senhor; que são capazes de atender o Senhor, e que são capazes 
de representá-lo. Por favor, não permita que esqueçamos o fato que o Senhor tem 
esperado por muito tempo por esse tipo de características. 
 
Se em nossas mentes temos vitalidade e sangue quente, por favor, não permita que essa 
vitalidade termine como algo para qualquer indivíduo; por favor, permita que 
entendamos que isto não funcionará a menos que esta vitalidade se torne conectada com 
Sua vitalidade. Se há isso para os jovens, é a mesma coisa, e se pessoas de meia idade 
ou mais velhas têm corações com esse tipo de vitalidade, por favor, permita que elas 
sejam capazes de se tornar unidas com o Senhor. Devemos saber claramente que nós, 
descendentes da queda, estamos enfrentando um caminho destinado ao longo do qual 
devemos esperar e buscar pelo lugar que estamos procurando hoje e amanhã. 
 
Pai! Agora devemos abrir as portas de nossas mentes, e atendê-lo com muito carinho. 
Diante da majestade de Sua presença devemos inclinar, e nos arrepender pelos pecados 
históricos do passado, e pedir perdão. Pai, por favor, venha até nós. Por favor, estenda 
Seu coração de misericórdia até nós e, por favor, não esqueça de nós. Devemos nos 
tornar verdadeiros parceiros objetos que são capazes de se tornar unidos com Sua 
esperança. E devemos nos tornar pessoas que exaltam o Senhor como um objeto de 
adoração e que esperam pelo Senhor. 
 
Pai! Sabemos que isto não funcionará a menos que estabeleçamos um padrão completo 
que seja capaz de chamar o Senhor de Pai, e que une a mente de vitalidade que é capaz 
de se mover ou parar juntamente com o Céu, e a mente de vitalidade que é capaz de se 
mover e parar juntamente com a terra. Portanto, esperamos ansiosamente que o Senhor 
permita que nos tornemos um grupo humilde diante do Senhor, e que pode fazer isso. 
Oramos todas estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (31 de agosto de 
1969) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que são Capazes de Assumir Sua 
Grande Obra 
 
Pai! Por favor, permita nos sentirmos tristes que não temos sido capazes de possuir uma 
autoridade conclusiva de amor porque não temos sido capazes de ter a fagulha de amor 
que é capaz de enlouquecer ao menos várias vezes pelo desejo de amar novamente, 
mesmo após ter amado nosso parceiro objeto como louco. 
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Esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita que nos tornemos 
filhos, que nos tornemos filhas, e que nos tornemos famílias que se deploram por não 
terem tido um único dia quando adoramos o Céu por toda a noite, continuando no dia 
seguinte, e a fim de ter esse tipo de motivação, correndo ao Senhor apelando para nos 
segurar. Devemos nos tornar filhos que, diante das pessoas do mundo, das famílias do 
mundo, e das nações do mundo, têm mais valor do que eles, e que dão a bênção para 
eles com alegria. E por favor, permita que entendamos o fato que, quando nos tornamos 
filhos que criam algo mais elevado, tudo vai bem. 
 
Por favor, permita entendermos claramente que o mundo espiritual está mobilizado ao 
ponto onde aparecemos na posição de pais representando Deus. E esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que possamos cumprir a missão de 
mover o ambiente, o qual é o parceiro objeto, com a autoridade do parceiro sujeito 
tornando-se o centro do mundo. 
 
E quando chamamos o Senhor de “Pai,” queremos chamar o Senhor de “Pai” milhões de 
vezes com mentes que são ao menos dezenas de vezes mais sérias do que aquelas das 
pessoas do mundo atual, que estão chamando o Senhor de “Pai” com mentes ansiosas. 
Portanto, por favor, permita que sejamos capazes de experimentar Seu mais íntimo 
coração, e por favor, faça-nos mais fervorosos do que antes, e por favor, faça-nos mais 
fervorosos depois do que agora. Por favor, permita-nos entrar na posição de ser 
chamados de Seus filhos. Pródigos também são filhos, e súditos leais também são 
filhos, mas, por favor, permita que nos tornemos filhos que são capazes de assumir Sua 
grande obra. 
 
Esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que todos nós lutemos a 
fim de nos tornarmos filhos que são reconhecidos por todos como filhos filiais que são 
capazes de herdar completamente todas as Suas grandes obras. E por favor, permita que 
sejamos capazes de ser reconhecidos pelo Senhor, que dirá, “Vocês são meus filhos 
amados.” Oramos humildemente todas estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. 
Amém. (26 de fevereiro de 1970) 
 
Por Favor, Vamos nos Colocar como Filhos Adequados Diante do Senhor 
 
Pai! Sabemos na verdade que, não importa quanto chamamos o Senhor, se o Senhor não 
nos chamar, não podemos ter um relacionamento adequado com o Senhor. Devemos 
novamente sentir do fundo de nossos corações que o Senhor tem nos chamado 
repetidamente a partir de uma posição de sofrimento, a partir de uma posição miserável, 
com uma mente ansiosa por todo o longo curso da história.  
 
Quando pensamos que, sem ter a atitude de colocar os filhos na Sua presença, não 
podemos chamá-lo de nosso Pai, podemos imaginar quanto o Senhor deve ter esperado 
por esse tipo de filhos! Quanto o Senhor deve ter esperado por um lugar onde pudesse 
encontrar filhos que estivessem cheios com saudades, e onde o Senhor pudesse 
compartilhar as circunstâncias que ocorreram ao longo do caminho de Seu curso! 
Quanto o Senhor deve ter procurado pelo lugar onde pudesse dar ordens sobre todas as 
missões, e dar as instruções finais! 
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Deveremos preparar um lugar onde o Senhor possa fazer isso. E nos tornando seres que 
são capazes de se ajustar completamente a todos os Seus comandos, devemos nos tornar 
filhos e filhas que são capazes de dizer, “Oh Pai! Faça como o Senhor deseja!” E 
devemos nos tornar filhos e filhas que são adequados a herdar o espírito de nossos 
antepassados que carregaram a missão de indenização para a era histórica. Nesta era, 
quanto o Senhor esperou por filhos e filhas a quem pudesse elogiar e se orgulhar! Pai, o 
Senhor prometeu, abençoou, e comandou internamente, mas nossos antepassados que 
vieram e foram no curso da história sempre feriram Seu coração, e quando 
compreendemos que não foi apenas uma ou duas vezes que eles baniram o Senhor para 
um lugar solitário, ter o nosso relacionamento adequado sendo capaz de nos tornarmos 
Seus filhos é uma coisa alegre, mas em relação ao aspecto da missão, toda vez que 
olhamos para o caminho de restauração cheio de dor trilhado por nossos antepassados, 
não podemos evitar pensar que isto está acompanhado de muitas coisas tristes. 
 
Somos capazes de chamar internamente o Senhor de Pai, mas sabemos que ao mesmo 
tempo, externamente devemos ser capazes de receber ordens a partir do Senhor sobre 
nossa responsabilidade. E devemos pensar que o Senhor não está nos comandando e nos 
dando ordens sobre nossa responsabilidade e missão a partir de uma posição alegre; ao 
invés, o Senhor está em uma posição miserável onde deve comandar e nos dar ordens a 
partir da encruzilhada miserável e solitária de morte. 
 
Por favor, permita que entendamos que a fim de encontrar esse Pai, devemos curar a 
miséria desse Pai, ou não podemos encontrá-lo, e a fim de ter um relacionamento com 
esse Pai, devemos ir além de todos os relacionamentos mundanos, ou não podemos ter 
um relacionamento com Ele. Quando consideramos quem era a causa deste tipo de 
relacionamento, e compreendemos que a verdade é que não foi por causa do Senhor; ao 
invés, foi por causa de nossos antepassados humanos, a humanidade, compreendemos 
que devemos nos tornar Seus filhos e filhas que são capazes de se sentir envergonhados. 
 
E quando dizemos ao Senhor que somos seres que merecem morrer milhões de vezes, 
seremos capazes de nos comunicar com sua situação miserável até agora, e quando nos 
colocamos em uma posição que é semelhante à Sua, ou em uma posição que é até 
mesmo mais miserável, nosso Pai que tem sido tão triste, será capaz de nos confortar. 
Sabemos que, se existe esse tempo, é a partir desse ponto que podemos formar um 
relacionamento com o Senhor, Pai. Por favor, permita compreendermos que um 
relacionamento adequado não é realizado a partir de uma posição de pedir coisas ao 
Senhor; ao invés, é formado a partir de uma posição onde o Senhor é capaz de se agarrar 
a nós, e compartilhar sobre Sua situação conosco. Oramos humildemente todas estas 
coisas no santo nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (15 de março de 1970) 
 
Por Favor, Vamos nos Tornar Capazes de Testificar que Somos Seus 
Filhos 
 
Pai Amado! Sabemos que se buscamos e nos elevamos continuamente, e subimos ainda 
mais, o resultado não será outro além do lugar onde encontramos com o Senhor, Pai. Se 
consideramos o que podem ser as palavras conclusivas finais, e que poderíamos dizer, 
elas seriam, “Você é meu filho,” e “Eu sou seu filho.” Sabemos que estas são as 
palavras conclusivas que são as palavras de esperança que a humanidade tem 
perseguido, e as palavras pelas quais o Senhor buscou e encontrou a humanidade. 
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Isto não deve terminar ao encontrar o Senhor como filho e filha; ao invés, esses filhos e 
filhas devem ser capazes de se transformar no osso de Seus ossos, e a carne de Sua 
carne, e a esperança interna deve aparecer para nós, e a aspiração individual que 
apareceu para nós deve aparecer para uma família, e a aspiração da família deve ir além 
da sociedade e da nação, e além de todas as pessoas do mundo, e isto deve se tornar uma 
emoção sentida através da experiência de Seu coração mais íntimo, e deve ser capaz de 
transbordar para um nível mundial de validade universal. Sabemos que esse é o mundo 
de esperança que o Senhor está buscando, e o mundo que a humanidade está buscando. 
 
Quando olhamos para as coisas a partir desta posição, teremos que olhar e ver se há 
realmente um grupo que está procurando este tipo de caminho neste período histórico 
atual. Teremos que verificar isto. Devemos revelar a origem da verdade ensinada por 
Jesus e todos os santos, e em relação a nós mesmos, devemos descobrir quanta 
prioridade damos ao valor do Céu, e devemos analisar e criticar em que tipo de situação 
igual o Céu e nós devemos nos colocar. E então, devemos entender neste tempo que isto 
não funcionará a menos que nos coloquemos em uma posição decisiva que deve ser 
assim, e tendo aparecido diante de todas as pessoas do mundo inteiro e das novas 
tendências de pensamento, a menos que estabeleçamos um padrão de verdade que possa 
lidar com estas coisas. 
 
Pai, o Senhor deve ser capaz de provar que somos Seus filhos, e devemos ter fé que 
podemos testemunhar vividamente que somos Seus filhos e Suas filhas. Por favor, 
permita-nos provar, não somente pela fé, mas a partir de uma posição de experiência, o 
fato que o Senhor e eu temos um relacionamento que se estende para frente e para trás, e 
um relacionamento que se estende para a direita e a esquerda, e por favor, permita-nos 
descobrir que nós mesmos somos capazes de estabelecer por nós mesmos a origem de 
prova que pode dizer que, a partir desse tipo de posição sem mudança, temos estado 
juntos eternamente; estamos vivendo juntos eternamente; e viveremos juntos 
eternamente. Oramos humildemente todas estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. 
Amém. (11 de fevereiro de 1971) 
 
Por Favor, Vamos Realizar o Precioso Valor dos Verdadeiros Pais e 
Atendê-los 
 
Devemos saber quão precioso é o nome dos Verdadeiros Pais. Devemos sempre manter 
em mente que eles são os pais corpóreos que podem resolver Sua dor; eles são o centro 
para realizar a esperança da humanidade; não podemos substituir toda a história por 
estes Verdadeiros Pais que são a origem do aparecimento do mundo ideal, e não 
podemos substitui-los nem mesmo por nossos filhos. 
 
Deveremos ter o pensamento dos Verdadeiros Pais em nossos corpos. A Vontade dos 
Verdadeiros Pais é salvar o mundo. Devemos entender que o pensamento dos 
Verdadeiros Pais é um pensamento para o fundamento do futuro e para deixar para trás 
uma tradição histórica. Estamos no presente a fim de dar o fruto do passado; estamos no 
presente a fim de nos tornarmos o centro do propósito do presente; estamos no presente 
a fim de nos tornarmos o centro do propósito do futuro. Quando consideramos que 
estamos colocados em uma posição sagrada que é capaz de influenciar o destino 
conclusivo de três eras assim, compreendemos que até agora não sabíamos que a 
humanidade era assim. Mas agora, Pai, compreendemos isto. 
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Agora deveremos dar nossa total devoção e cumprir nossa obrigação moral como os 
bons antepassados de milhões de gerações, e estabelecer uma tradição que será 
adequada a ser respeitada para todo sempre. Quando fomos filhos filiais para nossos 
pais? Quando atendemos nossos pais na primavera com flores desabrochando? Ou 
quando lutamos ao lado deles no verão, outono ou inverno? Quando nos determinamos 
a morrer juntamente com eles? Queremos sinceramente agradecer que o Senhor nos 
garantiu este momento quando podemos compartilhar nosso destino com nossos pais 
por três anos, embora não pudemos ainda atender nossos pais a despeito do fato que 
deveríamos atendê-los por três anos. Quando nosso ambiente de vida se torna cheio com 
lágrimas, e nosso curso de vida pode ficar cheio de lágrimas de ansiedade, e podemos 
dizer, “Eu quero viver e morrer por milhões de anos atendendo meus pais,” e quando 
chegar o dia, eu penso sobre meus pais; de noite também, eu penso sobre meus pais; 
quando sozinho também, eu penso sobre meus pais; e quando feliz também, eu penso 
sobre meus pais. Devemos entender a verdade que uma situação santa e surpreendente 
está presente naquilo que moverá os muitos seres humanos do mundo, e esperamos e 
desejamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos seus filhos e filhas que 
são capazes de seguir em frente de forma poderosa, mais poderosa, e ainda mais 
poderosa. Oramos humildemente no santo nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (29 de 
abril de 1971) 
 
Por Favor, Vamos Confortar a Situação do Céu que Tem Sofrido 
Injustamente 
 
Oh Pai de grande misericórdia! Oh Céu, que tem experimentado perdas até agora, tendo 
relacionamentos adequados de compaixão e simpatia, por favor, abaixe e olhe para 
nossos seres inadequados. Quando consideramos Sua autoridade e posição original, 
pensamos que o Senhor é o Ser Santo a quem a humanidade decaída não ousa se 
relacionar, e devemos lamentar o fato que o Senhor, nosso Pai que é assim, tem sofrido 
injustamente, seguindo e assumindo a responsabilidade sozinho pelo passado de 
sofrimento. Mas se existe uma oportunidade de sermos capazes de notificar o céu e terra 
sobre isto, devemos saber que, antes de notificarmos sobre a humanidade miserável, 
somos as pessoas que devem notificá-los primeiro sobre nossos pais celestes miseráveis. 
 
Mesmo se estamos em uma posição que é capaz de alcançar o Reino do Céu, mais do 
que esperar pela autoridade do Céu, devemos sentir acuradamente que diante de nós em 
nossa estrada da vida que permanece, ainda há muitos momentos quando teremos que 
seguir o tipo de estrada onde confortamos o Céu, suportando e seguindo através de 
muitas coisas. Por favor, permita despertarmos novamente para o fato que devemos nos 
tornar filhos e filhas de quem o Senhor possa se orgulhar, que hoje também, por sua 
própria vontade, protegem a estrada para a batalha; quem, como o pioneiro do amanhã, 
espera o aparecimento da vitória; que se determina a superar; e que não sabe o que 
significa ficar exausto mesmo em um ambiente de vida de condições desfavoráveis. 
Sendo que sentimos o fato que, a menos que nos movamos de acordo com Seu íntimo 
coração, e a menos que nos tornemos seres que estão conectados com Sua situação, e, 
como frutos do bem, nos tornemos degraus nesta terra, o Senhor não será capaz de 
caminhar, então solicitamos ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos 
filhos e filhas que vivem confortando e atendendo nosso Pai, que está seguindo um 
caminho solitário até mesmo um dia mais rapidamente. Oramos humildemente no nome 
de nossos Verdadeiros Pais. (29 de agosto de 1971) 
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Por Favor, Vamos nos Tornar Filhos que Estão Preocupados Primeiro 
com o Coração de Nossos Pais 
 
Nosso Pai, que tem trabalhado duro com este grupo que é sempre inadequado e fraco, 
nosso Pai, que tem nos aconselhado enquanto sempre suporta uma posição solitária, 
nosso Pai, que assume responsabilidade sozinho em circunstâncias de tristeza, e que 
segue em frente se colocando na vanguarda a fim de ser pioneiro do dia de conforto e 
repouso para nós, quando consideramos que o Senhor é esse Pai, devemos pedir que o 
Senhor nos perdoe por termos faltado severamente na piedade filial, e por não ter sido 
capazes de atendê-lo como o Senhor de nossos corações. Por favor, perdoe, Pai, que 
temos sido inadequados e não sabíamos até agora que o Senhor é nosso Pai que está nos 
ressuscitando para a vida eterna que continua para todo sempre, e mesmo hoje está 
continuando a obra de criação. 
 
Estamos esperando por um tempo quando podemos limpar a nós mesmos e nossos 
corações sejam movidos com ansiedade e adoração enquanto contemplamos Sua santa 
majestade. Portanto, se há algo sobre o qual o Senhor gostaria de nos instruir, por favor 
venha, e instrua-nos para que nossas mentes e corpos possam ser movidos, e se não 
podemos seguir para o lugar que o Senhor deseja através do relacionamento adequado 
do novo comando, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que mesmo se o Senhor 
precisar nos trazer uma vara, que o Senhor permita que sejamos capazes de seguir para 
esse lugar. 
 
Sendo que, a despeito do fato que deveríamos nos doar como ofertas ao Senhor, e não 
temos sido capazes de fazer isso, Pai, esperamos ansiosamente que mesmo se o Senhor 
precise nos levar até lá, e mesmo se o Senhor precise nos arrastar até lá, o Senhor deve 
nos levar até Seu altar. 
 
No caminho para o Monte de Moriá, Abraão trouxe seu filho inocente, Isaque, com ele. 
Quando Isaque perguntou para seu pai, “Onde está o cordeiro para a oferta,” seu pai 
respondeu que ele não precisava se preocupar sobre isso. Toda vez que considero o 
coração de Abraão, toda vez que considero o coração de pais, passo a sentir quão triste 
Seu coração deve estar enquanto o Senhor nos conduz. 
 
Quando pensamos que antes de estarmos preocupados sobre Seu coração, há muitas 
vezes que estamos preocupados sobre nós mesmos ou as coisas ao nosso redor, agora 
devemos seguir além de nós mesmos, e estar preocupados primeiro sobre Seu coração, 
Pai. E este deve se tornar um tempo que estamos cientes sobre o fato que devemos nos 
tornar o povo da nação e os filhos e filhas a quem o Senhor não pode seguir sem eles, 
que dão piedade filial e dão lealdade acima da lealdade, e que podem manter o fluxo 
principal de Sua providência. E esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor 
permita que este seja o tempo não apenas de nosso despertar, mas ao invés, de jurar com 
convicção. Oramos todas estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (5 de 
setembro de 1971) 
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Livro 5 - Vida no Mundo Espiritual e na Terra 
 

Capítulo 1 - Uma Carta de Oferta aos Verdadeiros Pais  
 
A Carta para os Verdadeiros Pais 
 

Dr. Lee começou com a oração, “Verdadeiros Pais! Espero que possam 
ser consolados por minha carta!” 

 
Verdadeiros Pais! Eu gostaria de manifestar minhas melhores considerações a vocês. 
Espero receber seu amor e perdão por causa da impiedade da minha vida terrena. Eu não 
posso evitar sentir tristeza diante dos Verdadeiros Pais porque vim aqui para o mundo 
espiritual antes de vocês. 
 
Eu conheço muito bem o contínuo e desesperado esforço dos Verdadeiros Pais para 
cumprir com sucesso a Bênção internacional de 3,6 milhões de pessoas. No mundo 
espiritual, nossos membros também estão trabalhando muito para testemunhar para as 
pessoas. Entretanto, embora façamos esforços extremos para restaurar o mundo 
espiritual, muitos problemas fundamentais podem ser resolvidos somente quando vocês 
vierem. Eu sinto muito por isso, porque isso causará problemas a vocês. 
 
Sendo que o Verdadeiro Pai conduzirá a Bênção no mundo espiritual, multidões estão 
esperando por vocês. Agora, ensinamos que a porta do inferno será aberta e será 
liberado. Entretanto, embora tentamos fazer nosso melhor, isto não pode ser comparado 
com os esforços de nosso Verdadeiro Pai. Desejamos e oramos que nossos pequenos 
esforços possam reduzir seu fardo. 
 
Verdadeiros Pais! Quando eu vivia no mundo físico, os intelectuais frequentemente me 
perguntavam sobre o mundo espiritual, mas eu não podia responder com conhecimento 
de causa. Sempre que realizávamos seminários acadêmicos, as pessoas perguntavam 
sobre o mundo espiritual. Mas eu não podia dar uma resposta clara. O mundo espiritual 
era como um enigma que não podia resolver por mim mesmo. Deste modo, sem 
sistematizar antes a doutrina do mundo espiritual, eu vim aqui. Portanto, pelas seguintes 
razões, eu tentarei relacionar detalhadamente os detalhes sobre o mundo espiritual: 
Primeiro, eu quero resolver muitas das questões que preocupam as pessoas terrenas. 
Segundo, quero auxiliar nossos membros da Unificação enquanto na terra a viverem 
adequadamente. Terceiro, embora meus esforços sejam muito pequenos, eu quero 
reduzir os problemas de nossos Verdadeiros Pais. Quarto, estou incomodado com uma 
consciência culpada porque vim para o mundo espiritual antes do Verdadeiro Pai. 
 
Verdadeiro Pai! Até agora, seu humilde filho, Sang Hun, tem explorado várias regiões 
do mundo espiritual. Contanto que seja possível, eu quero pesquisar por todo o mundo 
espiritual. Agora, vou relatar o que tenho pesquisado no mundo espiritual. Se minha 
mensagem contiver erros, por favor, me culpe e me corrija. É meu coração sincero 
ajudar os membros revelando os segredos do mundo espiritual. Espero que, conhecendo 
o mundo espiritual, as pessoas vivendo no mundo físico não cometam pecado, e venham 
para o mundo espiritual sem pecado. Ao fazer isso, eu oro que o fardo de nosso 
Verdadeiro Pai seja reduzido quando ele vier para o mundo espiritual. Além disso, Deus 
é o mais sobrecarregado e pobre. 
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Verdadeiro Pai! Eu gostaria profundamente de expressar apreciação por me enviar para 
este lugar abençoado, e me dar o título de “Homem Abençoado.” Após concluir minha 
vida terrena com sua graça e bênção, eu vim para o mundo espiritual. Por isso, eu 
sinceramente me dedicarei para liberar o inferno neste mundo eterno. 
 
Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe! Como um casal abençoado, pedimos por seu perdão 
porque vivemos confortavelmente no mundo espiritual. Gostaríamos de oferecer uma 
veneração completa diante dos Verdadeiros Pais. Que os Verdadeiros Pais vivam vidas 
longas! 
 
21 de agosto de 1997 
De Sang Hun 

 
 
Para os Amados Membros da Igreja de Unificação 
 
“Eu gostaria de oferecer esta carta para nossos amados membros.” 
Queridos membros! O que eu deveria escrever primeiro? Ninguém pode evitar a morte 
física, nem fugir do mundo espiritual. Este é o caminho da lei Celeste através do qual 
todos devem passar. Eu sinto falta de nossos membros da Igreja de Unificação desde 
que vim para o mundo espiritual. Estou realmente preocupado sobre como educar todos 
os membros a não violarem a lei Celeste no mundo físico, para que vocês sejam capazes 
de passar sem problemas para o mundo espiritual. Se violar a lei do mundo espiritual, 
você não poderá resolver isto facilmente, e pagará o preço da indenização através de 
sofrimento no mundo espiritual. Amados membros da Igreja de Unificação! Que tempo 
difícil vocês têm tido! Eu desejo que, quando chegarem neste mundo eterno, vocês 
possam viver com felicidade. Eu gostaria que vocês não tentassem fugir dos momentos 
de dificuldades temporárias. Se perseverarem, vocês encontrarão vida eterna. 
 
Se vocês violam a lei Celeste, seus descendentes terão que pagar indenização ao invés 
de vocês. Quando os Verdadeiros Pais organizam o mundo espiritual, seus 
comportamentos errados doerão no coração dos Verdadeiros Pais. Queridos membros 
da Igreja de Unificação! Meu nome é Sang Hun Lee, que escreveu o Pensamento de 
Unificação. Eu vou relatar o que tenho pesquisado no mundo espiritual. Por favor, leiam 
isto cuidadosamente, e tornem suas vidas terrenas bem-sucedidas. Ao fazer isso, vamos 
consolar o coração doloroso dos Verdadeiros Pais, e orar que os Verdadeiros Pais 
tenham uma vida longa. Por favor, leiam minha mensagem muito cuidadosamente. 
Vocês devem mensurar suas vidas todos os dias pelo padrão dos discursos dos 
Verdadeiros Pais. Este é o meu conselho como seu irmão mais velho, para ajudá-los a 
cumprir sua responsabilidade com sucesso na terra. Que Deus abençoe todos vocês! 
 
21 de agosto de 1997 
De Sang Hun 
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Capítulo 2 - Vida na Terra e Vida no Mundo Espiritual 
 
Encontro na Cerimônia de Seung Hwa de Sang Hun Lee 
24 de março de 1997 
 
Meu nome é Sang Hun Lee. 
 
Por favor, não tentem testar quem eu sou. Isto cria um mau sentimento em mim. Eu 
queria encontrar vocês mais frequentemente durante minha vida terrena. Entretanto, não 
era fácil nos encontrarmos. Querida Sra. Kim! Através de você, eu vou concluir o que 
não conclui durante minha vida terrena. Por favor, não diga que não tem nenhuma 
qualificação para fazer isso. 
 
Pensamento de Unificação é o Pensamento Fundamental 
 
O Pensamento de Unificação é o pensamento fundamental que o Verdadeiro Pai nos 
deu, mas muitas pessoas tentam entendê-lo apenas intelectualmente. Portanto, por todo 
o meu tempo de vida no mundo físico, eu estive tentando escrever muitos livros para 
ajudar as pessoas a entenderem mais facilmente o Pensamento de Unificação. Contudo, 
eu não pude cumprir isso completamente. Portanto, a partir do mundo espiritual, eu vou 
enviar a você o que não conclui no mundo físico, para que possa compartilhar isto com 
todas as pessoas. 
 
Sra. Kim! A partir da minha vida terrena, eu sei que você trabalhou bastante. Portanto, a 
partir de agora, eu vou ajudá-la centrando na família do Rev. Ho Woong Chung no 
mundo espiritual. Por favor, espere por isto. Embora Deus disse que não preciso 
permanecer na terra por 40 dias, eu irei ao redor da terra e do mundo espiritual o mais 
longe que puder, para que possa sistematizar meu pensamento e relatar isso para você. 
Minha esposa também tem muitas coisas para compartilhar com você. Sra. Kim! 
Embora por enquanto você possa se sentir perturbada por minha causa, por favor, 
perdoe-me. Depois de colocar meus pensamentos em ordem por 40 dias, eu voltarei. 
Embora você possa ir para a Austrália, eu posso ir até lá. Então, eu visitarei você 
novamente. Obrigado. Além disso, eu gostaria de expressar minha apreciação porque 
todos me elogiaram lindamente na cerimônia de Seung Hwa. 

 
 
Culto Memorial Em Sua casa Com os Membros de Sua Família 
28 de março de 1997 
 
Para Kyum Hwan, Jang Hwan, e Jin Won, 
Eu quero conversar com todos vocês por algum tempo, mas porque o tempo é limitado, 
eu vou dar minhas considerações através desta carta. Kyum Hwan! Jang Hwan! Jin 
Won! Eu posso dar uma breve descrição do mundo espiritual, que vocês não podem ver, 
assim: 

“Que vida inútil foi o mundo físico! 
Ela não foi nada. 
Ela não foi nada. 
Oh! Deus! 
Oh! Deus!” 



474 

 

Eu realmente não sei como posso descrever este mundo espiritual infinito. Deus é 
invisível. Embora eu esteja no reino do céu, não posso ver Deus. Entretanto, há uma luz 
brilhante e fascinante, a qual não pode ser explicada pelo cérebro, intelecto e razão 
humana. Diante de uma luz tão brilhante, todos os conteúdos de nossas vidas estão 
completamente descobertos. Nesta luz brilhante, podemos ter o mesmo sentimento de 
alívio, segurança, e felicidade como um bebê sente quando está bebendo o leite de sua 
mãe. Nesta luz, tudo parece derreter como um alto-forno. Podemos chamá-lo de alto-
forno do amor de Deus. Oh Deus! Esse mundo maravilhoso repousa à frente! Um doce 
perfume, uma bela melodia, como nunca experimentado. 
 
Meus filhos! Mesmo se seu pai tentasse escrever a noite toda sobre o mundo espiritual, 
eu não seria capaz de me expressar adequadamente. Deixem-me fazer uma pergunta. 
Quanto tempo vocês vão viver na terra? Qual é o propósito de suas vidas? Como seu 
pai, quero pedir que vocês leiam todo o Pensamento de Unificação que eu escrevi, e o 
Princípio Divino que o Verdadeiro Pai escreveu. Depois de ler isso, vocês devem 
decidir seu caminho de vida. Se houver um ensinamento maior do que esses livros, 
vocês podem segui-lo. Entretanto, se vocês acham que não há nenhum pensamento 
maior, vocês devem trabalhar com toda a sua energia e vida para o benefício da vontade 
de Deus. Vocês não devem ouvir as notícias locais referentes a vários rumores ruins e 
coisas negativas sobre a Igreja de Unificação, mas deveriam ouvir as notícias nacionais. 
 
No dia da cerimônia de Seung Hwa, muitas pessoas me elogiaram muito. Eu quero que 
vocês, como meus filhos recebam essas expressões com humildade. No futuro próximo, 
eu explicarei sobre este imenso mundo espiritual através da Sra. Kim, depois de 
organizar meu pensamento de forma sistemática e lógica. Também falarei para o grupo 
de professores sobre o mundo espiritual. Vocês também devem ajudar a Sra. Kim. 
Vocês devem estudar como viver. Por favor, mantenham em mente que o mundo físico 
no qual vocês estão vivendo é um mundo sem valor e momentâneo. 
Do seu pai 

 
 
Para Meus Amados Filhos (Uma Carta de Sua Mãe.) 
 
Kyum Hwan! Jang Hwan! Jin Won! Por favor, ouçam 100 por cento o que seu pai disse. 
Como sua mãe, o que eu quero pedir para vocês é que tenham relacionamentos 
próximos uns com os outros e se ajudem. Por favor, sempre olhem ao redor para 
verificar se há alguma coisa com a qual possam ajudar. Como vocês vão gerenciar o 
problema da herança? Depois de discutir esse assunto entre vocês, por favor, conversem 
com a Sra. Kim. Seu pai disse que ele finalizaria isso. Eu também peço que vocês 
estudem os Verdadeiros Pais. Quão felizes vocês são porque podem ouvir estas notícias 
preciosas a partir do mundo espiritual! Como sua mãe, eu aprecio profundamente isso. 
Da sua mãe 

 
 
Depois de Examinar Minha Vida, Por favor, Estudem o Pensamento de 
Unificação 
 
Depois de examinar minha vida, por favor, estudem o Pensamento de Unificação. Por 
favor, sigam-me. (Um conselho de pai para seus filhos.) 
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Questões e Respostas com Membros da Família 
 
P: O que você pensa sobre impiedade? 
R: Sendo que não cumpri completamente meu dever de piedade filial diante de Deus, 
como eu posso pedir por piedade filial dos meus filhos? Se vocês querem realizar o 
dever de piedade filial, por favor, sigam os Verdadeiros Pais. 
 
P: Por que você passou pela janela? 
R: Ninguém atravessaria uma janela se soubesse que era uma janela. Mas eu passei pela 
janela porque ela parecia uma saída aberta. Por favor, não me perguntem mais sobre 
isso. Não me arrependo sobre minha vida passada. Eu nem me arrependo. Se há algo 
sobre o qual preciso me arrepender, é que não fui muito mais iluminado 
intelectualmente. [Ed.: A morte do Dr. Lee foi precedida por um acidente no qual ele 
caiu através de uma janela.] 
 
P: O que devemos fazer com seus pertences? 
R: Por favor, doem qualquer coisa importante para a Universidade Sun Moon e 
queimem o resto. 
 
Instruções para seus filhos: 
Vocês devem viver para o benefício da vontade de Deus. Se vocês acham que o 
Pensamento de Unificação e o Princípio Divino são verdade, vocês devem seguir isso 
com toda sua mente, coração e vida. O que será necessário que vocês façam? Pratiquem 
a verdade depois de julgar o que é útil para a vontade de Deus! No mundo espiritual, eu 
desenvolverei materiais educacionais que possam ser de vital ajuda para pessoas no 
mundo físico. 
 
Instrução para a Equipe do Instituto do Pensamento de Unificação 
Por favor, desenvolvam o Instituto do Pensamento de Unificação. Eu ajudarei vocês. 
 
Palavras de Deus 

(1) Sang Hun Lee! Parabéns por sua chegada ao seio de Deus! 
(2) Deus me chamou de um “Homem Celeste.” 
(3) Deus disse que Sang Hun tenta circular por todo o mundo espiritual e 
o mundo físico, e que ele está trabalhando muito. 
 

Conversa Privada 
Sra. Kim! Eu espero que você possa vir aqui depois de viver na terra pelo mesmo tempo 
que eu. Através de você, eu quero divulgar tudo sobre o mundo espiritual tanto quanto 
puder. Agora podemos nos juntar em um novo casamento. (A Sra. Kim teve uma visão 
na qual os membros da família estavam reunidos ao redor da mesa de jantar em sua casa 
cheios com luz brilhante.) 
 
Para Churl Ha Hwang e Jong Sam Lee 
“Obrigado por participarem na reunião de hoje. Por favor, publiquem esta carta como 
um livro bem desenvolvido para entregar para grupos intelectuais.” (22 horas, 21 de 
julho de 1997) 
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O Mundo Espiritual e Sua Vida 
23 de maio de 1997 
 
Sra. Kim! Meu nome é Sang Hun Lee. Quando você me testa para ver se eu sou um 
Satanás, você me ofende. Eu apreciaria muito se você acreditasse em mim quando Deus 
me apresentar.  
 
Mundo Espiritual 
 
Embora o mundo espiritual pareça ser o mesmo como o mundo visível fenomenal, a 
escala do mundo espiritual não pode ser comparada com a escala do mundo físico. Por 
exemplo, no mundo fenomenal, materialidade e espaço limitam um carro, mas no 
mundo espiritual, a forma de um carro pode ser mudada à vontade. Sua direção de 
movimento também é livre. O carro se move com o pensamento de um motorista, e 
pode até mesmo passar através de uma montanha em um momento. Ele pode se mover 
livremente como em um filme de fantasia ou viajem de ficção científica, os quais as 
crianças gostam muito. Embora o movimento do carro possa parecer caótico, porque 
mantém a lei espiritual, não há nenhum tipo de acidente. 
 
Vida no Mundo Espiritual 
 
Pessoas terrenas acordam de manhã e dormem à noite, e pessoas espirituais se 
comportam da mesma forma. Contudo, no mundo espiritual, manhã e noite não seguem 
uma ordem regular. Manhã e noite podem ser mudadas de acordo com o pensamento da 
pessoa. 
 
Eu não sei quem foi que descreveu primeiro o mundo espiritual contendo inferno, 
Paraíso, e o Reino do Céu respectivamente, mas as distinções são adequadas. Existem 
enormes lacunas nestes níveis de vida. Por um lado, o inferno é muito bizarro. Não 
podemos ver visões comparáveis no mundo físico. Por exemplo, eu vi uma mulher nua, 
e ao lado dela, um homem tocava a parte inferior do corpo dela. Ao lado deles, outra 
mulher brigava com ela, argumentando que a parte inferior do homem era dela. A 
despeito de sua natureza grotesca, eles não se sentiam envergonhados. 
 
Uma vez, quando uma mulher japonesa corria usando sapatos de madeira e caiu, outra 
mulher veio e escondeu os sapatos como se fossem seus. A mulher que perdeu seus 
sapatos tentou encontrá-los, enquanto a mulher que escondeu fingia ignorância. Então 
outras pessoas que viram tudo que tinha ocorrido gritaram que a mulher era uma ladra, e 
a atacaram, golpearam e chutaram. Estas coisas acontecem com muita frequência. 
 
Quando um homem idoso não pode comer sua comida porque feriu seu dedo, um rapaz 
vem e toma a comida do idoso, e a coloca em sua boca. Estas coisas sempre acontecem 
no inferno. Outra mulher, que foi forçada a cortar seu cabelo, se sentia envergonhada, e 
escondeu sua cabeça com uma toalha. Mas as pessoas que passavam por ela, tomavam 
sua toalha e limpavam suas mãos e rostos com ela. Quando a dona da toalha a tomou de 
volta das pessoas e cobriu sua cabeça, as pessoas a tomaram de volta à força, a cortaram 
ao meio com uma tesoura e devolveram a metade para ela. Então, porque não podia 
esconder sua vergonha, ela se retirou para um lugar escuro. 
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Céu Original e Inferno no Mundo Espiritual 
2 de junho de 1997 
 

As palavras de hoje foram ditas não com entusiasmo, mas com 
tranquilidade e calma. 
 

Céu é o Lugar Onde Pensamento e Ação se Tornam Unidos 
 
Que tipo de nome é o Céu? Eu não sei, mas estas sentenças estão escritas no Céu ou no 
Éden. Não importa, este é o lugar onde as palavras e ações estão unidas. 
 
Como um exemplo, se eu penso, “Hoje que tipo de carne comerei, ou o que eu quero 
comer,” com esse pensamento simultaneamente aparecerá um enorme banquete diante 
de mim. Além disso, se eu penso, “Hoje onde eu quero ir, e quem eu quero ver,” eu já 
estarei lá. Mesmo se penso, “E se essa pessoa não estiver vestida quando eu chegar lá,” 
e acontecer dela estar nua, então daremos boas risadas. 
 
Recentemente eu pensei, “Quando pessoas cegas vêm para o céu, elas serão diferentes 
daquelas que tinham visão na terra?” Um avô e um anão repentinamente apareceram na 
minha frente. O anão tinha sido cego, mas o avô tinha possuído uma boa visão, por isso 
perguntei, “No céu há pessoas cegas?” Sua resposta foi, “Viemos porque você fez uma 
pergunta. Enquanto na terra, eu era cego, mas aqui no céu nem mesmo existe a 
expressão cegueira. Eu posso ver tudo.” Eu perguntei, “Avô, você pode ver, assim, por 
que você veio?” Ele disse, “Você perguntou sobre a diferença entre uma pessoa que 
tinha visão na terra e uma que não tinha. Você pode ver ambas com seus olhos e com 
sua mente. Com os olhos você pode ver visivelmente um objeto, mas aquilo que você 
pode ver com sua mente, você pode ver melhor do que com seus olhos.” 
 
No céu, o ambiente está replete com muitas jóias brilhantes. Por causa da luz e brilho ao 
redor, você não pode esconder quaisquer dificuldades entre uns e outros. Tudo pode ser 
visto com os olhos e a mente. Se estou cheio com luz e meu cabelo brilha dourado, isto 
é devido à luz dourada que está cheia com um êxtase radiante. Este é o lugar onde sua 
mente está sempre preenchida com paz e serenidade, onde dificuldade, desconforto e 
raiva não existem. O Céu é o lugar onde você não encontrará nenhuma dificuldade para 
expressar ou explicar qualquer coisa. 
 
Inferno é o Lugar que Você não Pode Imaginar no Céu 
 
No inferno você enfrenta fome e sofrimento; o inferno está imerso em inveja e 
desconforto. Devido a esse sofrimento, a luta não pode ser evitada. Todos se sentem 
desconfortáveis. No Céu você tem a liberdade para seguir sua mente, mas no inferno 
você não pode fazer uma única coisa de acordo com sua própria vontade. No inferno, 
você toma as posses dos outros pela força, e come furtivamente. Pessoas na terra não 
podem imaginar como o inferno é realmente ruim. 
 
“Sang Hun Ah!” Isto é Amor. 

(Ed.: Somente seus pais, avós ou amigos próximos se referiam ao Dr. 
Sang Hun Lee como Sang Hun ah.) 
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Na terra, se o Pai apresenta uma história de amor, ele sempre fala em referência a 
convexo e côncavo. Quando vocês pensam sobre amor, vocês pensam sobre convexo e 
côncavo, mas estas palavras, que vocês compreendem, são tão técnicas. Gritar “Sang-
Hun-ah,” esse som tem um sentimento de amor que derrete tudo. Amor possui essa 
sensibilidade que deve perdoar até mesmo um crime brutal, ou estar confortável quanto 
perto de uma pessoa que fede com o cheiro de peixe podre. O amor até mesmo possui o 
sentimento passivo de facilitar e confortar. A palavra “amor” não descreve 
adequadamente o coração. Algo mais é necessário. É ter um sentimento totalmente sem 
inveja. Mesmo nas circunstâncias mais normais, quando você dá um passo, ou fala uma 
palavra, ou quando veste suas roupas, utilizar apenas a palavra “amor, é insatisfatório. 
Para Deus, não há nenhuma frase bela ou profunda o suficiente para expressar ou 
abranger o pensamento do amor. Deus chama, “Sang-Hun-ah! Isso é amor!” Se você 
abraça amplamente a vontade de amar, não haverá nenhuma luta ou sofrimento na terra. 
Não há nenhuma maneira adequada pela elucidar perfeitamente a palavra “amor.” Isto é 
amor. 
 
O Conceito de Céu e Inferno 
 
No Céu não há nenhuma forma para se preocupar ou ter qualquer tipo de ansiedade. 
Você está vivendo e seguindo como uma massa de amor perfeitamente adequada. 
Inferno é o lugar onde você gira ao redor do desconforto, preocupação, ansiedade e 
conflito, porque vive em um mundo onde não pode saber nada sobre o amor. Em 
resumo, inferno é o lugar alienado do amor, e o Céu é a santa e perfeita unidade de 
amor. Falando de forma simples, Céu é o lugar onde não há nada que não tenha amor, e 
inferno é o lugar onde não há nem um pingo de amor. É possível que o fruto de amor 
brote e cresça, e traga a liberação do inferno. 

 
 
As Realidades Intermediárias do Mundo Espiritual 
1 de junho – 28 de julho de 1997 
 
O que é a Realidade Intermediária do Mundo Espiritual? 
 
Na terra, o que pensávamos como a realidade intermediária do Mundo Espiritual, é de 
fato um pouco diferente. Entre as muitas comunidades do mundo, as pessoas 
trabalharam para estabelecer nações que estão longe de servir a Deus. As pessoas 
trabalham para se elevar sem se preocupar com religião; elas se reúnem em lugares sem 
um relacionamento de fé. 
 
Neste lugar é difícil ver algo que se assemelhe ao Céu ou ao inferno. Há muitas 
semelhanças com a terra. Como um exemplo, durante as refeições na cozinha, alguém 
está trabalhando, alguém está lavando os pratos, preparando a comida, ou servindo a 
comida; todos trabalharão juntos. Para descrever as pessoas nesta realidade: no Céu as 
pessoas são muito brilhantes; no inferno, as pessoas são sempre inquietas e 
preocupadas, mas aqui as pessoas estão sempre muito ocupadas e trabalhando duro, sem 
nunca descansar. Em um evento especial, as pessoas estarão vivas com energia, mas não 
há nenhuma preocupação com Deus ou religião. Neste lugar, as pessoas ouvem a 
conferência do Pensamento de Unificação, mas algumas pessoas fazem perguntas tolas, 
tais como, se existe um mundo onde somente pessoas assim vivem juntas? 
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Suas perguntas não fazem sentido ou são muito simplistas. Você sente que testemunhar 
levará muito tempo. A realidade intermediária do Mundo Espiritual não é Céu e nem 
inferno, mas tem muitos níveis diferentes. Este é um lugar muito difícil de passar para 
as pessoas qualquer ideia de Deus ou do Princípio, ou do Pensamento de Unificação. 
 
As realidades intermediárias são enormes, pois a variedade é difícil de explicar. Nesta 
realidade, as pessoas comuns são muito distintas dos membros da Unificação. Membros 
da Unificação são cheios de vida. Você não pode observar qualquer dificuldade entre 
eles. Além disso, eles estão cheios de paz, e vivem entusiasticamente. Se eles têm 
algum seminário, há muita diversão e jogos, risadas e satisfação. Comparados com 
nossos membros, os outros parecem muito diferentes. Eles não têm pulso, e nem vida. 
Suas atividades são muito passivas e preguiçosas. Eles têm rostos fracos e cansados. Por 
que as pessoas comuns, de forma oposta aos membros da Igreja de Unificação, têm um 
comportamento tão triste? É porque elas não têm nenhuma esperança e nenhum desejo. 
Mas os membros da Igreja de Unificação nas realidades intermediárias têm esperança e 
desejo porque esperam e querem o privilégio especial de Deus vir até eles, e eles 
conhecem a vontade básica de Deus. Pessoas comuns não conhecem a vontade de Deus. 
Elas não estão em uma posição de esperança. As pessoas comuns e os membros da 
Igreja de Unificação ficam em regiões diferentes. 
 
Infelizmente, há muitos membros que não podem ficar na realidade de Unificação do 
mundo espiritual. Há muitas razões para isto. Primeiro, embora um casal tenha recebido 
a Bênção, uma pessoa se desviou do caminho e eles não puderam estabelecer uma 
família. Ou segundo, eles receberam a Bênção, mas o casal viveu sem cuidar da vontade 
de Deus. Ou terceiro, o casal recebeu a Bênção, mas sua vida se tornou sem centro. Há 
muitos casos assim. Eles têm a forma e nome de membros da Unificação. Sendo que são 
chamados de membros, eles podem vir para a região intermediária do mundo espiritual. 
O que eles fazem neste lugar? Este grupo de membros sempre habita no lugar onde 
podem receber Bênçãos e favor especial de Deus, de Heung Jin Nim e dos Verdadeiros 
Pais. Como? Eles podem desfrutar do tempo juntos, ouvir conferências do Princípio 
Divino e receber orientações de fé. Portanto, todos eles têm esperança. Além disso, esta 
região recebe muita atenção de Deus e de Heung Jin Nim. 
 
Pessoas do mundo podem entrar nesta região intermediária do Mundo Espiritual, mas 
somente membros da Igreja de Unificação podem entrar na sala de aula especial para 
receber educação referente à direção da retidão e justiça. Isto é realmente incrível. 
Vocês não entendem o significado da Bênção enquanto na terra, porque não podem ver 
isto. Mas a partir do Céu há uma condição exorbitante que pode ser recebida. Os 
Verdadeiros Pais estão dando a Bênção sem preço. A razão é por causa do mérito de 
nossos Pais. Enquanto os Verdadeiros Pais estão vivendo na terra neste tempo, eles 
estão dando grandes Bênçãos para vocês. Por isso, devemos sair para dar a Bênção para 
muitas pessoas em nossa área. Essa é a forma da Unificação dar Bênção para os outros. 
 
Paraíso 
 
Pensava-se que o Paraíso na terra devia ser em algum lugar entre Céu e inferno, mas 
isso não é exato. No Paraíso as pessoas formam grupos que elas pertencem 
naturalmente. Por exemplo, coreanos vão para cidades coreanas, chineses para cidades 
chinesas, e japoneses para cidades japonesas. 
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Vida na Terra Vista a Partir do Mundo Espiritual 
9 de junho de 1997 
 
Como as Obras de Pessoas na Terra São Registradas no Mundo 
Espiritual? 
 
Como as pessoas vivem na terra determina o que é registrado no Mundo Espiritual. Por 
exemplo, como um presidente de um país viveu sua vida está registrado no Mundo 
Espiritual. Se ele viveu ou não sua vida para si mesmo ou para o benefício de seu país é 
o que está oficialmente registrado. Se sua vida foi gasta apenas com coisas 
insignificantes ou você era irracionalmente materialista, ou se era simplesmente uma 
pessoa má, não uma pessoa verdadeira, tudo isto está registrado.  
 
É como se você escrevesse sua própria autobiografia. Enquanto organiza os momentos 
finais de sua vida, você considerará como estabeleceu o caminho de sua vida. Deus 
aparece incondicionalmente. Quão maravilhoso se em sua vida você trabalhou duro. 
Mesmo o presidente de um país vem para o Mundo Espiritual sem pretensão. O 
fundamento de sua vida aparecerá diante de você. 
 
Você se torna uma pessoa espiritual completa 40 dias depois que sua vida termina. 
Durante estes 40 dias, você viaja indo e vindo entre os mundos físico e espiritual, e seu 
lugar de residência é preparado. Durante este tempo, Deus não interfere. Embora seus 
antepassados cooperarão com vocês, eles não podem ajudar 100 por cento. Vocês 
devem trabalhar para estabelecer sua residência. Ninguém julga vocês. O tribunal de 
cada pessoa é diferente. Após ir para sua casa, se você está no lugar onde deseja no que 
diz respeito à geografia e topografia, ninguém forçará algo a você. Seu guia espiritual 
aparecerá e naturalmente direcionará você. 
 
De acordo com a forma do Mundo Espiritual, a atmosfera de orientação ou julgamento é 
diferente. Vocês podem receber algum benefício como resultado de ter passado tempo 
como o presidente de um país, embora existiram condições que permitiram que você 
fizesse uma grande contribuição para a nação.  
 
Não há nenhum espaço para não manter uma posição de bondade; se você não mantém 
sua existência de valor, então receberá punição até esse valor, e não mais do que 
merece. Este é o mundo espiritual. Se você foi o presidente ou uma pessoa do lado 
oposto do espectro social, a distinção de classe não tem nenhuma influência sobre o 
fundamento espiritual. 
 
Estimamos o valor de uma pessoa a partir de uma base moral, e perguntamos até que 
extensão ela viveu uma vida correta. “No mundo espiritual,” a médium perguntou, “Não 
há uma consciência de distinção social entre os trabalhadores do nível mais inferior e 
aqueles com realizações acadêmicas? No mundo físico existe essa distinção entre os 
instruídos e os não instruídos.” O Dr. Lee respondeu: “No mundo espiritual, a área de 
seu trabalho é diferente de seu conhecimento acadêmico na terra. Mas o seu maior 
embaraço não é esse, mas vem ao invés, se você cometeu um erro em sua vida, e foi 
ignorante do valor de sua vida. A maneira pela qual a distinção da realização acadêmica 
aparece no Mundo Espiritual difere da forma como ela aparece na terra.” 
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A Diferença Entre Pessoas Religiosas e Não Religiosas 
 
A diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa sem fé é enorme. Isto cria uma 
considerável estrutura de classes, ou vários níveis. Enquanto vive uma vida de fé, uma 
pessoa sincera pode ser capaz de se aproximar do favor de Deus. Entretanto, mesmo se 
você vive de acordo com a fé, se não tiver consciência, sua fé não importa. Essa pessoa 
residirá em uma posição semelhante a alguém que viveu em ignorância sobre Deus, em 
um lugar onde Deus não tem nada a ver com elas.  
 
Em relação às pessoas religiosas e não religiosas, a graça de Deus vem mais tarde para 
as não religiosas. Mesmo no Céu, quando um favor é concedido, surgem apreensões. 
Deus dá Sua bênção para a humanidade através do Espírito Santo. Através de amar a 
humanidade, o Céu também recebe benefício. Chegará o tempo quando vocês se 
moverão em liberdade para um lugar que desejam, um que reflete o mérito espiritual 
que vocês alcançaram enquanto estavam em seu corpo. Neste tempo, vocês se moverão 
baseados nos comandos de Deus. 
 
Qual é a Diferença Entre a Posição de Membros da Unificação e Membros 
de Outras Religiões? 
 
Existe uma enorme diferença. Eu posso explicar isto em algumas palavras. No mundo 
espiritual, as regiões diferem. Aqui, de acordo com a vida anterior de cada membro, 
cada um difere um pouco do outro, mas todas as várias realidades do Mundo Espiritual 
são significativamente diferentes. Aqui, a coisa que é enormemente diferente é a 
posição em relação a Deus. 
 
Existem limites que determinam quanto as pessoas que pertencem a outra religião 
podem ouvir, sentir ou falar com Deus. Mas membros da Igreja de Unificação, por 
todos os meios, residem em uma posição onde podem respirar juntamente com Deus. 
Entre membros da Igreja de Unificação, há várias camadas. Há posições distintas e 
reverenciáveis. Eu sinto muito, mas é para o benefício de nossos membros que Sang 
Hun Lee está falando, para capacitar e ajudá-los a ajustar suas vidas na terra e auxiliá-
los quando forem para o Mundo Espiritual.  
 
Diferenças surgem de acordo com a forma como seguimos o caminho dos Verdadeiros 
Pais. A posição dos 36 casais é mais intensa. Esta é a mais elevada posição da família, 
mas não posso expressar facilmente todas as dificuldades e desafios conectados com 
isto. Particularmente, todos os nossos erros foram divulgados.  
 
Quando na terra, muitos membros ou suas famílias foram apanhados no problema com 
mulheres, no problema com dinheiro público, ou outros problemas semelhantes. 
Certamente, todos devemos viver na casa de Deus e lá, tudo da pessoa será exposto. Por 
exemplo, vemos todas as vezes o pecado de uma pessoa tendo sexo com uma mulher 
diferente.  
 
Podemos ver em detalhes os pecados de um homem que utilizou dinheiro público para 
si mesmo, que foi para um bar e caiu com uma mulher. Os membros da Igreja de 
Unificação residem em um lugar mais assustador do que o inferno. O mesmo é 
verdadeiro para uma família de nível inferior ou para qualquer outro tipo de família.  
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Muitos níveis existem de acordo com a natureza do crime ou pecado cometido. 
Entretanto, a maioria de nós reside na realidade do Mundo Espiritual mais próxima a 
Deus. Também mantemos uma prisão onde pessoas com pecados graves devem ficar. 
Quão maravilhoso é que podemos seguir o caminho de indenizar nossos pecados 
reunindo-nos nesse lugar entre esses criminosos. Não existe nenhum lugar onde uma 
pessoa pode indenizar e resolver o pecado sozinha. Através de oração, dízimo, serviço e 
outros esforços públicos feitos por seus descendentes na terra, a porta para a prisão será 
aberta para pessoas espirituais, e elas serão capazes de sair. Quando essas pessoas 
deixam a prisão, elas receberão orientação espiritual de acordo com suas posições. 
 
Depois de pagar toda a nossa indenização, nesse ponto seremos capazes de viver 
pacificamente? Sim, uma vez que nossos descendentes indenizem nosso pecado. Assim, 
se nossos descendentes oram por nós e oferecem todo seu coração, os espíritos que se 
beneficiam dessa indenização escaparão de sua miséria. Mas nossa posição é escapar 
somente para retornar novamente. Se pessoas terrenas oram e investem seus corações, 
isto inevitavelmente reduz o período de indenização de uma pessoa. Entretanto, na terra 
eles geralmente não conhecem a situação de uma pessoa. Assim muitos devem se 
submeter a um longo curso de sofrimento mental. 
 
Se o caminho de dificuldade de uma pessoa é longo no Mundo Espiritual, então se os 
descendentes na terra sabem disso ou não, ela será incessantemente impedida. Se os 
antepassados sofrem, seus descendentes também devem suportar em uma posição 
desconfortável. Em termos mais simples, quando os antepassados cometem crime, os 
descendentes recebem punição. Não há nenhum outro caminho senão lembrar o 
caminho do Céu. Cada um deve seguir o caminho da retidão. 
 
Vida na Terra e Pessoas Espirituais 
16 de junho de 1997 
 
Sra. Kim! Este é Sang Hun Lee. Eu sou Sang Hun Lee. Se você registra minhas 
palavras, sua saúde melhorará gradualmente. 
 
Vida no Mundo Espiritual 
 
Pessoas espirituais decidem suas próprias posições pela maneira como viveram na terra. 
Se você viveu de forma egoísta, então sofrerá em uma posição de orar por mil anos sem 
nenhuma graça especial. Pessoas no Mundo Espiritual que viveram em paz na terra 
também permitem que seus descendentes vivam pacificamente. Mas se as pessoas 
viveram vidas más, então quando vão para o Mundo Espiritual, elas vivem no inferno, e 
seus descendentes são sempre oprimidos com problemas. Por exemplo: se examinamos 
uma pessoa que sofre no inferno no Mundo Espiritual, ela realmente existe em dor. 
 
O ambiente é escuro, e como em uma prisão, não há liberdade. Não há nada para comer 
ou vestir. Seus descendentes na terra não podem fazer nada para desfazer e 
desembaraçar todas as suas más ações. Eles não sabem como carregar o fardo ou como 
orar por vocês. Mas, se as más ações de seus antepassados se tornam conhecidas, e os 
descendentes servem com a máxima sinceridade e oração, então a pessoa espiritual pode 
receber graça. Essa pessoa espiritual pode se mover para um lugar melhor onde seja 
tratada com hospitalidade, e sofre uma mudança. Quem fará isso acontecer?  
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Esse é o tema da minha conversa de hoje. Se você gasta dinheiro na terra ou não, existe 
algum apoio para você, mas isto não é o mesmo no Mundo Espiritual. O vento sopra, as 
flores desabrocham e os pássaros cantam, mas você não pode mudar apenas porque 
alguém ordenou fazer isso. Não há ninguém cujo simples comando possa mudar você. 
A resolução para mudar somente pode acontecer dentro de você. Você deve alcançar o 
ponto de autoconsciência. Se os descendentes oferecem sinceramente seus corações 
pelos pecadores no Mundo Espiritual, então essas pessoas espirituais podem chegar ao 
ponto de se entenderem e como devem mudar. Felizmente, há muitas pessoas que 
entendem esta lei espiritual. Na terra, quando um xamã dança e mergulha na situação 
dos antepassados, eles podem somente confortar os antepassados. O xamã não pode 
resolver os problemas de seus antepassados. Mas se os antepassados recebem graça 
através da oração sincera e elevada de seus descendentes, então eles podem ser capazes 
de procurar o mensageiro do Céu e o mandamento de Deus. 
 
A Vida de Pessoas Terrenas 
 
Portanto, as vidas das pessoas na terra são muito importantes. Exige muito tempo para 
melhorar sua posição como uma pessoa espiritual, por isso você pode receber graça 
efetiva. Exige um longo tempo para seguir além da ignorância. Por causa disso, ajuste 
seu foco agora no mundo eterno, e viva dessa forma. Através de ajustar seu foco, a 
humanidade viverá com muito mais sabedoria. Esperamos que nenhuma pessoa seja tola 
em sua fé e cometa erros eternos porque a consequência natural será uma nação cheia de 
pessoas tolas aqui. Elas não podem resolver nada. Em relação à vida nesse país, eu não 
posso explicar tudo, mas, para resumir em poucas palavras, sua vida deve ser frutífera; 
vocês devem ser frutíferos. Para falar mais claramente: cometer pecados conduz 
somente ao inferno. Vivam uma vida de bondade. Esse é o caminho do Céu. Por favor, 
vivam bem para o benefício da eternidade. 

 
 
Pessoas Terrenas e Pessoas Espirituais Têm um Ponto de Vista 
Diferente 
23 de junho de 1997 
 
Sra. Kim! Este é Sang Hun Lee. Obrigado. Muito obrigado por preparar sua mente 
antecipadamente para receber. 
 
Pessoas Terrenas 
 
Primeiro, vamos olhar para pessoas na terra. Pessoas terrenas olham com olhos físicos, 
tocam e agem fisicamente. Pessoas terrenas vivem fisicamente limitadas a uma quantia 
confinada de espaço. Por exemplo: seres humanos vivem através de um período de 
tempo de 10, 20, ou 60 anos. Além disso, na terra, embora deseje um objeto, eu não 
posso obtê-lo automaticamente. Pessoas na terra podem fazer coisas artificialmente, mas 
elas não podem trazer à existência algo na mente que ocorreu como pensamento. 
Pessoas na terra sentem fome, mas se não se movem, não comem. Além disso, porque 
agem dentro de um espaço finito, quando sentem falta de alguém na realidade do 
pensamento, isso acaba aí. Além disso, quando passam por dor física, não conhecem a 
solução com certeza. Por exemplo, quando as pessoas de fé têm uma doença, se voltam 
para oração e outras abordagens de cura, mas os não crentes apenas vão para o hospital. 
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Pessoas Espirituais 
 
Pessoas espirituais são diferentes. Pessoas espirituais, porque o corpo físico não as 
confina, têm uma realidade infinita na qual agem. Vamos olhar para um exemplo: se 
olhar, tocar ou agir, porque isto aparece imediatamente com seu pensamento, não há 
muito espaço de tempo. Porque pessoas espirituais podem mover simultaneamente algo 
com o pensamento, tal como com o toque da mão, o tempo está condensado e não exige 
alguém mais para ajudá-las a resolver um problema. No mesmo instante que uma 
pessoa espiritual pensa, outra pessoa espiritual pode receber isto, e isto não requer 
palavras. Quando uma pessoa espiritual desenvolve sua lógica com precisão definida e 
exata, ela pode transmitir os detalhes exatos, e eles aparecerão diante do rosto da outra 
pessoa. Por isso, vocês podem expressar rapidamente suas circunstâncias porque seu 
parceiro imediatamente reconhece sua expressão de sentimento. 
 
Pessoas espirituais podem conhecer completamente todo o processo de Deus de criação 
desde o início, como também todo o conceito do que chamamos uma pessoa, para que 
nunca possamos causar dor a Deus. (Isto é uma coisa que separa céu do inferno.) 
Pessoas espirituais, se elas trabalham duro em sua própria esfera, elas evoluirão como o 
mestre mais elevado de uma habilidade e receberão sua recompensa. Assim, não existe 
nenhuma ganância, e elas sempre carregam um semblante tranquilo. (Este também é um 
ponto divisor de céu e inferno.) Em outras palavras, para o propósito de resolver um 
problema de alimento ou vestuário, não há nenhum assédio ou aborrecimento, e nossas 
expressões faciais permanecem benignas e humildes. Se eu resumir a diferença entre 
pessoas físicas e espirituais, pessoas vivas vivem e agem dentro dos limites do espaço. 
Elas permanecem ocupadas agindo para resolver os problemas difíceis, e sofrem devido 
às necessidades de alimento e vestuário, mas pessoas espirituais podem se mover 
livremente pelo espaço ilimitado. Porque as preocupações sobre alimento e vestuário 
foram removidas, somos infinitamente brilhantes e humildes. Nossa conclusão: gere 
bons frutos em sua vida física, e quando vier para o Céu, você apreciará a exatidão deste 
ensinamento. 
 
O Princípio de Dualidade no Mundo Espiritual 
 
No Princípio Divino, no discurso sobre o Pensamento de Unificação, o princípio da 
dualidade ensina que ação dar e receber ocorre quando sujeito e objeto dão e recebem, 
reciprocamente gerando Ação Origem-Divisão-União (Ação O-D-U). Através disto 
recebemos alegria. Este é o princípio fundamental de Deus. Assim, vamos falar sobre a 
diferença entre os mundos físico e espiritual. Na realidade física, quando sujeito e 
objeto, através da ação dar e receber, alcançam a Ação O-D-U, há alegria em se tornar 
unidos. No Mundo Espiritual, o sentimento de alegria que vem de se tornar unido na 
Ação O-D-U através da ação dar e receber é de alguma forma diferente. Por exemplo: 
No processo de dar para outro e sua recepção, não há tempo envolvido. Porque O-D-U 
acontece com o pensamento, você realmente não vê qualquer sinal da ação dar e 
receber. Isto é um relato claramente revelado da base do Céu, onde indivíduos 
completos são reunidos de acordo com o princípio da dualidade. 
 
Ação Dar e Receber no Mundo Espiritual 
 
O conceito fundamental da ação dar e receber é unidade entre sujeito e objeto através de 
dar e receber um com o outro se tornando unidos através do amor.  
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Podemos ver que isto alcança o modelo do Reino do Céu. No Céu, ação dar e receber 
acontece mesmo quando vocês apenas olham um para o outro; vocês se tornam 
literalmente um corpo perfeito. Mas no inferno, ou fora desta realidade, existe muita 
diferença no nível da ação dar e receber baseada na classe ou posição de cada pessoa. O 
ensinamento fundamental do Princípio de Criação é que ação dar e receber no Céu é 
onde você cumpre fundamentalmente e conclui o propósito de criação de Deus. Porque 
inferno é o lugar onde você não pode entender nada do fundamento de Deus, lá existe 
somente um princípio relativo no inferno. Enquanto progride, você deve pensar sobre 
um ponto muito importante a fim de alcançar a liberação do inferno: Você deve se 
esforçar na direção do objetivo da ação dar e receber. Isto é muito semelhante à situação 
na terra. 
 
O Relacionamento Íntimo Entre Vida na Terra e Vida no Céu 
 
Como minha vida na Terra pode ser consumada no Céu? A posição eterna na qual 
estamos colocados é decidida no padrão de bem ou mal durante nossa vida na terra. 
Baseada em quem minha vida foi centrada sobre a terra, minha posição no mundo 
eterno (lado de Deus, lado de Satanás, ateísmo) é decidida. Embora possam haver 
algumas diferenças baseadas nas realizações individuais, um espírito de nacionalismo e 
uma visão de mundo, a formação da personalidade é muito mais importante no Céu do 
que é um espírito de nacionalismo ou uma visão de mundo. O pensamento de que, 
porque eu trabalhei em uma posição elevada na terra, eu serei colocado em uma posição 
elevada no Céu, está errado. 
 
Portanto, a maneira mais proveitosa e frutífera é viver com meu coração centrado em 
Deus, renunciando à ganância pessoal e conduzindo uma vida de reverência e respeito. 
Então podemos viver com nossas cabeças erguidas no Céu. 
 
Questões e Respostas 
 
Questões da filha do Dr. Lee. 
P: O que devemos fazer para compensar nossa impiedade em não atender você em seu 
tempo de vida? 
R: Eu apenas quero que você viva sincera e fielmente em sua posição. 
 
P: Por favor, dê uma palavra de direção para seus filhos. 
R: Eu não quero me envolver em explicações desajeitadas. Se vocês acham que o 
caminho que seus pais seguiram é correto, basta seguir o caminho. Contudo, se vocês 
pensam o contrário, então não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu pensarei que a 
vida de seu pai não foi suficiente para vocês. 
 
P: E quanto aos livros que estamos mantendo? 
R: Doe-os à Universidade Sun Moon (Instituto de Pesquisa da Ideologia da Unificação). 
 
P: E sobre o problema do cemitério? 
R: Faça como quiser. Eu não fiz nada bom para Deus, fiz? 
 
P: A propriedade...? 
R: Eu quero que você faça o que quiser. 
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Questões de In Seung (Filho do Dr. Lee) 
 
P: No Céu há uma diferença entre o rosto de uma Miss Coreia e um rosto comum? 
R: Esses rostos bonitos na terra ainda são bonitos aqui. Entretanto, esses rostos caseiros 
são infinitamente bonitos porque um coração belo é expresso através deles e irradiam a 
luz de Deus. Rostos bonitos no inferno não podem ser comparados com rostos caseiros 
no Céu. Embora nossos rostos não mudem sua forma (um rosto redondo permanece 
redondo, e um rosto comprido permanece comprido), sendo que a verdadeira beleza do 
rosto é determinada baseada em como conduzimos nossas vidas na terra, aqueles que 
estão tentando vir para o Céu cultivando seu coração e caráter, são realmente sábios. 
 
P: Quão grande é a diferença entre aqueles que são corajosos e aqueles que são 
covardes? 
R: Coragem e covardia não são tão importantes para Deus. Tente seu melhor na terra 
para vir para o Céu, sendo que o desejo pelo Céu não vem da coragem, nem as pessoas 
são ignoradas por serem covardes. 
 
Questão a partir da Médium (Y. S. Kim) 
 
P: Você está lendo de suas anotações, ou apenas está falando enquanto pensa? 
R: É muito complicado e difícil explicar. Sempre que penso, isto simplesmente aparece 
para mim como registrado. Pode ser dito que seus pensamentos são automaticamente 
registrados. 
 
O Significado Fundamental de Amor 
 
Sra. Kim! Para descrever a cena aqui por um momento: o tempo presente é muito 
precioso. Muitas pessoas que receberam direção de Deus estão orando e estão prestes a 
começar seu trabalho. Agora, vamos começar. Amor, como a carta pode explicar, é o 
estado mental onde você está agindo com todo seu coração, sincera e dedicadamente 
para os outros. No amor, existe amor conjugal, amor espiritual, e amor ágape religioso. 
 
Amor Conjugal 
 
Amor conjugal é o amor onde homens e mulheres estão conectados fisicamente. Na 
terra podemos sentir emoção quando nossos corpos podem se encontrar e amar. Mas no 
Céu, um homem e uma mulher sem corpos físicos podem se amar. O amor conjugal 
entre esses espíritos elevados (aqueles que estão próximos a Deus) é como uma imagem 
bonita. Sendo que os corpos dos dois se tornam totalmente unidos quando eles se amam, 
eles podem sentir uma forte emoção através de seus corpos e mentes que vai além do 
sentimento de amor que eles sentiam na Terra. É como criar uma existência mais 
elevada a partir do estado de uma completa ausência de ego. É como sentir que você 
está em um mundo mágico. 
 
Além disso, você pode realmente ver a cena de fazer amor com seus próprios olhos. 
Casais na Terra fazem amor em seus quartos na maioria das vezes. Aqui no Céu, esse 
absolutamente não é o caso. Este não é um amor escondido, que você somente pode 
realizar em seu quarto. No Céu, você pode amar entre as flores selvagens em um campo, 
ou na terra bela ou em uma onda do oceano.  
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Você pode até mesmo amar nas montanhas onde os pássaros estão cantando, e a cena é 
tão bela que aqueles que assistem, ficarão intoxicados. Ao invés de sentir vergonha ou 
desgraça como sentia na terra, você pode observar a cena com uma mente pacífica, 
admirando a beleza. 
 
Inferno é simplesmente o oposto. Pessoas no inferno fazem amor escondidas, e aqueles 
que veem a cena, os amaldiçoam. Eles apontam seus dedos para o casal dizendo que 
eles são feios. Essas cenas de amor no inferno são muito semelhantes àquelas na Terra. 
 
Amor Espiritual  
 
Sendo que amor espiritual não é fisicamente observado através da ação do corpo, parece 
para alguns que ele não está relacionado com aqueles que vivem na Terra. Contudo, este 
é um amor que é absolutamente necessário para aqueles que vivem na Terra. Sendo que 
todos têm seu próprio ser interior, se não cultivar bem seu ser interior, você encontrará 
muitos problemas ao fazer amor pleno (tornando-se unidos como esposo e esposa) no 
Céu. Por exemplo, suponha que há um casal onde o ser interno do esposo é bem 
cultivado enquanto o ser interno da esposa não é; então não haverá o amor pleno nesta 
família. Então o que acontecerá? Eles não podem fazer um amor elegante e belo. 
Contudo, sendo que eles têm um desejo de amar, eles farão amor conjugal somente com 
um amor limitado, em lugares limitados, tal como em sua cama. Então como estes 
casais podem fazer amor pleno? Quando o coração do esposo respeita sua esposa e o 
coração da esposa para amar seu esposo se tornam unidos, seu amor pode se 
desenvolver e amadurecer em um amor pleno. Sendo que exige muito tempo para 
alcançar isto no Céu, quando você está na Terra, com seu próprio corpo físico, você 
deve tentar cultivar seu coração e gerar o fruto do amor pleno. 
 
Em conclusão, devemos utilizar bem nossa vida curta na Terra, em antecipação do amor 
pleno que estará aguardando o casal maduro no Céu. Casais dão o fruto do amor pleno 
ao cultivar e encorajar um ao outro a alcançar o amor verdadeiro. 
 
Amor Ágape Devido à Religião 
 
Quando Deus nos criou, Ele nos dotou com a capacidade para o amor incondicional. 
Isto é Amor Ágape. Entretanto, devido à Queda Humana e as mudanças subsequentes 
ao longo das eras, o padrão original de amor que Deus nos concedeu tem se deteriorado. 
Portanto, por causa da existência resultante do inferno, Deus e os seres humanos 
suportaram muita dor em seus corações. Por outro lado, ao reconhecer o valor do amor 
incondicional e fundamental, o caminho para a liberação do inferno pode ser aberto, e o 
inferno pode ser destruído. Amor Conjugal e Amor Espiritual devem existir somente 
entre esposo e esposa. Contudo, pela destruição deste tipo de relacionamento de amor, a 
humanidade se tornou separada de seu fundamento de amor incondicional de Deus. 
Deus queria conceder Amor ilimitado sobre nós. Com este amor, você quer dar e dar, e 
ele se torna cada vez maior, mesmo depois de dar. 
 
Entretanto, sendo que o fundamento foi destruído, hoje, a estrada para salvação se 
tornou difícil. Ao estabelecer o verdadeiro sentido de esposo e esposa, devemos amar, 
confiar e ter uma atitude conciliatória em direção um ao outro. Às vezes, devemos 
perdoar e reconciliar um com o outro. 
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Portanto, ao se tornar um com o amor que Deus concede a nós, a estrada de liberação de 
toda a humanidade será aberta, e o inferno no mundo eterno desaparecerá. Deste modo, 
se confiamos e amamos um ao outro, nem inferno e nem guerra afligirão a humanidade. 
Porque conduzimos nossas vidas sem conhecer bem este princípio, o caminho para o 
mundo celeste se tornou complicado, e a punição dolorosa do inferno veio a existir. 
Devemos cultivar e manter um amor forte entre esposo e esposa, e cultivar o amor inato 
que Deus nos concedeu. 
 
A Atividade de Seres Espirituais Através de Pessoas na Terra 
 
Ajuda de Seres Espirituais para Pessoas na Terra 
 
Os espíritos no Mundo Espiritual não podem melhorar sem a cooperação de pessoas na 
Terra. Ou seja, nossos seres espirituais foram criados para viver para sempre no Mundo 
Espiritual baseados no fundamento da vida na Terra. Portanto, a menos que seres 
espirituais possam se livrar dos pecados cometidos, eles estão destinados a viver 
recebendo punição para sempre. Por exemplo, quando um assassino vem para o Mundo 
Espiritual, uma punição (cruel) horrível estará com ele para sempre. Aquele que matou 
um homem com uma faca, seu ser espiritual será esfaqueado por uma faca; aquele que 
atirou em um homem para matá-lo, seu ser espiritual terá uma bala presa no coração. 
 
Além disso, aquele que golpeou um homem até a morte com uma pedra, seu ser 
espiritual tem que viver com seus olhos arrancados, e seu corpo sendo machucado e 
sangrando. Aquele que matou uma pessoa chutando-a com seus pés, seu ser espiritual 
permanecerá prostrado com seu rosto para baixo enquanto é pisado com seus próprios 
pés. Aquele que matou uma pessoa com veneno, seu ser espiritual estará declinando 
cuspindo sangue, e aquele que matou um homem com um machado ou uma foice terá o 
instrumento preso no peito do seu ser espiritual. 
 
Entre esses seres espirituais, alguns tentam esconder os pecados que cometeram na 
terra, contudo, eles não podem ser escondidos, a despeito de seus esforços. Aqueles 
seres espirituais também tentar liquidar seus pecados do passado na Terra, contudo, isto 
não pode ser feito como eles desejam. Miríade de espíritos está tentando levar uma vida 
melhor do que suas situações atuais; novamente, isto não pode ser cumprido como eles 
desejam. Esses seres espirituais precisam da vida na Terra e estão dispostos a fazer 
qualquer coisa peculiar para se livrar de seus pecados. Entretanto, o registro uma vez 
inserido, não pode ser apagado. É comum para todos os seres espirituais que eles 
desejam esconder e apagar suas vidas na Terra (os comportamentos pecaminosos), e se 
sentirem envergonhados sobre essas vidas sendo mostradas para os outros, contudo, 
parece mais trágico, sendo que seus esforços para esconder e apagar também são 
mostrados para os outros vividamente. 
 
Como Seres Espirituais Ajudam Pessoas na Terra? 
 
A fim de que os seres espirituais sejam liberados de suas posições, eles não podem 
evitar dor e sofrimento sem a ajuda das pessoas na Terra. Além disso, sendo que eles 
não podem se libertar dos pecados que cometeram, os seres espirituais definitivamente 
seguem para o lugar (que viveram na Terra). Eles vão para sua própria carne e sangue, 
ou alguém relacionado de alguma forma, e continuam enviando sinais.  
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Entretanto, porque aqueles que vivem na Terra não estão cientes disto, desastres 
incomuns acontecem, tais como uma pessoa doente em casa, dificuldades financeiras, 
ou acidentes de automóvel. Finalmente, quando o descendente pode descobrir a razão e, 
portanto, pode orar e doar para esse ser espiritual, então o ser espiritual pode ser 
promovido para uma posição um pouco melhor (a partir de sua atual posição) em 
reconhecimento dos serviços de seus descendentes. Entretanto, se eles não conhecem a 
razão, então haverá contínuos acidentes e contratempos, e as pessoas morrerão. Como 
resultado, haverá mais antepassados problemáticos. Portanto, se uma família não pode 
encontrar qualquer problema em sua fé, mas não obstante, tem constantes acidentes 
grandes ou pequenos, pode-se concluir que essa família tem antepassados que possuem 
problemas complicados. Então a forma mais rápida para resolver estes problemas é 
através de oração, com fé. 
 
Agora, a pessoa, cujo nível espiritual é bastante baixo, pode resolver o problema, 
contudo, esses seres espirituais somente podem ser consolados temporariamente; seu 
sofrimento e dor não podem ser resolvidos completamente. Esta é a grande diferença 
entre aqueles que conhecem Deus e aqueles que não conhecem. (Os seres espirituais 
podem permanecer por um bom tempo, contudo, enquanto o tempo passa, eles serão os 
mesmos.) Os seres espirituais não têm nenhuma solução a partir de onde estão 
colocados, a despeito de se debaterem e se agitarem em sua posição. Quanto mais 
severas se tornam as vidas desses seres espirituais, mais difíceis e complicadas se 
tornam as vidas de seus descendentes na Terra. Os seres espirituais no Mundo 
Espiritual, a fim de receber a cooperação daqueles na Terra, vem para seus descendentes 
mobilizando todos os tipos de métodos. Entretanto, porque os descendentes não 
conhecem o método para resolver o problema, a fortuna da família diminuirá e as vidas 
dolorosas dos antepassados se repetirão. Sendo que aqueles seres espirituais que 
avançaram para posições melhores com a ajuda das pessoas na Terra podem conduzir 
vidas mais confortáveis, as vidas de seus descendentes podem ser mais pacíficas. 
 
O Relacionamento Entre Seres Espirituais e Pessoas na Terra 
 
Agora, vamos examinar o relacionamento entre as pessoas na Terra e o ser espiritual no 
Mundo Espiritual. O relacionamento entre esses dois pode ser comparado com aquele 
entre a agulha e a linha. Ou seja, o relacionamento entre as pessoas na Terra e os seres 
espirituais no Mundo Espiritual é como o relacionamento entre o corpo e o espírito. 
Além disso, o relacionamento entre os dois é como aquele entre esposo e esposa que 
não podem ser separados e, portanto, se tornam unidos. Deste modo, é desnecessário 
dizer que a pessoa na Terra deve conduzir uma boa vida quando tem um corpo físico. 
Contudo, é quando eles não têm mais um corpo, ou seja, quando já se tornam seres 
espirituais, que passam a compreender que não conduziram uma vida boa. Eu gostaria 
de concluir que, quando você vive na Terra com seu corpo, você deve preparar para a 
vida eterna, resumir sua vida, e conduzir a vida cotidiana de forma sincera e fiel. O que 
e como os descendentes fazem para o benefício dos seres espirituais que já perderam 
seus corpos? Sua posição pode ser confortável quando os descendentes na Terra oram 
por eles. Atualmente, a posição que nossos Verdadeiros Pais nos garantem, aquele 
direito para nos tornarmos um Messias Tribal, é uma posição imensamente especial. É 
ótimo que posso salvar meus antepassados através da oração em meu nome. Portanto, 
porque minha vida na Terra pode se tornar confortável ao orar por meus antepassados, 
fazendo-os ascender para lugares mais confortáveis, é natural que eu devo salvar meus 
antepassados.  
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Mantendo em mente que este é o caminho pelo qual podemos oferecer um pouco de 
ajuda para nossos Verdadeiros Pais, limpando a dor de nossos Verdadeiros Pais no 
Mundo Espiritual, devemos concluir bem nossas vidas quando temos nossos próprios 
corpos na Terra. É natural que devemos concluir nossos deveres como Messias Tribais 
em favor de nossos antepassados, e este também pode se tornar o caminho para aqueles 
seres espirituais que observam isto, para receber uma garantia especial. 
 
A médium perguntou, “No relacionamento entre a pessoa na Terra e o ser espiritual no 
Mundo Espiritual, aqueles seres espirituais que estão colocados em boas posições sem 
quaisquer dificuldades ainda precisarão de cooperação, favor, ou oração a partir da 
pessoa na Terra?” E sua resposta é como segue: “Sendo que um ser humano é composto 
de espírito e corpo, uma estrutura dual, o princípio é que aqueles que perderam seus 
corpos devem viver no Mundo Espiritual, e aqueles que têm corpos estão destinados a 
viver na Terra. Deve-se supor que deve haver razões que os seres espirituais enviam 
sinais para a pessoa na Terra. Por causa do laço da linhagem de sangue, eles estão 
enviando sinais, às vezes para propósitos bons, e às vezes, para ruins. A pessoa na Terra 
deve ser capaz de discriminar entre estes baseado na lei do Princípio, e o ser espiritual 
não deve confundir a pessoa na Terra. Muitas vezes, sendo que Deus não intervém no 
assunto da linhagem de sangue, nós, seres humanos, devemos encontrar renascimento 
através do espírito de Deus a fim de viver vidas verdadeiras.” 
 
Ponto Comum dos Seres Espirituais e Pessoas na Terra 
 
Sendo que as pessoas na Terra têm corpos, há momentos quando eles não podem fazer 
qualquer coisa que desejam como sua conveniência. Os seres espirituais, contudo, não 
têm um corpo e são livres para se moverem dentro de sua posição (através de graus 
diferentes de liberdade obtidos baseado na posição). A pessoa na Terra, contudo, tem 
um corpo e conduz uma vida limitada em qualquer lugar.  Os seres espirituais, porém, 
sem um corpo, podem conduzir uma vida ativa no mundo eterno. A pessoa na Terra, no 
entanto, tem um corpo e não pode ocupar um lugar eterno. Seres espirituais não têm um 
corpo, por isso eles podem ter um lugar eterno. Se eu listar as diferenças entre esses 
dois, ela seria infindável. 
 
Agora, vamos examinar os pontos que eles compartilham em comum. Ambas a vida na 
Terra e a vida no Mundo Espiritual são somente metade da história. Portanto, cada um 
pode cumprir somente metade. Então, como a resolução bem-sucedida de corpo e mente 
levam a gerar um fruto completo? Antes que o corpo e o espírito sejam separados pela 
morte física, eles devem terminar suas vidas na Terra. Então eles podem ser um fruto 
completo. Entretanto, quando a pessoa espiritual vem para o Mundo Espiritual com seu 
espírito não plenamente maduro, surge problemas. Portanto, para resolver os problemas, 
o relacionamento entre os antepassados e os descendentes se torna complicado. 
 
Agora, novamente, devemos manter em mente a importância da vida vivida na Terra. A 
fim de viver para sempre na bela casa que Deus preparou para nós, não devemos viver 
pela “meia vida” como nosso objetivo. Eu espero que sua vida na Terra seja aquela que 
pode dar o fruto completo de espírito e corpo e, portanto, cumprimentar a estação de 
colheita com alegria. Enquanto gravava a mensagem, a médium mostrou algumas 
dúvidas sobre o Dr. Sang Hun Lee. Então ele disse, “Por favor, vamos parar de escrever 
a frase, ‘Eu sou Sang Hun Lee que escreveu a ideologia da Unificação.’” 
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A Imagem do Amor de Deus 
14 de junho de 1997 
 
Eu, Sang Hun Lee 
 
Eu, Sang Hun Lee, vim para o Mundo Espiritual a partir da Terra. Meu único propósito 
é enxertar a ideologia dos Verdadeiros Pais nos outros. Isso é porque eu percebi que não 
há nenhuma ideologia mais elevada do que dos Verdadeiros Pais. 
 
Amor Verdadeiro e Amor Falso 
 
Amor é um elemento precioso que Deus dá aos seres humanos quando eles nascem. 
Mas a situação comovente é que foi esse mesmo amor que levou à realidade de homens 
e mulheres servindo a dois senhores desde o nascimento. Este é o início de nosso 
infortúnio. Os seres humanos não podem realmente viver somente em amor físico entre 
esposo e esposa. Amor é o componente mais precioso da personalidade dotada a nós. 
Devido à Queda humana, perdemos a essência do amor. Amor original foi coberto com 
amor decaído e feio, de modo que o amor se manifesta como amor artificial. Amor está 
localizado exatamente no centro da natureza de Deus. Não podemos analisar nem 
revelar plenamente este amor dentro de Deus. Não obstante, vou relatar sobre este amor 
fundamental no Mundo Espiritual. 
 
Amor de Deus 
 
Amor de Deus não pode ser tocado ou expresso, nem podemos verificar o amor de Deus 
com nossos olhos. O amor de Deus é difícil de entender. Além disso, o cérebro humano 
não pode analisar o amor de Deus. O amor de Deus, embora nos concedido 
infinitamente, nunca diminui. Como quando uma torneira é deixada aberta, o amor de 
Deus jorra continuamente. Embora recebamos constantemente amor de Deus, nunca 
deixaremos de gostar dele nem podemos ter muito dele. Ao contrário, quanto mais 
recebemos, mais nos tornamos humildes enquanto imploramos por mais. 
 
Embora o amor de Deus não possa ser medido por peso ou massa, ele tem valor infinito 
para nós. Eu gostaria de falar sobre o amor de Deus como segue. Suponha que o mundo 
inteiro recebeu amor de Deus simultaneamente e retornou todo amor para Deus. Mesmo 
se isto ocorresse, Deus ainda teria mais amor. Então como pode ser expressa a medida 
de amor de Deus em relação aos seres humanos? Deus não pode ser visto e nem tocado. 
Deus não é um material limitado nem uma massa sólida. Então, como os seres humanos 
podem expressar o amor de Deus, e como os seres humanos podem realizar o amor de 
Deus? 
 
Eu vou analisar o “Deus que ama Sang Hun Lee.” Vamos fazer isso. Deus me chama de 
“Sang Hun.” Eu ouço claramente a voz com meus próprios ouvidos. Então uma luz 
brilhante e cintilante, irradiando e refletindo, aparece na frente, atrás e acima da minha 
cabeça. No meio da luz, uma faixa de luz, não identificada, captura meu coração. Eu, 
com minha capacidade, não consigo encontrar palavra para descrever meu sentimento. 
É como a paz quando um bebê no seio da mãe descobre os olhos da mãe enquanto ouve 
sua batida de coração. Mesmo esta descrição não pode capturar plenamente minha 
experiência.  



492 

 

Então, quando a voz do chamado de Deus muda, o brilho da bela luz muda, e eu entro 
em um estado de êxtase. Todo meu corpo parece ser derretido. Então, de repente, estou 
de pé sozinho: eu não posso ver Deus. Como uma luz tão arrebatadora pode visitar um 
ser humano instantânea e continuamente? O amor de Deus manifestado como luz parece 
diferente de momento para momento. Luzes brilhantes, grandes ou pequenas, e de 
formato redondo como se fossem uma queima de fogos, vêm para os seres humanos 
como luzes de amor, radiando em esplendor. O sentimento que podemos sentir a partir 
da luz difere de acordo com o formato da luz radiante. Além do amor que tenho 
experimentado, eu tenho visto o amor de Deus demonstrado para outras pessoas. E 
contudo, Deus é a essência do amor. 
 
A Imagem de Deus é Fogo e Luz 
 
Com base no que podemos dizer, essa luz é a forma do amor. Porque a imagem de Deus 
é fogo e luz, os elementos do amor na mente humana interagem imediatamente quando 
a luz de Deus é recebida. Assim como a luz é acesa quando aperta um botão, quando 
você vê a luz de Deus, amor pode começar a operar e transformar seu coração em amor. 
 
A Razão para o Portão da Bênção estar Amplamente Aberto 
 
A Vontade original de Deus para os seres humanos era que eles mantivessem as 
qualidades com as quais foram criados originalmente. Mas devido à Queda, os 
descendentes dos pais originais não puderam nascer com amor natural. Deus ficou com 
o coração partido ao ver Seus filhos nascerem com um coração se movendo em duas 
direções diferentes, sendo estruturados erroneamente. Portanto, a fim de resolver os 
problemas de ter um coração com duas direções, e ter se afastado do plano original de 
restauração e da autoridade de Deus, como descrito na história de restauração, devemos 
seguir através do curso de renascimento. Ao nascer de novo sem pecado original 
(Podemos seguir a essência do amor como Deus desejava originalmente), então 
podemos experimentar o amor pleno de Deus. Este é o motivo pelo qual devemos 
renascer através dos Verdadeiros Pais. Isso é a Bênção. Isto explica porque, 
recentemente, os Verdadeiros Pais abriram o portal para a Bênção, garantindo esse 
benefício incrível. Embora os destinatários não entendam isso, uma vez que recebem o 
grande favor de participar na Bênção, eles se tornam pessoas abençoadas. Além disso, 
enquanto os Verdadeiros Pais estão na terra, abrindo infinitamente o caminho para 
miríades de pessoas receberem este favor especial, aqueles que recebem o favor são 
pessoas Celestes. Sendo que elas seguem através do curso de renascimento, este é o 
período quando os descendentes das pessoas na terra podem receber fortuna e bênçãos 
sem terem que estabelecer quaisquer condições. 
 
Amor é o Maior Dom de Deus 
 
Amor é o núcleo da imagem de Deus recebida pelos seres humanos quando eles 
nascem. Seres humanos devem herdar o amor de Deus. Contudo, ao seguir errado, o 
relacionamento com Deus foi desconectado. Para restabelecer este relacionamento, os 
seres humanos devem se assemelhar a Deus. A melhor forma para se assemelhar a Deus 
é restaurar a imagem original do amor como filhos e filhas. Amor! Amor! Amor! Este é 
o poder fundamental com o qual podemos superar e derreter qualquer dificuldade, e 
assim, cumprir tudo. Amor é o maior dom que recebemos de Deus, e a prova selada que 
somos Seus filhos. Amor! Devemos nos esforçar para encontrar o amor que perdemos. 
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Capítulo 3 - Vida no Mundo Espiritual Vista a Partir do Princípio 
 
Sujeito e Objeto (Lei do Mundo Espiritual)  
21 de julho de 1997 
 
Sujeito 
 
Quando um sujeito e um objeto desejam o dar e receber de amor e beleza, a força 
primária universal dotada por Deus e regida por Deus, opera e se torna a força 
fundamental para sua reciprocidade. O sujeito costuma dar força para o objeto, e o 
objeto costuma retornar força para o sujeito. Assim, eles possuem as forças de ação que 
formam um relacionamento recíproco entre um sujeito e um objeto. Isto não funciona de 
forma independente, mas é dado por Deus, por quem sustentamos nossa vida e 
continuamos a existir. Não há nada que possa existir de forma independente. A própria 
existência pode ser possível somente através da força gerada a partir de ações dar e 
receber entre um sujeito e um objeto. Portanto, se no mundo espiritual ou na terra, as 
forças de todos os seres são manifestadas através do processo de relacionamento 
recíproco entre um sujeito e um objeto. 
 
Neste ponto, eu gostaria de escrever sobre as ações de um sujeito e um objeto que eu 
testemunhei no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando Deus, que está na 
posição de sujeito, dá para uma pessoa espiritual, no posição de um objeto, Sua força é 
imediatamente refletida na pessoa espiritual, e eles ficam unidos. Por exemplo, quando 
Deus chama meu nome, “Sang Hun,” de uma forma não verbal, eu, Seu objeto, com 
uma mente original, sou automaticamente atraído por Sua ordem. Eu não o questionaria 
ou expressaria minhas próprias visões a Ele, tais como, “Deus, o que é?” “Eu não sei,” 
“Eu não entendo,” etc., mas sou automaticamente atraído para Ele. Isto pode ser 
comparado com uma força magnética do norte sendo atraída por uma força magnética 
do sul. 
 
Portanto, quando chegam diante de Deus, os seres humanos são atraídos para Ele como 
se fossem Sua sombra, no relacionamento de sujeito e objeto. Esta é a força 
fundamental de acordo com o princípio original de reciprocidade. Qual é a força mais 
poderosa entre a força que um sujeito dá para um objeto e a força que um objeto retorna 
para um sujeito não é uma questão. A questão importante é como eles podem ter dar e 
receber no mesmo nível de força. Sendo que Deus dá aos seres humanos a força 
primária universal, devemos viver de acordo com a Vontade original que Deus tinha no 
momento de Sua criação. 
 
Portanto, a força fundamental da força primária universal pode criar ações de dar e 
receber somente quando um sujeito e um objeto estabelecem um padrão como uma base 
recíproca. Se um sujeito e um objeto, seja na realidade humana, animal, vegetal ou 
mineral, formam um padrão para reciprocidade, a força de multiplicação vem a existir. 
Se ao invés existe conflito ou fricção, uma ação da força não ocorrerá. Portanto, sendo 
que Deus é o padrão original para a força fundamental que é exigida para existirmos, se 
temos uma atitude através da qual vivemos atendendo Deus em nossa mente, podemos 
imediatamente receber a força do sujeito e refletir a mesma força como um objeto. 
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Objeto 
 
A força de um objeto deve ser como de um gerador de feixe, retornando imediatamente 
força ao mesmo tempo que recebe a força fundamental. Isto significa que, quando um 
sujeito aparece como a força fundamental que é recebida de Deus, seu objeto também 
pode receber a mesma força. Portanto, um sujeito e um objeto não devem estar na 
posição de se relacionar um com o outro de forma independente, nem seguir a regra que 
um deve dar primeiro e o outro seguir de maneira ordenada. Eles devem ter um 
relacionamento recíproco no mesmo nível. Em um padrão recíproco não há nenhuma 
preocupação pela prioridade ou nível da posição. Um conflito que surge de um esposo e 
esposa desunidos, que não podem se tornar unidos como sujeito e objeto, não é uma 
força fundamental dada por Deus. Isto é a partir da natureza decaída. 
 
Sujeito e objeto foram descarrilados do caminho certo, perdendo a força original de 
Deus e se desviando da realidade do domínio de Deus. Deste modo, sendo que um 
objeto é refletido pela ação da força fundamental de seu sujeito, ele não deve se desviar 
da direção da força original que se esforça para responder ao seu sujeito a partir da 
posição de um objeto. Se um objeto se desviou de receber a força a partir de seu sujeito, 
o objeto deve se esforçar para que sua própria força estabeleça um circuito recíproco. 
 
Permita-me dar um exemplo. Em termos do relacionamento entre um esposo e uma 
esposa, um esposo está na posição de um sujeito. Contudo, se algo dá errado com o 
esposo, a esposa passa a se colocar na posição do sujeito, as posições originais sendo 
invertidas, até que o esposo retorne para sua posição original, o que exige tempo. 
 
O Tema Principal 
 
Quando um sujeito e um objeto têm um bom relacionamento recíproco, a força de valor 
original pode ser manifestada. Entretanto, se algo segue errado com uma parte, e assim, 
sua posição é invertida, até que uma parte retorne para o estado original, a outra parte 
deve manter sua posição. Do contrário, a força fundamental dada por Deus os deixará e 
será perdida. Portanto, a fim de que um sujeito e um objeto tenham ações dar e receber 
adequadas, eles devem servir e atender a Deus, a fonte original da força.  
 
Sendo que todos os seres sustentam suas vidas pela força gerada entre um sujeito e um 
objeto, a menos que dois se tornem um, ambos trilharão um caminho de destruição e 
morte. Ambos sujeito e objeto devem se esforçar para se unirem, sempre se examinando 
para verificar se amam a força original ou se estão acostumados com a natureza decaída. 
Se estão cruzando uma ponte feita de pedra, eles devem tomar cuidado a cada passo na 
direção do mundo da eternidade. Então eles serão capazes de conduzir uma vida de 
sabedoria. 
 
Não Há Nenhuma Exceção para Leis Espirituais 
 
Muitas pessoas entendem que a força fundamental a partir de Deus é a força primária 
universal. Contudo, as pessoas não pensam sobre como possuem a força nelas mesmas. 
Durante sua vida terrena, elas devem realizar o valor da força original. Os raios da força 
original podem ser refletidos somente quando uma pessoa está no trilho original, não 
fora do trilho. Mesmo quando está no trilho, você deve cuidar para não descarrilar.  
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No mundo espiritual, nenhuma exceção e nenhuma desculpa são aplicadas. Na terra, 
podemos ser perdoados baseados nas circunstâncias ou relacionamentos de coração, 
mas no mundo espiritual, mesmo no caso de um relacionamento pai e filho, isso não é 
aceitável. Isto não é porque as leis espirituais são exigentes, mas porque tudo é feito de 
acordo com o Princípio. Vocês podem imaginar que o Deus de amor deveria ser mais 
compreensivo. Entretanto, porque Ele é o sujeito do amor original, se Ele permite 
exceções, a ordem fundamental será destruída. Em outras palavras, Ele deve recusá-las 
a fim de manter a ordem correta no mundo da eternidade. Assim, é porque Ele nos ama 
que Ele não nos perdoa. Portanto, devemos viver cada momento pela vida da eternidade. 
A razão pela qual estou dizendo isto é para cumprir minha obrigação de ajudar os 
Verdadeiros Pais como seu filho, quando eles reorganizam o mundo espiritual. Se 
somos realmente seus filhos, não deveríamos viver uma vida de piedade filial, ajudando 
nossos pais quando eles estão em dificuldades? 
 
Sendo que o que é visto no mundo espiritual é tão claro, o Dr. Sang Hun Lee parece 
estar enfatizando suas visões, depois de analisar suas observações e experiências. 
(Médium: Y.S. Kim) 

 
 
Três Propósitos Objetos  
28 de julho de 1997 
 
Três Propósitos Objetos 
 
Os três propósitos objetos é bênção e dom preciosos de Deus para os seres humanos, 
dados a eles no momento que Ele os criou. Este princípio veio a existir para tornar 
possível uma condição para os seres humanos virem diante de Deus. Contudo, devido à 
Queda, o princípio do amor e beleza que deviam ter sido reciprocados entre nós, como 
esposo e esposa, foi invadido. A fim de nos restaurar para o estado original centrado em 
Deus, devemos reverter o cumprimento errado dos três propósitos objetos, datando 
deste o tempo de Adão e Eva. Centrados em Deus, Adão e Eva deveriam ter tido um 
relacionamento recíproco de amor e beleza. Entretanto, porque seu relacionamento foi 
centrando em Satanás, o circuito do relacionamento recíproco original foi destruído. 
Portanto, Deus pretende edificar o ideal do reino do céu baseado no amor, pela 
restauração dos seres humanos para alcançarem o valor do padrão original dos três 
propósitos objetos. 
 
A Conclusão de um Casal 
 
Uma das bênçãos de Deus para nós, seres humanos, é a multiplicação de filhos. Este é o 
amor tipo Ágape que dá e dá sem quaisquer condições secundárias. Esse tipo de amor 
não é frequentemente experimentado em nossas vidas. Contudo, como uma fonte de 
água que nunca seca, o amor de Deus, que deseja dar infinitamente como o Rei do 
amor, nunca seca. Como um esposo e uma esposa, devemos nos assemelhar ao amor de 
Deus e nos tornarmos unidos com Seu amor que constantemente deseja dar e dar. Então 
nosso amor e beleza serão retornados a Deus como uma oferta preciosa. Quantos casais 
existem na terra atualmente praticando e vivendo de fato o amor de Deus de acordo com 
Seu desejo? 
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O reino do céu no mundo espiritual é um belo lugar onde um casal vive, retornando 
amor e beleza a Deus, e alcançando o padrão dos três propósitos objetos. Portanto, não 
pode haver nenhum engano ou falsidade no amor do casal. Sendo que o amor conjugal é 
dado e retornado centrado em Deus, ele deve ter o padrão de valor supremo. Durante a 
vida terrena, um casal deve viver uma vida que seja totalmente unida com o amor 
verdadeiro de Deus que cumpre os três propósitos objetos. Do contrário, mesmo se 
vamos para o mundo espiritual, não podemos possuir o amor do reino do céu. 

 
 
Natureza Decaída 
28 de julho de 1997 
 
Natureza Decaída é... 
 
Natureza decaída se refere a uma mentalidade que está descarrilada do trilho original do 
Princípio que Deus pretendia originalmente. Então, como os seres humanos podem 
retornar para o trilho original do Princípio, removendo a natureza decaída? A razão pela 
qual Deus nos ama sem quaisquer razões ou condições é simplesmente porque somos 
Seus filhos. Os seres humanos que descarrilaram do trilho original devem retornar para 
a posição original como filhos de Deus. Entretanto, fazer isto é impossível sem 
estabelecer uma condição adequada. Então, qual é essa condição? Quando os seres 
humanos criados como os filhos de Deus caíram, sendo descarrilados do trilho original, 
eles passaram a servir outro mestre, resultando em estarem atendendo dois mestres. 
Contudo, eles devem compreender claramente que Deus é o verdadeiro mestre. Ou seja, 
somente quando eles retornam para Deus depois de deixar sua posição de lidarem com 
dois mestres, eles podem ser plenamente restaurados. 
 
Renascimento 
 
Restauração completa é simples. Nos seres humanos, que se desviaram do trilho 
original do Princípio, deixando sua posição original como filhos de Deus, está fluindo o 
sangue decaído. Portanto, atividades decaídas devem ser paradas. Entretanto, a fim de 
renascer, devemos entender o processo de renascimento. Nossa linhagem contaminada 
deve ser completamente santificada, através de um processo chamado renascimento, e 
devemos herdar o amor de Deus. A fim de renascer, nossos corpos precisam entrar de 
novo no útero. Isto pode soar como uma fantasia; contudo, o Princípio nos ensina que 
podemos voltar para Deus através do estabelecimento de uma condição de indenização 
de menor valor. Então, precisamos de um mediador, o que é os Verdadeiros Pais. Os 
seres humanos não podem ir para Deus sem os Verdadeiros Pais, sendo que o pecado 
original somente pode ser removido através dos Verdadeiros Pais. Somente através 
deles, os seres humanos seguem na direção de Deus como Seus filhos originais, com 
valor divino. Sendo que herdamos o pecado original com a natureza decaída de Satanás, 
devemos ser separados dele. É errado pensar que podemos fazer isto por nós mesmos. 
Separação do pecado original é possível quando compreendemos o valor da Bênção 
dada pelos Verdadeiros Pais. A partir desta perspectiva, podemos aprender que a 
Bênção contém muitos significados. Após vir para o mundo espiritual, eu compreendi 
ainda mais profundamente o valor e grandeza de nossos Verdadeiros Pais. 

 
 



497 

 

A Base de Quatro Posições 
31 de julho de 1997 
 
O que é a Base de Quatro Posições? 
 
A base de quatro posições significa um fundamento onde um sujeito e um objeto se 
uniram e multiplicaram centrando em Deus. Os seres humanos que são criados como 
filhos de Deus baseado em Seu propósito de criação, e que estão destinados a seguir Seu 
ideal de “sujeito e objeto,” devem crescer dentro da esfera do amor de Deus, e cumprir o 
ideal de criação que Deus pretendia originalmente. Entretanto, Satanás se tornou o 
dominador deste mundo. Assim, o mundo ideal pode ser edificado quando o mundo sob 
o domínio de Satanás é restaurado e completamente trazido sob o domínio de Deus. 
 
Deus, através de Sua providência de restauração, esteve procurando pelos seres 
humanos para edificar o Céu na Terra. Quando as pessoas na Terra voltam para o seio 
de Deus, o reino do céu eterno no mundo espiritual, centrando em Deus, será edificado. 
 
Verdadeiros Pais de Céu e Terra. 
 
Deus queria edificar o mundo ideal. Entretanto, o mundo se tornou mal devido à Queda 
humana. Além disso, o curso da história de restauração se tornou emaranhado. A 
providência de restauração é para desatar um por um, os nós de ressentimentos e 
tristezas da história, e através de fazer isto, trazer o mundo sob o domínio de Deus. Um 
mestre que termina esta providência de restauração deve vir para este mundo. Então, o 
estabelecimento do Céu pode começar. Esses são os Verdadeiros Pais. A história de 
salvação para a humanidade iniciada pelos Verdadeiros Pais tem contribuído 
grandemente para o desenvolvimento da história humana. Através desta providência 
fundamental, um mundo ideal eterno pode ser estabelecido aqui no mundo espiritual. 
 
Sendo que os Verdadeiros Pais que estão agora na terra, são os Verdadeiros Pais não 
somente para o mundo físico, mas também para o mundo espiritual, eles são os mestres 
do Sábado eterno do mundo espiritual, e eles são os mestres do reino do céu eterno. 
Portanto, pessoas espirituais em alguns níveis têm vivido com a esperança do dia 
quando os Verdadeiros Pais virão para o mundo espiritual e edificarão o mundo ideal 
aqui. As pessoas espirituais em níveis elevados conhecem sobre a vinda do mundo de 
esperança, mas pessoas espirituais em níveis inferiores não sabem como seu mundo 
aterrorizante atual de punição será mudado. Para elas, não há nenhuma esperança e nada 
a esperar. Há somente dor e sofrimento contínuo. 
 
Portanto, quanto maior o número de pessoas indo para o inferno, mais o mundo 
espiritual ficará complicado, e mais os Verdadeiros Pais terão que trabalhar depois de 
virem para o mundo espiritual. Embora as Bênçãos externas pareçam ser dadas 
livremente, o destino daqueles que estavam indo para o inferno mudará. Por isso, vamos 
nos tornar pioneiros que edificarão o mundo eterno. Essa é a forma para cumprir nossa 
piedade filial. Em conclusão, a plenitude da base de quatro posições é a plenitude do 
reino do céu. A plenitude do reino do céu eterno é demonstrar nossa devoção filial aos 
Verdadeiros Pais. 
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O Ideal do Céu 
7 de agosto de 1997 
 
Céu 
 
Céu é o lugar onde as pessoas que receberam o reconhecimento como filhos de Deus se 
reúnem. Eles são os donos do Céu. O Céu ideal é realizado por aqueles que vivem para 
o benefício dos outros e não pensam ou agem por eles mesmos. 
 
Qual é o comportamento adequado no Céu? No Céu, o comportamento das pessoas é 
motivado por sua própria atitude humilde, não por outras pessoas. 
 
Há alguma cerca no Céu? Ele não é um lugar onde alguém pede para você entrar ou 
sair. Ele não é o lugar onde alguém dá uma ordem. Ao invés, ele é o lugar onde as 
pessoas agem conhecendo e sentindo a respiração de Deus. 
 
Não há nenhuma classe no Céu – não existe a regra que alguém é superior ou inferior 
aos outros. Este lugar não se importa com a posição social das pessoas. Aquele que 
estava na posição superior e aquele que estava na posição inferior estão unidos por seu 
amor um pelo outro. No Céu, não existe uma cena horrível onde o inferior beija o 
superior como na terra. Aquele que cumpre o ideal do reino do céu é aquele que 
conhece o ideal de Deus e realiza a vontade fundamental de Deus, e vive assim. As leis 
do mundo espiritual são muito rígidas. O exame é muito exigente. Por isso, as pessoas 
na terra devem tentar viver ansiosas por viver no reino do céu ideal. 
 
O Princípio de Reciprocidade e o Ideal do Reino do Céu 
 
O princípio de reciprocidade pode ser explicado através do princípio da ação dar e 
receber. O significado da ação dar e receber não é somente dar e receber bem. As partes 
também devem saber em quem a ação é centrada. Um sujeito e um objeto não devem 
perseguir seus próprios ideais centrando neles mesmos. Eles devem compreender que o 
guia seguro até Deus e o ideal do Céu é viver em uma direção através do circuito de sua 
ação dar e receber. Essa direção é rumo ao dono do poder fundamental. A força 
subjetiva no princípio de reciprocidade é gerada quando ela é para o benefício do seu 
objeto, e o poder objetivo é gerado quando ele é para o benefício de seu sujeito. Estas 
são as forças fundamentais seguindo o princípio de reciprocidade, que direciona as 
forças na direção de Deus. Eu gostaria de dizer que a realização do Céu é o propósito 
principal do “princípio de reciprocidade.” 
 
Portais para o Céu 
 
Há muitos portais através dos quais uma pessoa deve passar antes de entrar no reino do 
céu. O Céu é o armazém onde você coloca todos os frutos de sua vida. Aqui, eles 
medem o peso de seu pacote e veem quanto reconhecimento você pode obter. Em outras 
palavras, eles comparam o peso do bem e do mal que você tem feito. O que foi sua vida 
terrena? Ela foi para Deus? Ela foi para você? Quais foram suas visões sobre o mundo e 
seu país? O que você deixou para trás na terra? 
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Estas coisas são levadas em consideração. Há muitos exames, e eles verificam sua vida 
em detalhes. É como a água coletada de um rio que finalmente chega à sua mesa de 
jantar depois de ser esterilizada e filtrada várias vezes. Não é que um guarda questione 
você e o prenda em determinado portal. Minha experiência é que eu vou para este portal 
como se fosse atraído por um imã, e devo passar através de cada um deles. Então a dor 
quando você alcança determinado portal e é rejeitado por causa de seu pecado é além da 
descrição. É tão vergonhoso e temeroso. 
 
Há tantos níveis além de cada portal. Há muito mais lugares do que simplesmente o 
Céu, o Paraíso e o inferno que nos referimos na terra. Então, como podemos atravessar 
com segurança todos os portais e ir para o Céu? Se há alguns portais que você não pode 
passar devido aos seus pecados, você passará determinado tempo lá para pagar 
indenização, com a extensão do tempo baseada na condição da Bênção especial de 
Deus, as realizações de seus descendentes, oração, oferta, serviço, e assim por diante. 
Pessoas espirituais estão esperando que os Verdadeiros Pais venham para o mundo 
espiritual, quando eles edificarão novos padrões para passar através de cada portal. Eu 
estou realmente preocupado que isto será mais trabalho para os Verdadeiros Pais. 
 
Formação da Base de Quatro Posições e Características Duais 
 
Formação 
 
A base de quatro posições é o núcleo do princípio Divino, que ensina que um casal deve 
estar unido centrando em seu amor e multiplicar filhos. Entretanto, a formação da base 
de quatro posições quando vista no mundo espiritual é muito mais excitante e 
misteriosa. A base de quatro posições significa que um esposo e uma esposa estão 
unidos e multiplicam seus filhos centrando em Deus; contudo, quando eles estão em 
amor e unidos um com o outro, não há nenhuma distinção de sujeito e objeto. Eles se 
tornam completamente um único corpo. Mais do que isso, o amor de Deus cobre o amor 
deles, para que a única coisa visível para nós seja luz resplandecente. A beleza do 
próprio amor é a única coisa que pode ser vista. 
 
O Ideal de Unidade em Amor 
 
Então como parece o amor dos filhos? O amor dos filhos resulta em unidade tal como 
faz o amor do casal. Pais e filhos estão unidos com seu amor. Embora sejam três 
pessoas distintas – pai, mãe e filho – eles não aparecem separadamente quando estão 
unidos em amor. A união deles pode aparecer como a figura do pai, a figura da mãe, ou 
a figura dos filhos. Entretanto, uma vez que começam a conversar um com o outro, eles 
aparecem novamente como pessoas diferentes. A formação da base de quatro posições 
significa que se estamos unidos centrando em Deus, seremos um único corpo com Deus. 
Portanto, não aparece aqui quatro existências separadas (incluindo Deus), embora eles 
apareçam dessa forma na terra. 
 
Um casal unido com Deus vive como um único corpo, embora sejam duas pessoas 
diferentes. É assim como as pessoas espirituais no nível mais elevado aparecem. 
Entretanto, um sujeito e um objeto que não estejam plenamente unidos, não aparecem 
como um corpo. Nem a luz resplandecente de Deus pode ser vista neles. Somente 
pessoas que passam todos os portais para o Céu alcançam essa unidade.  
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Portanto, o fundamento da base de quatro posições é que um casal manifestando as 
características duais, estas estão unidas em seu amor por Deus. A base de quatro 
posições é o propósito fundamental de Deus, e é o fundamento para a força de amor 
fundamental de Deus existir e operar no mundo. 

 
 
Energia Primária Universal, Ação Dar e Receber, e o Princípio de 
Reciprocidade Vistos em Termos do Princípio das Características 
Duais  
4 de agosto de 1997 
 
Características duais significam que figuras no mundo criado se assemelham às 
características de Deus. Deus concede Suas características. A força fundamental disto é 
a “Energia Primária Universal,” e a “ação dar e receber” que é a ação entre estas duas 
características. Então, o que é o Princípio de Reciprocidade? Quando um sujeito e um 
objeto realizam “ação dar e receber,” a força da “ação dar e receber” (Energia Primária 
Universal) faz com que eles tenham dar e receber um com o outro. Em outras palavras, 
esta força é como a atração de um imã. 
 
O Princípio Divino descreve isto, a energia fundamental definitiva, como “um sujeito 
que consiste das características duais,” ou energia primária universal, ou ação dar e 
receber. Entretanto, a origem é a mesma. Pode ser dito e entendido como “energia 
fundamental de Deus.” A força fundamental para a mudança das estações não é formada 
pelos seres humanos. A força de origem de toda energia utilizada no mundo criado 
deriva a partir de uma única força, dada por Deus. Não podemos realmente explicar a 
energia para a existência do Deus eterno. Essa é a energia de Deus, meu Pai, que é o 
único criador da humanidade. 
 
Deus é o mestre do mundo espiritual, que é ilimitadamente amplo, que nossa razão não 
pode entender, que não podemos ver com nossos sentidos físicos, e que não podemos 
entender ou explicar. Você não pode descrever Deus, não importa quanto você o estude. 
Ele é Aquele que não pode ser descrito nem explicado em termos de qualquer de nossos 
sentidos ou emoções. Eu, Sang Hun Lee, com razão e análise lógica, mas Deus é o 
mestre da luz eterna que não pode ser dividida ou analisada. Deus é Aquele que orienta 
a providência e conduz as pessoas profundamente com Sua luz resplandecente. 
 
Oh! Meu Deus 
 
Eu pensava que poderia analisar Deus se viesse para o mundo espiritual. Entretanto, 
desde que vim para o mundo espiritual, estou cheio de admiração por Sua enorme 
escala, e minha expectativa de poder analisar o mundo espiritual parece estúpida. “Meu 
Deus, por favor, perdoe este filho. O Senhor é Aquele que não pode ser comparado com 
nada mais. Seu valor e existência são únicos, incomparáveis, Pai Celeste. Não há 
nenhuma outra forma para expressar meu sentimento além de “Oh! Meu Deus! Oh! 
Meu Deus! Oh! Meu Deus! Por favor, me perdoe.” Portanto, aquele que tenta analisar e 
estudar Deus é a pessoa mais estúpida. O homem sábio apenas diz, "Meu Pai Celeste,” e 
compreende que a fonte fundamental de toda energia é a expressão da energia primária 
do Pai Celeste, como explicado no Princípio Divino. 
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Estrutura Humana baseada no Relacionamento Sujeito e Objeto 
4 de agosto de 1997 
 
Estrutura Humana 
 
De acordo com a estrutura de um ser humano, uma pessoa não é criada para viver de 
forma individual. Ele ou ela está destinado a viver para a existência de seu sujeito ou 
objeto. Quando um sujeito e um objeto executam bem a ação dar e receber e se tornam 
unidos, eles formam uma base através da qual Deus pode operar, e eles se tornam o 
objeto definitivo da alegria de Deus. As vidas da maioria das pessoas estão cheias de 
pensamento simples de viver para seu próprio benefício. Entretanto, viver de forma 
individual não se alinha com a Vontade original de Deus. Por essa razão, uma pessoa 
perseguindo uma vida de solteira não é um filho filial de Deus, mas é uma das pessoas 
que se tornam envergonhadas quando no mundo espiritual. Se os seres humanos fossem 
estruturados para viverem solitários, a criação de Deus, embora refletisse a mais elevada 
inteligência, seria chamada de fracasso. 
 
Vida pelo Cônjuge 
 
Sendo que um ser humano é a criação definitiva de Deus, o ser humano deve possuir o 
elemento que Deus mais deseja. Isto é o coração com o qual uma pessoa não pode evitar 
cuidar de um cônjuge. Portanto, de acordo com a estrutura dual externa da humanidade, 
uma pessoa precisa de um complemento, e o caráter interno da pessoa é formado com o 
coração de cuidar de um complemento. Um ser humano está destinado a viver de acordo 
com a direção para viver pelos outros dada por Deus. Se um homem ou uma mulher 
segue contra esta direção, isto será um crime diante de Deus, e ele ou ela não terá 
nenhum lar no mundo espiritual. Sendo que ninguém pode viver na terra para sempre, 
ele ou ela se tornará perdido. Por essa razão, uma pessoa deve apreciar o valor da vida 
dada por Deus, e viver uma vida para servir Deus e os outros. 

 
 
Meio de Amor 
4 de agosto de 1997 
 
Homem é o Centro de Amor 
 
Sendo que um homem tem estrutura dual, ele deve ser o centro do amor a ser concluído 
diante de Deus. Em outras palavras, Deus criou o homem com a mais elevada 
inteligência, distinto das outras criações, e por essa razão, o homem deve ser uma 
existência mais valiosa do que as outras criações. Por causa da Queda, o homem não 
pôde cumprir isso. Portanto, ele deve cumprir sua responsabilidade como um verdadeiro 
filho ao seguir a direção para retornar para a posição original. Por que é assim? Deus fez 
a criação. Seu valor é meramente para oferecer sua beleza e crescimento para Deus. 
 
Homem é o Meio de Amor 
 
Deus forneceu ao homem o valor do amor, o que outras criações não possuem. Amor 
não pode ser gerado por uma existência única. Seu valor pode emergir somente quando 
um sujeito e um objeto estão unidos e se tornam um.  
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Um ser humano, que é um meio de amor, se torna o centro do amor e conduz Deus para 
a alegria definitiva sendo qualificado como um verdadeiro filho. Assim, o homem deve 
ser o meio de amor para oferecer o amor definitivo para Deus, e conduzir Deus até Sua 
alegria. O homem deve alcançar o padrão de valor que Deus forneceu. O homem deve 
fazer seu melhor para viver sua vida a fim de tornar Deus feliz. Para fazer isso, cada um 
de nós deve amar nosso cônjuge. Devemos nos tornar unidos e ser filhos de Deus 
retornando glória a Ele. Essa é a perfeição do homem. 

 
 
Amor Verdadeiro 
7 de agosto de 1997 
 
Amor Verdadeiro 
 
Amor verdadeiro é o amor original que foi perdido no Jardim do Éden, e que tentamos 
encontrar a fim de viver com Deus. Amor pode ser chamado de amor verdadeiro 
somente quando seu padrão de valor está centrado em Deus. Não há nenhum amor 
verdadeiro sem Deus. Porque Adão e Eva não ofereceram o primeiro fruto do amor para 
Deus, Deus e os seres humanos têm vivido como pais e filhos de tristeza. Porque 
Satanás tomou o primeiro fruto de amor, Deus tem trabalhado a fim de tomá-lo de volta. 
Entretanto, sendo que inúmeras sementes pecaminosas já foram plantadas na terra, Deus 
está trabalhando para coletar o grão puro depois da colheita dos frutos do pecado, 
peneirando o grão. Deus precisa de uma estratégia para trazer de volta o primeiro fruto 
que foi roubado por Satanás. Isto envolve a condição de indenização. Sendo que os 
Verdadeiros Pais vieram à terra, a fórmula de Deus tem sido trazer seus resultados 
finais. Isto é porque o propósito definitivo da providência de restauração de Deus é 
recuperar Seus filhos perdidos. A humanidade deve realizar o amor verdadeiro original 
e retornar amor verdadeiro a Deus. Somente aqueles que foram selecionados para 
alcançar o padrão dos Verdadeiros Pais de renascimento através da Bênção podem 
aparecer como verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que não passaram pelo processo da 
Bênção não estão qualificados como primeiros frutos. A fim de ser guiado para Deus 
pelo amor verdadeiro original, o casal que recebeu a Bênção a partir dos Verdadeiros 
Pais devem amar um ao outro, multiplicar filhos e estabelecer a base de quatro posições. 
Amor verdadeiro resulta no casal se tornar unido, e os pais e filhos se tornar unidos 
através de amar um ao outro centrando em Deus. 
 
O Aparecimento de Amor Verdadeiro é uma Luminária de Luz 
 
No mundo espiritual, amor verdadeiro é como luz perfeita radiante. A luz brilhante pode 
ser irradiada a partir dos filhos ou dos pais. A luminária original da luz é a verdadeira 
encarnação do amor verdadeiro que Deus nos dá. Se um esposo e uma esposa não 
podem se unir, e os filhos não podem se unir, a luz do amor verdadeiro não pode ser 
plenamente irradiada. Geralmente concebemos o amor verdadeiro como amor ágape que 
damos e recebemos eternamente. Entretanto, a plenitude do amor verdadeiro é realizada 
através da base de quatro posições de completa unidade centrando em Deus. Portanto, 
aqueles que não renascem, não podem se juntar à linha de amor verdadeiro pleno. 
Assim, eles não têm o bilhete para entrar no reino do céu no mundo espiritual. Todos 
devem fazer seu melhor para participar na linha da Bênção. 
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Amor Original 
7 de gosto de 1997 
 
Amor Original 
 
Deus disse que é lindo ver Adão e Eva se amando. Deus se regozijaria até o grau de 
arrebatamento. Entretanto, por causa da Queda da humanidade, Deus perdeu todo esse 
amor. Por esta razão, a humanidade tem a responsabilidade de consolar o coração triste 
de Deus e permitir que Ele se alegre novamente. Eu mencionei amor original ao discutir 
sobre amor verdadeiro. Agora vou categorizar as aparências do amor original. Estas são: 
a) o amor de um esposo e uma esposa centrando em Deus; b) o amor de filhos centrando 
em Deus; e c) amor verdadeiro centrado em Deus. 
 
Aparecimento de um Casal Original que se Coloca Diante de Deus 
 
Qual é a aparência de um casal que tenha estabelecido o amor original quando ambos 
finalmente vêm para o reino do céu e encontram Deus? Eles entram no mundo espiritual 
tal como um noivo e uma noiva entram no salão de casamento, vestindo as roupas mais 
lindas da terra. Como o noivo e a noiva a quem Deus recebe são extremamente lindos, a 
cena traz para minha mente a imagem de um anjo do Céu tendo descido à terra. O bom 
homem e a boa mulher seguem adiante até Deus, e oferecem uma inclinação completa 
enquanto recebem luz resplandecente em uma bela melodia. Sob o brilho radiante da 
luz, o esposo e a esposa se abraçam. A aparência do casal amoroso é como o mundo de 
luz se tornando unido, e é muito brilhante. Dentro da luz, Deus os abraça e se regozija 
ao irradiar amor em um feixe de luz. A noiva que veio para o mundo espiritual antes do 
seu noivo vai diante de Deus quando ela finalmente recebe seu noivo. Esta é uma 
descrição do tempo quando Sang Hun Lee foi diante de Deus. Isto me fez pensar que 
era o amor original de Deus que Ele queria estabelecer no Jardim do Éden. 

 
 
Princípio de Reciprocidade na Visão do Amor Original 
8 de agosto de 1997 
 
Fundamento do Princípio de Reciprocidade 
 
Amor original é o amor que Deus queria desenvolver no Jardim do Éden. Então, como 
ele se relaciona com o Princípio da Reciprocidade? O fundamento do Princípio da 
Reciprocidade é dar e receber para o benefício do outro. O que eu quero dizer sobre o 
Princípio da Reciprocidade, em vista do amor original, se refere ao reino do céu 
composto por bons homens e boas mulheres no mundo espiritual. 
 
Vida de um Casal Original na Visão do Princípio de Reciprocidade 
 
Qual é a vida aqui de um casal original na visão do Princípio da Reciprocidade? Como 
um exemplo, vamos dizer que há um casal comendo junto em uma mesa de refeição. Se 
há um alimento específico que a esposa quer oferecer ao seu esposo, no instante de seu 
pensamento, o alimento é colocado diante de seu esposo. Quando seu esposo sente 
gratidão por sua esposa, nesse instante ela reconhece o sentimento dele e sorri. 
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Entretanto, tenho visto que pessoas comendo no inferno não reconhecem os 
pensamentos uns dos outros. Ao invés, o inferno é como em uma prisão onde as pessoas 
estão brigando umas com as outras por alimento por causa de sua fome. No reino do 
céu, casais conhecem os pensamentos, palavras e ações um do outro, simplesmente 
olhando para os olhos um do outro. Sendo que eles sempre conhecem o coração um do 
outro e o coração de querer dar com disposição, eles correspondem tal como um imã e 
uma bússola correspondem. Deste modo, eles são sempre muito humildes um com o 
outro; eles sempre expressam respeito um com o outro; e eles sempre vivem 
demonstrando sorrisos calorosos e pacíficos. 
 
O mundo do amor original é o mundo onde casais vivem com o coração disposto a dar e 
receber centrando em Deus, e dançam na luz arrebatadora de Deus como se faz na luz 
calorosa da primavera. Casais na terra estão sonhando sobre o ideal de amor original. Eu 
quero que vocês vivam uma vida que possa ser aceita por Deus. 

 
 
Domínio Sobre o Universo e o Valor da Humanidade 
8 de agosto de 1998 
 
Humanidade é o Agente Primário sobre Todo o Mundo da Criação 
 
Deus, que criou céu e terra, criou a humanidade como o agente primário sobre todo o 
mundo da criação. Entretanto, por causa da Queda da humanidade, parece que o valor 
de todas as coisas e o valor da humanidade foram invertidos. Por esta razão, a 
humanidade perdeu o valor de existência como os filhos de Deus. Quão triste Deus 
sente que o mundo da criação que Ele edificou para o benefício de Seus filhos cresce e 
se multiplica por si mesmo, mas o agente primário da criação de céu e terra não está 
aparecendo. A tarefa do homem é corrigir sua posição decaída e retornar para Deus 
recuperando o trilho original. 
 
Entretanto, a única forma para a humanidade aparecer como dona diante de todas as 
coisas é se colocar no padrão do valor da Bênção, sendo renascida através dos 
Verdadeiros Pais. Deus originalmente abençoou o homem para fazer qualquer coisa que 
desejasse no Jardim do Éden, ou seja, Deus concedeu a ele a qualificação de gestor de 
todo o mundo da criação. Através do renascimento, o homem pode recuperar seu papel 
como o agente primário no Jardim, e alcançar o padrão de valor do gestor do universo. 
Então, quão elevado é o padrão de valor que a humanidade deve alcançar? É como os 
filhos de Deus e os donos de todo o mundo da criação. Deus criou todas as coisas para o 
benefício da humanidade. Portanto, Deus se regozija somente quando a humanidade se 
regozija juntamente com Deus, enquanto eles desfrutam de todas as coisas. 
 
O Aparecimento do Homem e Todas as Coisas em Harmonia 
 
Você não acha que um relacionamento recíproco deve ser estabelecido entre o homem e 
as coisas físicas, sendo que elas são seus objetos de alegria? Então, vamos dar um 
exemplo de como a harmonia de todas as coisas e os seres humanos, que são os agentes 
primários do universo, aparece no mundo espiritual. Quando um casal se abraça, a 
grama, as flores e os pássaros ao seu redor se harmonizam com eles. Uma folha de 
grama irradia belas cores. Ela irradia luz com emoção.  
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Os pássaros se reúnem e cantam suas próprias belas canções. Uma brisa passando se 
harmoniza com o casal conferindo um toque suave e macio. Tudo ao redor deles irradia 
em beleza. Quando o casal faz amor dentro dessa atmosfera, Deus responde com um 
fluxo de raios brilhantes de luz. Você pode imaginar uma cena em um filme na qual o 
rei e a rainha em um castelo, vestindo roupas bonitas e macias, fazem amor enquanto 
ouvem uma bela música de harpa. Entretanto, isso não pode se comparar com o amor 
verdadeiro no céu. O homem recebeu uma abundância de tesouros a partir de Deus 
como o gestor de todas as coisas. Entretanto, por causa da Queda, ele não pode senti-los 
ou vê-los. Contudo, se alcançamos o padrão do valor de um humano aperfeiçoado, 
restauraremos cada relacionamento. Portanto, o homem deve realizar novamente seu 
valor como o dono original de todo o universo e retornar gratidão e glória a Deus. 

 
 
Domínio Sobre o Universo e Amor Verdadeiro de Deus 
8 de agosto de 1997 
 
Somos Filhos de Deus 
 
Deus criou a humanidade como Seus filhos. Deus não pode evitar ter um coração 
doloroso em relação aos Seus filhos, quando eles não retornam para o seio de Deus e, ao 
invés, vagam à distância. Por esta razão, há momentos quando Deus inverte o 
gerenciamento indiretamente. Ao fazer isso, Deus tem sido consolado através de 
observar pacientemente todas as coisas. Entretanto, Deus sente alegria quando Seus 
filhos aparecem diante de todas as coisas como o agente primário. Isto é porque todas as 
coisas desejam que os seres humanos tenham domínio sobre elas. 
 
Alegria e Amor de Deus 
 
Quando Deus vê o ambiente se harmonizar enquanto o casal aparece diante Dele e 
retorna alegria e glória a Ele, Deus quer abençoá-los dizendo que o mundo da criação é 
todo deles. Um fluxo de luz brilhante se harmoniza com todas as coisas e reconfirma 
que o agente primário nesse belo mundo é a humanidade. Então Deus abençoa o casal 
para colher como quiser. Quando um bom homem e uma boa mulher tenham recebido a 
Bênção, caminham, cada folha de grama dança com alegria. O casal sente o amor de 
Deus na linda e arrebatada atmosfera onde os pássaros se alegram com seus próprios 
sons, a melodia flutua na brisa, e fragrância indescritível enchendo o ar. Portanto, sendo 
que o mundo da criação é a expressão do amor dedicado de Deus que nos é dado, 
devemos alegremente retornar nosso amor a Deus como agentes primários sobre o 
mundo da criação. 

 
 
Seres Humanos Perfeitos Têm o Valor de Deus 
8 de agosto de 1997 
 
Homem Perfeito é Herdeiro de Deus 
 
Quando o homem cresce da forma correta, sendo completamente aceito por Deus como 
Seu filho, ele se torna um filho aperfeiçoado de Deus e herda tudo.  
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Assim, o homem, que é reconhecido como o gestor do mundo da criação, pode se 
colocar como o objeto da alegria eterna de Deus. Essa pessoa tem o padrão de coração 
que pode conhecer o pensamento de Deus através de viver e regozijar com Deus. Ele 
alcançou o padrão do valor de Deus. 
 
Aquele que Vive com Deus 
 
Por esta razão, de fato, o homem deve alcançar a posição de ter o valor de Deus, e este é 
o desejo definitivo de Deus para o homem. Deus quer que o homem esteja na posição 
aperfeiçoada, onde Deus pode abençoá-lo com as palavras. “Tudo isso é seu. Você fez 
tudo.” Essa é a posição onde sempre vivemos com Deus, dentro do esplendor de Deus. 

 
 
Caim e Abel na Visão do Princípio de Reciprocidade 
9 de agosto de 1997 
 
O Relacionamento Entre Caim e Abel 
 
A origem do Princípio de Reciprocidade já foi mencionada várias vezes. Neste ponto, 
discutirei como o relacionamento entre Caim e Abel é sistematizado no mundo 
espiritual na visão do Princípio de Reciprocidade. Deus daria a Caim exatamente o 
mesmo amor que daria para Abel, se e quando Caim e Abel estabelecessem um padrão 
para reciprocidade através de Caim respeitando e amando Abel. Entretanto, ao invés de 
amar Abel, Caim foi arrogante, demonstrando sua qualificação como filho mais velho. 
Isso doeu no coração de Abel, e estimulou sua raiva contra Caim. O comportamento 
arrogante de Caim resultou em uma história triste dentro da providência de Caim. 
 
Deus teve que reindenizar segmentos da história devido a erros. Deus tem puxado o 
homem deixando-o estabelecer a condição para receber o Messias, e então se coloca na 
posição onde Deus pode dizer que ele não tem nenhum pecado. Então, de acordo com o 
Princípio de Reciprocidade, pelo qual o sujeito e o objeto se tornam unidos com o amor 
causado pelo coração de querer dar um para o outro, o relacionamento original 
restaurado de Caim e Abel será o mesmo como se o homem não tivesse caído. Caim não 
terá a emoção de odiar Abel à extensão de querer matá-lo. Ao contrário, o poder de 
respeitar e ajudar um ao outro funcionará mais fortemente. 
 
O Relacionamento Caim e Abel no Céu 
 
O relacionamento Caim e Abel existe claramente no mundo espiritual. Há 
relacionamentos Caim-Abel, tais como pessoa mais velha, pessoa mais jovem, pessoa 
de nível superior, pessoa de nível inferior, aquele que recebe amor mais íntimo de Deus, 
aquele que recebe menos amor de Deus, etc. Por exemplo, entre a pessoa mais velha e a 
pessoa mais jovem, ao invés da mais velha ignorar os sentimentos do outro e dar ordens 
gritando, ele perguntará, “O que você está fazendo agora,” com um coração caloroso. 
Então a pessoa mais jovem sorrirá e responderá, “Como eu devo ajudá-lo?” Nessa 
atmosfera, seus corações têm dar e receber. Além disso, quando um jovem tem uma 
pergunta para o mais velho, ele perguntará, “Estou muito curioso sobre esse e esse 
conteúdo. Você poderia me ajudar a entender?” Então o mais velho não responde com 
uma atitude de autoridade e reputação, mas com o amor de um verdadeiro irmão. 
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Deus não aplicou o Princípio de Reciprocidade entre sujeito e objeto somente para a 
humanidade. Para toda criatura, Deus deu o coração de amor que quer dar para o 
benefício do outro. Sendo que esse relacionamento de coração foi rompido, o 
relacionamento Caim e Abel se tornou distante. Porque a situação na terra se tornou 
complicada, a situação no mundo espiritual se tornou ainda mais complicada. O ideal do 
Reino do Céu deve primeiro ser realizado na terra, e nesse fundamento, o mundo 
espiritual se tornará perfeitamente organizado. Eu quero que você viva sua vida na terra 
através de reorganizar, repensar e restabelecer o Princípio de Reciprocidade original. 

 
 
O Reino do Céu 
9 de agosto de 1997 
 
O que é o Reino do Céu? 
 
Em palavras simples, o Reino do Céu é o lugar onde as pessoas que não têm nenhum 
individualismo ou pensamento autocentrado se reúnem e vivem. Em outras palavras, ele 
pode ser resumido como o mundo de viver juntos e glorificar juntos, com o coração de 
disposição para viver para o benefício do outro, com disposição para dar infinitamente. 
 
O que é Inferno? 
 
Inferno é o lugar onde estão reunidas as pessoas que têm um apego ao “eu,” o 
indivíduo, à minha situação, e às minhas posses. Inferno é o mundo para onde vão as 
pessoas com esse pensamento. 
 
O Mundo da Eternidade 
 
Geralmente, a maioria das pessoas vivendo na terra persegue satisfação física como seu 
ideal de vida. Esta é a razão que a vida no mundo físico, sem conhecer Deus, pode 
facilmente se tornar preparação para o inferno. O mundo da eternidade é inevitável para 
todos. Por esta razão, considerando o mundo eterno, devemos viver nossas breves vidas 
físicas com verificações diárias. A lei do mundo eterno não aceita desculpas. Não há 
explicações pessoais. Este é o conteúdo que Sang Hun Lee realmente quer comunicar, 
de modo a ajudar as pessoas na terra, e este pode ser meu melhor presente. Tudo que eu 
quero mencionar repetidamente é, “para o benefício da eternidade, não viva o momento 
de maneira tola.” Esse é o caminho de piedade filial até os Verdadeiros Pais. 

 
 
Vida no Reino do Céu 
9 de agosto de 1997 
 
O Reino do Céu é a região na qual nos tornamos unidos com o amor uns dos outros 
centrando em Deus. Neste mundo, cada pessoa respeita a personalidade do outro, é 
sempre humilde, sempre caloroso, e sempre sorri. Sua altura, sua beleza, sua posição, 
sua riqueza, sua educação de nada importam. Neste mundo, não há nenhuma dificuldade 
e nenhuma inveja, mas somente felicidade eterna. 
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Capítulo 4 - Encontros no Mundo Espiritual I 
 
Jesus Cristo 
10 de agosto de 1997 
 
Todos vocês estão preocupados sobre Jesus estar no Paraíso. Então, o que Jesus faz? Ele 
vive como se fosse a única pessoa existindo no cosmos. O que isso significa? Isto 
significa se sentir extremamente solitário. Há muitos cristãos ao redor de Jesus. Alguns 
estão usando cruzes; alguns estão segurando rosários. Contudo, embora os cristãos 
sirvam Jesus, cumprindo o objetivo de suas vidas terrenas, Jesus se sente solitário. Qual 
é a razão para isto? Se, como os cristãos acreditam, Jesus é o Cristo da glória, por que 
ele está no Paraíso? Isto é porque Jesus ainda está orando e trabalhando pelo 
cumprimento completo da vontade de Deus na terra. Sendo que a maioria dos cristãos 
realmente não entendem seu coração, ele está em uma posição solitária com a qual 
devemos simpatizar. A partir desta perspectiva, mesmo o Paraíso não é um lugar 
perfeitamente feliz. Assim, cristãos que estão no Paraíso imploram a Jesus para levá-los 
na direção da porta do Reino do Céu. “Oh! Nosso Senhor! Queremos ir junto com 
você!” Eles estão implorando assim. Sempre que fazem isso, Jesus sente dor em seu 
coração. Ele pergunta, “Eu fico aqui porque sou o filho de Deus, mas minha missão 
como Cristo está continuando, e estou feliz por estar neste lugar.” 
 
Então, quando os cristãos serão capazes de se mover do Paraíso para o Reino do Céu? 
Até quando Jesus ficará ali? Ele vai esperar até que os Verdadeiros Pais venham para a 
liberação. Nesse tempo, as pessoas no Paraíso serão capazes de receber muitas 
vantagens. Muitas vezes vi Jesus caminhando junto com Deus, mas muitos cristãos não 
reconhecem que Jesus estava com Deus. Esta é uma diferença entre Paraíso e o Reino 
do Céu, onde todos entenderão Jesus e Deus. 

 
 
A Santa Mãe Maria 
10 de agosto de 1997 
 
A Santa Mãe Maria foi uma grande mulher que é respeitada como a mãe de Jesus. 
Embora esteja sempre com Jesus no Paraíso, ela demonstra humildade e um sentimento 
de indignidade diante dele. Ela vive com uma consciência culpada porque não cumpriu 
toda sua responsabilidade por Jesus na terra. Embora ela não fosse uma freira, agora ela 
vive com uma freira. Portanto, o relacionamento entre Jesus e sua mãe não é fácil. Não 
obstante, não há nenhuma culpa entre eles, e eles se relacionam com grande carinho um 
pelo outro. 

 
 
José 
10 de agosto de 1997 
 
José, o esposo da Santa Mãe Maria, vive no mesmo nível de Maria, mas ele também 
está vivendo uma vida muito solitária em separação de Maria. Embora eles foram um 
casal na terra, agora eles vivem como estranhos e nem mesmo se encontram. José sente 
que causaria dificuldades se ele encontrasse Jesus, e até a Santa Mãe Maria também 
sente desculpas ao encontrar Jesus.  
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Além disso, eles parecem se preocupar sobre o que as pessoas pensam deles. José se 
arrepende por sua vida terrena passada e sente muito pesar por Jesus. Porque a maioria 
das pessoas que está ao redor deles conhece o relacionamento entre José e Maria, eles 
sentem pressão e tensão. Podemos ver que o Paraíso não é um lugar superficialmente 
feliz ou deslumbrante; ao invés, ele é o lugar de esperança e desejo. 

 
 
Buda 
11 de agosto de 1997 
 
Buda é o personagem mais famoso e respeitado pelos budistas. Eu vou contar a história 
do encontro com Buda. Ele estava passando seu tempo sentado no pé de uma alta 
montanha e suspirando profundamente. Quando eu perguntei a ele por que suspirava 
tanto e tinha tantas preocupações, ele respondeu, “Você não veio aqui para me 
encontrar, mas veio para me analisar. Sendo que você está vivendo no amor de Deus, 
você pode conhecer toda situação. A despeito disso, por que você me pergunta? Em 
cada dia 8 de abril, os budistas celebram meu aniversário com um festival, mas tenho 
somente o coração de querer me esconder. Eu lamento muito e me arrependo que, 
quando vivia na terra, eu não ensinei como servir a Deus. Porque também me recusei a 
reconhecer Deus, meu ensinamento parece levar muitas pessoas a se desviarem. O que 
eu posso fazer?” 
 
Ele falou comigo assim, com um suspiro profundo. Seu rosto não parece brilhante, e ele 
gosta de caminhar nas altas montanhas. Ele não gosta de encontrar pessoas, e quer ir 
onde não há ninguém. Ele está sempre repetindo sua oração e continua oferecendo 
inclinações completas diante de Deus com uma mente completamente sincera. Embora 
alguns fiéis budistas estejam seguindo-o, ele não aparece em lugares onde muitas 
pessoas estejam reunidas. Finalmente, o lugar onde Buda está vivendo parece ser o nível 
mais elevado do mundo espiritual intermediário. Eu vou compartilhar as conferências 
do Princípio Divino e do Pensamento de Unificação com Buda continuamente. 
 
Seu caráter é muito suave e humilde. Ele não anda orgulhosamente com a cabeça 
erguida, mas abaixa sua cabeça em um ângulo de 45 graus. Ele sempre fala com um 
rosto benevolente. Quando estava ouvindo uma conferência, ele continuamente me 
agradecia pela conferência. Quando eu peço a ele para se comprometer com a próxima 
conferência, ele não promete facilmente. Depois de alguns momentos em silêncio, ele 
faz uma expressão facial como se dissesse, “Se você tiver tempo extra, por favor, 
venha.” Ele não fala quaisquer palavras desnecessárias. Ele é muito humilde e 
benevolente. 
 
Como Buda pode encontrar Deus? Alguns budistas podem acreditar que ele fosse o 
mais elevado fundador religioso na terra, e por isso, ele deveria ser tratado mais 
elevadamente. Contudo, embora possa ser uma história muito preocupante para os 
budistas, ele não pode encontrar Deus diretamente. Entretanto, ele pode receber a 
direção de Deus através de um mensageiro. Quando ele tem que receber direção de 
Deus, então como um servo diante de um rei, ele se curva diante de Deus e ajoelha para 
recebê-la. Então ele faz outra inclinação quando recebe a direção de Deus, como alguém 
faz ao ler a ordem do rei. Às vezes os budistas podem testemunhar essa cena, mas não 
sabem o que está acontecendo. Além disso, a direção de Deus não vem frequentemente. 
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Os conteúdos da direção de Deus parecem ser para confortar Buda, pois ele sabe que 
precisará esperar silenciosamente por um longo tempo até que possa entrar na realidade 
direta do amor de Deus. Foi muito surpreendente que Deus está caminhando com Jesus, 
mas não com Buda diretamente. Por que é assim? Jesus é o Filho de Deus, mas porque 
Buda não é, ele está na realidade da Queda, sem a condição fundamental para ir diante 
de Deus. Entretanto, Deus o perdoa e o consola. 

 
 
Confúcio 
11 de agosto de 1997 
 
Confúcio é o Rei do Confucionismo. Ele está no mesmo nível de Buda, que é o nível 
mais elevado do mundo espiritual intermediário. Mesmo no inverno mais frio, ele usa o 
sobretudo oriental clássico e chapéu, e medita profundamente, sentado na neve por 
várias horas. Portanto, se eu marcar uma consulta com ele, não é fácil encontrá-lo. 
Quando eu o cumprimentei dizendo, “Eu vim aqui para encontrar o mestre Confúcio,” 
ele respondeu, “Não é rude se você vem aqui sem um agendamento?” Eu me apresentei 
a ele. “Quando eu estava vivendo na terra, eu pensava sobre seu Confucionismo como o 
pensamento mais valioso, e escrevi o Pensamento de Unificação, e vivi tendo uma nova 
visão de vida através do ensinamento do Reverendo Moon.” 
 
Quando eu tinha terminado de me apresentar, ele disse, “Como você pode chamar o 
nome de seu grande mestre diretamente? Você deveria chamar respeitosamente seu 
nome como os caracteres da caligrafia Moon, então Sun, e então Myung.” Ele me 
ensinou assim. Ele também disse, “Sendo que seu assento parece estar desconfortável, 
por favor, mude para este assento.”  
 
Sua palavra e comportamento eram muito corteses. Por isso, não foi fácil compartilhar 
minha opinião. Sempre que eu o visitava, ele saía vestindo roupas humildes. Ele parece 
um Buda de pedra. Sendo que ele não fala rapidamente, levou tempo para ouvir suas 
palavras. Sua expressão facial também não mudava e parecia severa. Ele gostou muito 
das conferências do Princípio Divino e do Pensamento de Unificação, e ele me pediu 
gentilmente para voltar. Entretanto, porque ele estava preocupado que seu pedido 
pudesse me causar problemas, ele olhou para minha expressão facial. Sendo que seu 
caráter era muito reticente, é difícil saber sua situação interior. 
 
Fiquei curioso sobre como o amor de Deus é fornecido para o lugar onde Confúcio vive. 
No caso de Buda, o amor de Deus era fornecido através de alguém, mas com Confúcio, 
isto era diferente. Deus chamou Confúcio. Quando Deus disse que ele deveria ensinar 
sobre Deus através de seu pensamento, ele fez uma inclinação completa diante de Deus. 
Porque ele fez uma inclinação completa muito polidamente, isto exigiu um longo 
tempo.  
 
Por que Deus os trata de forma diferente? O próprio Buda agia como Deus, mas 
Confúcio ensinou os vários requisitos de etiqueta e norma. Ele não agia como Deus. Há 
muitas pessoas ao redor de Confúcio que parecem corteses, vestindo o traje tradicional, 
como sobretudo e chapéu. Não foi fácil encontrar com Confúcio. Quando eu fui para 
encontrá-lo, eu tive que passar através de muitas portas, como passar por 12 portões. 
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Maomé (PBUH) 
12 de agosto de 1997 
 
Maomé (PBUH) está um pouco distante de Deus e do Espírito Santo. Se este fosse o 
mundo físico, eu poderia dizer o nome do lugar onde ele mora, mas no mundo 
espiritual, é difícil expressar. Quando fui encontrá-lo, encontrei muitas dificuldades. Foi 
difícil até mesmo encontrar o caminho para ir até ele. Como na Terra, ele não quer que 
as pessoas se concentrem nele, por isso, no mundo espiritual, ele não gosta de ser 
facilmente revelado. Portanto, o lugar do encontro não era brilhante. 
 
Ele perguntou, “Qual é sua motivação para vir me encontrar?” Depois de me apresentar, 
eu disse respeitosamente, “Sendo que você é a pessoa nobre a quem muitas pessoas 
terrenas querem encontrar, eu também vim ver você.” Depois de pensar por um 
momento, ele começou a abrir sua boca para falar. “Minha vida na terra não foi perfeita, 
e cometi erros, e Deus me fez compreender isto me enviando aqui. Eu me arrependo 
profundamente que dei motivos para Deus se preocupar comigo. Mas a despeito disso, 
Deus me deu graça especial me permitindo ficar aqui, por isso sou grato.” 
 
Ele continuou, “Quando estava na terra, eu pensava que meu pensamento era o 
ensinamento mais sistemático e detalhado sobre Deus. Eu me sinto muito envergonhado 
por isso. Eu não posso levantar minha cabeça diante de Deus. Entretanto, sendo que 
você veio aqui, por favor, sinta-se à vontade para dizer qualquer coisa que veio dizer.” 
Desde então eu o encontrei quatro vezes. A razão que o encontrei tantas vezes é que eu 
queria entender seu pensamento claramente. Durante o segundo encontro, eu expliquei 
uma parte do Pensamento de Unificação e apresentei o Verdadeiro Pai, e ele teve um 
entendimento surpreendente. Ele já conhecia o Verdadeiro Pai muito bem. Ele disse que 
estava muito ansioso para ver o Reverendo Moon no mundo espiritual. 
 
Quando eu perguntei por que ele está esperando pelo Verdadeiro Pai, ele disse que já 
sabia que o Verdadeiro Pai estabelecerá a lei do mundo espiritual, e liberará as pessoas 
do mundo espiritual. Quando eu perguntei como ele veio a saber isso, ele disse que foi 
através de participar de muitos seminários sobre isso que foram realizados no mundo 
espiritual. 
 
Maomé (PBUH) estava vestindo uma tunica, que cobria todo seu corpo desde a cabeça 
até os pés. Ele tinha o caráter de fundador religioso, e se colocava como uma figura 
digna. A maioria das pessoas ao redor dele estavam vestidas da mesma forma, tal como 
vemos nos países árabes. Pessoas que estão vivendo nesta região árabe estavam 
tentando evitar encontrar outras. Se eu tentava vê-las, elas viravam seus rostos. Embora 
eu perguntei a razão, elas não me deram resposta. Cheguei a supor que elas se sentiam 
desconfortáveis perto de mim. 
 
Maomé (PBUH) parecia feliz ao me encontrar, e ao mesmo tempo, parecia se sentir 
tímido. Ele sempre me encontrava timidamente. Enquanto estive lá, nunca vi Deus 
chamar Maomé (PBUH) ou fazer qualquer solicitação a ele. Embora Maomé (PBUH) 
reconhecesse o amor de Deus e se sentisse triste por Deus, eu não pude ver que ele fazia 
uma inclinação e devoção como Buda e Confúcio faziam. Entretanto, eu não sei se ele 
está fazendo isso quando não estou lá. Ele não parece se sentir solitário, como Buda, e 
ele também não parece ter um rosto pacífico como Confúcio.  
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Como um homem tão grande como o líder do Islamismo passou a estar nesta situação 
no mundo espiritual? Eu tenho pensado profundamente sobre isso, e aqui está meu 
ponto de vista. O homem foi criado para buscar o bem ao amar como Deus ama. 
Entretanto, parece que os sucessores de Maomé às vezes perseguem o desejo individual 
através de autoridade autocrática, ao invés de seguir o bem e o amor. A mente com a 
qual servimos Deus deve brotar automaticamente a partir da natureza original. Fé 
produzida por métodos forçados e cruéis é apenas fé formal. Além disso, métodos 
forçados oprimem a natureza humana original. Isto está longe da forma de Deus. 
Portanto, aqueles que praticaram isto não podem deixar de assumir responsabilidade por 
isto no mundo espiritual. Maomé (PBUH) está ansioso para ver o Deus verdadeiro, mas 
ele está em uma situação difícil. Ele pode resolver isto e ir diante de Deus somente 
quando tiver a cooperação de pessoas terrenas. Portanto, se as pessoas de sua fé 
participam na cerimônia da Bênção e oram por ele, ele gostará muito disso. 

 
 
Emmanuel Swedenborg 
13 de agosto de 1997 
 
Swedenborg era quem eu mais queria conhecer na minha vida terrena. A fim de 
encontrá-lo, esperei pela vontade de Deus. O que Deus pensa sobre isso? Deus disse que 
embora a capacidade do homem seja limitada, o poder do Espírito Santo é infinito. 
Swedenborg era alguém que considerava o poder de Deus mais precioso do que a 
habilidade humana. Ele está em um bom lugar perto do Paraíso. Antes de encontrá-lo, 
olhei em seus arredores. Seu discípulo veio me encontrar. Ele disse, “Meu mestre 
receberá você.” Ele disse que seu mestre recebeu a revelação que o mensageiro de Deus 
o visitaria hoje. Por isso, agora está esperando por você. Quando entrei na sala, 
Swedenborg me cumprimentou com um sorriso e um rosto brilhante. Foi uma sensação 
muito boa. Quando eu sentei silenciosamente para me apresentar, ele disse, “Você é 
aquele que recebeu amor de Deus e graça especial, e viveu atendendo um mestre 
precioso. Portanto, você pode me dar uma palestra sobre o pensamento do seu mestre?” 
Assim, eu apresentei brevemente sobre o Princípio Divino e o Pensamento de 
Unificação. Ele também me pediu para apresentar o Verdadeiro Pai, que tinha dado esse 
ensinamento precioso. Quando eu respondi que ele já conhecia sobre o Verdadeiro Pai, 
ele disse, “Seu mestre é aquele que é uma luminária como o sol e a lua. Porque você 
atendeu esse mestre que não pode ser avaliado pelo pensamento humano, eu devo 
aprender de você.” Ele me pediu com essa atitude humilde. Eu prometi a ele ter muitas 
oportunidades de conversar com ele. 
 
Swedenborg tinha um pensamento muito sistemático e lógico. Fiquei pensando por que 
esta pessoa fica perto do Paraíso, embora tenha experimentado o amor de Deus e estava 
servindo Deus. Ele estava no lugar onde podia ver Deus de perto e estava esperando 
pela graça de Deus. Porque ele viveu se comunicando com Deus por um longo tempo, 
mesmo quando veio para o mundo espiritual, seus olhos espirituais brilhavam muito 
intensamente. Pessoas que o atendem também tinham rostos brilhantes e mentes 
humildes. Entretanto, porque eles não conhecem o pensamento e a Bênção dos 
Verdadeiros Pais, passei a pensar que antes que os Verdadeiros Pais venham para este 
mundo, eu testemunharei para eles dando conferências tanto quanto possível. 
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Sundar Singh 
13 de agosto de 1997 
 
Esta foi uma pessoa que viu o nível elevado do mundo espiritual enquanto na terra. Eu 
pude comparar Swedenborg e Sundar Singh. O lugar onde Sundar Singh está é 
localizado no mundo espiritual intermediário, o qual é inferior ao Paraíso. Antes de 
encontrá-lo, me deparei com várias decorações ao redor. Era como estar diante de uma 
xamã dançarina. Os arredores da casa eram semelhantes ao estilo budista. Quando entrei 
em sua casa para encontrar Sundar Singh, um servo me guiou, espalhando sal diante do 
meu caminho. Sundar Singh não saiu de seu quarto, mas ao invés, alguém abriu a porta. 
Quando ele me viu, ele disse, “Como uma pessoa tão preciosa visita aqui?” Eu me 
apresentei em detalhes, e disse a ele que tinha ido a fim de apresentar o Princípio 
Divino, o Pensamento de Unificação, e os Verdadeiros Pais. Ele disse, “Você é muito 
gentil comigo, mas eu não tenho nenhuma qualificação, e ainda tenho uma consciência 
culpada.” Quando perguntei qual era a razão, ele disse que enquanto estava no mundo 
físico, ele recebeu não somente o Espírito Santo, mas também espíritos de outros níveis. 
Por isso, ele se sente envergonhado diante de Deus. Ele disse que depois de fazer uma 
oferta de sacrifício, ele ouviria minha palestra. 
 
Ele era muito humilde e silencioso, mas falava de forma muito clara e lógica. 
Entretanto, eu não pude dizer que Deus não gostaria da decoração ao redor de sua casa. 
Eu penso que, quando ele receber as conferências do Princípio Divino, suas ideias 
mudarão. O mundo espiritual difere de acordo com o nível, e as pessoas que estão 
próximas a Deus estão mais confortáveis, enquanto as pessoas que não sabem sobre 
Deus tendem a argumentar muito umas com as outras e estar angustiadas. Embora 
queira restaurar essa região, eu não tenho confiança em cumprir isso, mesmo dando 
dezenas de conferências do Princípio Divino. Sinto muito pelos Verdadeiros Pais. 

 
 
Sócrates 
 
Muitas pessoas pensam sobre Sócrates quando estão em uma situação complicada e 
confusa em seu pensamento. O homem está tentando buscar Deus de acordo com a 
natureza original dada em seu nascimento. Antes dos seres humanos reconhecerem 
racionalmente o fato que foram criados por Deus, eles estão em relacionamento de 
coração com Deus, o qual é o relacionamento de pai e filho. Portanto, a mente original 
do homem que persegue Deus, necessariamente buscará e encontrará Deus. Entretanto, 
se você é capturado por seu próprio pensamento, você perderá Deus. Eu penso que 
Sócrates seja essa pessoa. A fim de encontrar essa pessoa, eu fiz grandes esforços. 
Entretanto, não foi fácil encontrá-lo. O lugar onde ele estava é localizado no nível mais 
inferior do mundo espiritual intermediário. A razão pela qual foi difícil encontrá-lo é 
que ele não estava disposto a me encontrar. Quando o visitei pela terceira vez, ele 
concordou em me encontrar, com uma expressão facial escura e sombria. A razão que 
ele não queria me encontrar é porque não queria discutir com pessoas que tinham uma 
filosofia diferente da sua própria. Ele queria manter o fruto de seu próprio pensamento 
continuamente, e especialmente, não sentia qualquer necessidade de ouvir outra forma 
de pensamento. Ele era muito arrogante, e não gostava nem mesmo de conversar. Ele 
não estava disposto a ouvir minha palestra. 
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Entretanto, eu comecei a falar sobre o Pensamento de Unificação passo a passo. 
Enquanto eu estava dando uma conferência, ele de repente me perguntou, “Quem criou 
essas ideias? Isto é seu pensamento? Se é seu, você parece pensar muito sobre isso.” 
Portanto, eu comecei a apresentar o Verdadeiro Pai, mas ele não conhecia sobre o 
Verdadeiro Pai. Depois que conversei por um longo tempo, parece que ele abriu um 
pouco sua mente. Através dele, passei a reconhecer que o pensamento filosófico pode 
ser um obstáculo diante de Deus. Porque ele estava cheio com seu próprio pensamento e 
lógica, pareceu exigir um longo tempo para mudar seu pensamento. Quando voltei na 
próxima vez e perguntei se ele queria ouvir minha conferência, ele disse, “Sendo que 
sua conferência não é necessária para mim, se você veio com a intenção de mudar meu 
pensamento, eu dificilmente posso recebê-lo.” 
 
Quando tem um problema, ele não está disposto a encontrar outras pessoas até que isto 
seja resolvido. Portanto, seus arredores são sombrios e um pouco distante das pessoas. 
Ele não tentou ter interesse na harmonia da natureza na qual flores desabrocham e 
murcham, ou no fato que a morte e vida do ser humano são derivadas do poder de Deus, 
ou na existência de Deus. Por causa disso, parece que levará um longo tempo para 
remover seu egoísmo. Entretanto, eu não desisti de esperar por ele, porque nosso 
pensamento está em um nível mais elevado do que de qualquer outra pessoa. Quando a 
médium me perguntou se ele não conhece o Verdadeiro Pai, e se ele sabe bem sobre 
Deus, eu disse, “Embora ele saiba sobre Deus, ele não sabe bem sobre o Verdadeiro Pai, 
e ele não quer saber sobre o Verdadeiro Pai por causa de sua própria filosofia.” 

 
 
Adão 
14 de agosto de 1997 
 
Adão, o primeiro antepassado humano e o primeiro avô, é um homem de boa aparência 
com uma personalidade calorosa, e ele sempre nos fazia sentir confortáveis. Eu estava 
curioso sobre qual nível do mundo espiritual ele estava vivendo. Se eu contar todos os 
detalhes, isto levará muito tempo, e eu lamentarei pela Sra. Lee. Adão permaneceu 
muito distante de Deus para aparecer diante Dele. Entretanto, sendo que seu período de 
indenização terminou, ele está agora vivendo em um bom mundo espiritual que está 
perto de Deus. Adão sempre tem medo de vir diante de Deus, sendo cauteloso. 
 
Adão diz que sua vida naquela realidade do mundo espiritual é muito melhor do que no 
Jardim do Éden. Coisas são abundantes, e ele pode encontrar com muitas pessoas. 
Quando estava vivendo no Jardim do Éden, ele estava solitário e tinha medo de encarar 
Deus. De acordo com Adão, ele não sabia que estava destinado a fazer Eva feliz. Ele 
apenas pensava que devia ficar com Eva no jardim do Éden. Em outras palavras, ele não 
era maduro o suficiente para se relacionar com Eva como um homem. Ele não tinha 
idade suficiente para compreender que Eva devia ser sua esposa. Quando as coisas 
deram errado com Eva, ele finalmente compreendeu isso, mas pareceu tarde demais 
para ele fazer qualquer coisa sobre isto. Sendo que Adão falhou em cumprir sua 
responsabilidade como o primeiro antepassado humano, ele sofreu muito, trabalhando 
duro por muitos milhares de anos. Portanto, como um pecador, ele sentia tremenda 
culpa diante de Deus. Embora esteja agora vivendo perto de Deus, ele ainda é sempre 
cauteloso diante Dele. 
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Eva 
19 de agosto de 1997 
 
Pode soar muito duro dizer que Eva é a maior pecadora da história da humanidade, mas 
é verdadeiro que ela cometeu um erro realmente sério. Eva está agora vivendo com 
Adão próximo a Deus. Ela é sempre calorosa e atenciosa, mas também bastante teimosa. 
Para mim, o rosto dela não é o mais belo, mas ela é muito bonita. Sempre que tentei 
falar com ela de perto, ela sempre virava seu rosto. Quando tive outra chance para vê-la, 
ela novamente desviou seu rosto de mim, ou inclinou a cabeça para baixo, para que não 
tivesse contato visual comigo. Portanto, levou algum tempo para ter uma oportunidade 
para falar com ela. 
 
Enquanto conversávamos, quando ela descobriu que eu estava perto de Deus, ela tentou 
ter um diálogo aberto e honesto comigo. Ela começou dizendo, “Talvez não seja 
necessário para mim falar sobre minha falta do passado, mas eu gostaria de ser honesta 
com você. Adão e eu sempre vivíamos perto um do outro, comendo juntos, dormindo 
juntos, etc. Éramos tão jovens naquele tempo e não sabíamos que devíamos nos tornar 
esposo e esposa. Adão sempre gostava de ter diversão, correndo aqui e ali. Eu também 
gostava de brincar, mas eu preferia ficar em um lugar quieto, passando o tempo com a 
criação. Embora Adão e eu tivéssemos algum tempo juntos, sendo que ambos 
estávamos ocupados brincando separadamente, não tivemos a oportunidade de expressar 
nosso amor um pelo outro como um homem e uma mulher. O ser que realmente abriu 
meus olhos para o sexo oposto foi Lúcifer. 
 
Lúcifer estava sempre comigo. Ele era sempre gentil e disposto a me ensinar tudo. Às 
vezes ele trazia coisas que eu gostava de comer. Enquanto isso, através de Lúcifer, eu 
desenvolvi um sentimento em direção ao sexo oposto. Lúcifer também se apaixonou por 
mim. No tempo quando meu relacionamento com Lúcifer chegou à fruição, Adão 
começou a notá-lo. Mas Adão não interferiu em nosso relacionamento, nem expressou 
seu amor por mim. Ele apenas me deixou sozinha. Então meu amor por Lúcifer se 
tornou mais apaixonado, e Lúcifer me conduziu bem. Eu apenas não podia me afastar de 
Lúcifer. Isto durou bastante tempo. Lúcifer estava assustado, e eu também. Contudo, 
sempre que Adão me via, ele fugia de mim. Depois de algum tempo, compreendi que 
minhas ações estavam erradas. Um dia Deus nos golpeou com uma terrível reprovação. 
Ele disse que não estávamos mais qualificados para estar com Ele. 
 
Então eu procurei por Adão com um coração sincero. Eu desesperadamente me agarrei a 
ele, apelando para ele me ajudar. Depois, como foi ensinado por Lúcifer, dormimos 
juntos. Quando tive um relacionamento sexual com Adão, não senti a mesma paixão por 
Adão que eu sentia por Lúcifer. Passei a sentir cada vez mais falta de Lúcifer. 
Estranhamente, Adão e eu nos sentimos distantes um do outro. Sempre que Lúcifer 
olhava para mim e me tentava, ele era irresistível. Certamente, eu era atraída para o seio 
de Lúcifer e podia satisfazer meu ardente desejo físico através dele. Como o passar do 
tempo, eu não podia evitar os olhos de Deus em mim. Eu fiquei assustada sobre Sua ira 
em relação a mim. Então eu fui até Adão. Embora eu não tivesse nenhum 
relacionamento físico com ele, estranhamente sentia um tipo de paz com ele. Sem saber 
porque, sempre que chegava perto de Lúcifer, eu era capturada por um medo 
intolerável. Como o tempo, passei a entender que o que fiz com Lúcifer foi errado, e 
senti mais culpa diante de Adão. 
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Adão me confortava, mas meu coração estava sempre atormentado. Essa tem sido a 
história da minha vida. Sinto muito por Adão, e sou uma terrível pecadora que não pode 
nem mesmo pedir por perdão e salvação de Deus. Quando o período de indenização 
acabou, fui elevada para este lugar, mas sou a pior pecadora. 
 
Eu imaginei por que Deus chamou essa pecadora, Eva, tão rapidamente para estar perto 
Dele. Ao pensar que Adão e Eva, como os primeiros antepassados humanos, são os 
pecadores imperdoáveis e aqueles que causaram a maior dor para Deus, eu fiquei 
curioso como eles podiam estar nesta realidade espiritual. 
 
Enquanto a história humana flui, o dia de alegria quando o inferno é liberado deve 
chegar o mais rápido possível. Do contrário, os seres humanos não podem ser liberados 
da dor e do sofrimento na terra. Agora, sendo que uma condição de indenização foi 
estabelecida em seu nome, a família de Adão está finalmente liberada. Através da 
liberação da família de Adão, um fundamento para todos os pecados e crimes serem 
perdoados também está estabelecido. Algum dia, o portão do inferno será aberto, e um 
dia eterno de liberação chegará. 

 
 
Noé 
19 de agosto de 1997 
 
Eu vim encontrar Noé, o Pai da Fé, que construiu uma arca no topo de uma montanha. 
Ele estava residindo no nível mais elevado do mundo espiritual intermediário. Ele 
sempre ora, inclinando e fazendo condições especiais tais como ofertas de sacrifícios a 
Deus, com todo o seu coração, mente e alma. Ele trabalha bastante e se veste 
semelhante a um fazendeiro que planta mudas de arroz. Ele fez um altar para fazer uma 
oferta para Deus. Usando seu talento que construiu a arca, ele verifica minuciosamente 
aqui e ali para ter certeza que tudo esteja perfeito. Ele faz o melhor possível com tudo 
que está envolvido. Ele faz isso onde quer que vá, no que quer que faça, não somente 
para si mesmo, mas também para os outros. Ele também encoraja os outros a orarem e 
fazerem condições especiais. Sua expressão facial demonstra que ele é muito gentil, de 
bom coração e puro, sem pensar sobre seu próprio interesse. 
 
Eu perguntei a ele, “Você nunca mudou seu coração enquanto construiu uma arca por 
120 anos no topo de uma montanha?” Noé respondeu, “De acordo com a direção de 
Deus, eu devia construir uma arca. Portanto, eu não podia mudar minha mente no meio. 
Se mudasse minha mente, eu teria duvidado se essa direção era de Deus. Não me 
lembro como passou o período de tempo de 120 anos porque estava totalmente 
comprometido em construir a arca. De fato, foi divertido construí-la. Meus filhos e 
minha esposa também me ajudaram, mas seu apoio não foi 100 por cento. As pessoas 
geralmente buscam pelo que é visível. Elas frequentemente me sacudiam enquanto eu 
estava apenas concentrado em construir a arca. Elas diziam, “Como podemos viver 
sozinhos quando todos os outros morrem no dilúvio? Por que Deus nos deixa viver 
sozinhos? Vamos fazer essa pergunta para Deus, e quando ele nos der uma resposta 
clara, podemos continuar a construir a arca. Se Deus destruir toda a humanidade, não 
haverá nenhum descendente. Deus não é tão cruel a ponto de fazer essas coisas aos seres 
humanos, etc.” Todos os tipos de tentações vieram para mim, mas eu não prestei 
atenção a nenhuma delas, mas somente me concentrei em construir a arca.  
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Ainda sim, sou grato que minha esposa e meus filhos não se afastaram de mim. 
Enquanto estávamos vivendo na terra, a maior alegria foi atender Deus com todo o 
nosso coração e obedecer Suas palavras. Esse é o motivo pelo qual em um lugar 
maravilhoso como esse, estou ensinando as pessoas como atender Deus da forma 
correta. Este é o tempo mais feliz para mim. Pode parecer rude, mas posso perguntar 
como você recebeu uma graça tão grande do amor de Deus? Como você atendeu Deus 
quando estava vivendo na terra?” 
 
Noé não sabia muito sobre os Verdadeiros Pais. Eu expliquei sobre eles por algum 
tempo. Então ele ficou imerso em profundo pensamento por algum tempo até que disse, 
“Você parece ter nascido no tempo certo.” Ele parecia estar expressando um coração de 
inveja ao dizer isso. Quando eu disse a ele que todos podem estar próximos a Deus, ele 
respondeu, “Eu sou grato pelo lugar onde estou. As pessoas vão para o nível que 
corresponde ao mérito que receberam enquanto atendiam Deus na terra.” Ele expressou 
o desejo de aprender mais sobre os Verdadeiros Pais. 
 
Outra coisa que eu estava interessado era o tempo do dilúvio. Noé respondeu. “Um dia 
Deus me deu uma ordem urgente: ‘Noé, Noé, apresse-se e entre na arca com os outros.’ 
Três dias depois, começou a chover. A partir desse momento, todos os membros da 
família começaram a acreditar em mim. Enquanto ficamos confinados por três dias, 
todos, incluindo os animais fizeram grande comoção para sair da arca. Nesse tempo, eu 
dependia somente de Deus, e orava constantemente. O principal tema das minhas 
orações era, ‘Por favor, construa sua nação através do julgamento do dilúvio. Quando 
começou a chover, todos dentro da arca permaneceram em silêncio. Todos os membros 
da minha família prestaram atenção a cada simples movimento das minhas ações. 
 
O dilúvio que continuou por 40 dias e noites foi realmente uma tempestade 
surpreendente. Devido à chuva forte, o mundo inteiro estava escuro. A chuva que fluía 
nos vales fez montanhas caírem, com os galhos quebrados das árvores. Raios e trovões 
eram incessantes. Entendendo que isto era realmente uma punição de Deus, eu somente 
continuava orando. Tudo que eu estava pensando era quando a indignação de Deus seria 
interrompida. Depois de quarenta dias, após a chuva ter parado, Deus disse que minha 
fé tinha acalmado Sua indignação. Um raio de sol brilhou na janela da arca; a 
tempestade começou a diminuir. Depois disso, todos os membros da minha família 
seguiram minhas direções, dependendo de mim. Houve unidade na família. Este foi um 
tempo feliz de nossas vidas juntos. 
 
Eu perguntei, “Posso saber sobre o erro cometido por Cam?” Ele respondeu, “Nesse 
ano, todos nós trabalhamos muito. Especialmente a colheita de uvas foi um grande 
sucesso. Sendo que todos fizemos nosso melhor, tudo foi abundante e nossos corações 
estavam pacíficos. Estávamos muito felizes. Um dia, eu tomei um copo de vinho depois 
de trabalhar bastante e adormeci por causa do cansaço. Devia estar com muito calor 
após beber o vinho, e sem perceber, devo ter tirado todas as minhas roupas, ficando nu. 
Geralmente, meu segundo filho era obediente a mim. Sendo que eu estava adormecido, 
ele teve o desejo de verificar se eu estava dormindo confortavelmente. Ele deve ter 
entrado em meu quarto, e ao ver que eu estava dormindo nu, ele deve ter ficado 
surpreso. Os membros da minha família que retornavam do trabalho e me viram nessa 
condição fizeram uma comoção sobre isso. Especialmente minha esposa ficou chateada 
comigo, me perguntando por que eu não podia cuidar de mim mesmo como uma pessoa 
que atendeu Deus.  
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O fato que eu não pude fazer isso, se tornou um grande pecado diante de Deus. Embora 
eu tivesse atendido Deus toda a minha vida, desde o julgamento do dilúvio, eu me tornei 
arrogante ao invés de ser humilde. Por isto, Deus nos puniu e nos advertiu. Deus sempre 
pensa que humildade vem primeiro.” Então ele adicionou que sempre que pensa sobre 
seu erro, sempre sente arrependimento e é incapaz de levantar seu rosto diante de Deus. 
 
Noé atendeu Deus toda a sua vida. Assim, ele pensava que Deus deveria ser capaz de 
perdoar o erro de seu filho, Cam, mas Ele não o faria. Isso era por causa da Queda do 
homem, pois se Deus perdoasse, isto poderia ser outra condição para Satanás invadir. 
Esse é o motivo pelo qual Deus não perdoaria o gesto de Cam. Esta é a lei do mundo 
espiritual. Não há nenhuma exceção na lei Celeste. Portanto, aqueles que querem ser 
tratados generosamente diante de Deus devem viver uma vida que possa passar pela lei 
Celeste no mundo espiritual. Então você pode ser reconhecido e tratado de acordo por 
Deus. Eu sinceramente espero que as pessoas na terra sejam capazes de vir até Deus 
passando em todos os Seus testes. 

 
 
Abraão e Isaque 
20 de agosto de 1997 
 
Eu penso que fui apresentado a Abraão e Isaque mesmo antes de ir encontrá-los. Eu 
tinha ouvido, enquanto no mundo espiritual, que Abraão estava encontrando figuras 
importantes na providência de Deus. Eles vieram me visitar, dizendo que não podiam 
ter alguém tão importante como eu vindo até eles. Abraão é uma pessoa de boa 
aparência e de coração gentil. Quando eu disse que gostaria de ir e visitar seu lugar, ele 
respondeu que as pessoas ao redor dele são capazes de atender bem a Deus, inclinando a 
Deus de manhã e de noite, de acordo com a lei Celeste. 
 
Quando expressei meu interesse na oferta de sacrifício de Isaque, ele me entendeu, 
concordando comigo. Ele afirmou, “Sendo que eu não tinha um filho por um longo 
tempo, eu fiz esforços especiais ao atender Deus. Não havia nada que eu pudesse 
rejeitar ou negar na voz de Deus. Além disso, meu desejo era depender de Deus em tudo 
e viver com Ele. Enquanto eu fiz esforços todos os dias, na minha idade de 100 anos Ele 
me deu um filho. A preciosidade deste filho era indescritível. Eu estava tão imerso em 
apreciá-lo, quase acabei esquecendo de fazer ofertas a Deus, embora Deus era aquele 
que tinha me dado aquele filho.” 
 
“Enquanto o filho estava crescendo, ele era interessado em tudo que eu, seu pai, estava 
fazendo. Ele me amava muito. Talvez seja porque ele é um filho que foi dado depois de 
ter feito muitas condições especiais para Deus. Ele dizia, ‘Pai, hoje, por que não há 
nenhuma água no altar? Deus deve estar chateado com isso, e eu trarei alguma água 
para Ele.’ Dessa forma, ele crescia em saúde e sabedoria. Um dia, Deus me chamou e 
disse, ‘Abraão, eu gostaria de receber uma oferta de você, que possa ser uma oferta 
difícil para você fazer. Você ainda a fará para mim?’ Eu respondi, ‘Eu farei qualquer 
coisa que o Senhor me pedir. Por favor, vá em frente e me diga o que fazer.’ Então Deus 
disse, ‘Abraão, eu gostaria que você oferecesse seu precioso filho, Isaque.’ Eu pensei 
que tinha ouvido errado, e perguntei novamente a Ele, ‘O que o Senhor disse?’ Ele 
respondeu, ‘Eu disse para você oferecer seu filho.’ 
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Eu não podia tolerar a dor. Se era dia ou noite, tudo parecia tão escuro para mim. Por 
vários dias, eu fiquei atormentado. Então Isaque veio até mim e perguntou, insistindo 
para eu responder, ‘Pai, algo está errado?’ Eu disse a ele, ‘Deus me pediu para fazer 
uma oferta.’ Isaque ficou surpreso e perguntou, imaginando, ‘Pai, por que você está 
demorando tanto para executar a direção de Deus? Por favor, faça isso rapidamente.’ 
Com esse empurrão, eu disse a ele, ‘Eu não devo fazer esta oferta aqui, mas em um 
lugar distante, em uma montanha distante.’ Isaque disse, ‘Então esta é mais uma razão 
pela qual você deve se apressar. Vamos partir rapidamente.’ Devido à sua pressão, eu 
não pude mais resistir a ele. Vários dias depois de nossa partida, quando chegamos a 
uma montanha, ele me perguntou, ‘Pai, qual será o objeto da oferta sacrifical desta 
vez?’ Eu não pude respondê-lo. Quando a lenha estava empilhada, eu apenas chamei o 
nome de Isaque e o abracei. Então Isaque disse, ‘Pai, Deus pediu para você ofertar a Ele 
Isaque, certo? Eu sabia disso quando vi seu rosto sombrio.  Então ele continuou, ‘eu sou 
grato a Deus por me escolher como o objeto da oferta. Pai, com o que você está 
preocupado? Tornar-se um objeto de oferta é bom. É uma bênção.’ Então ele deitou na 
lenha sem hesitar. Olhando para o céu, eu orei ansiosamente com sentimentos 
misturados em meu coração, e com medo de Deus, e pesar por meu filho, ‘Pai, estou 
oferecendo meu filho ao Senhor!’ Com esta oração, quando eu estava para golpear 
Isaque com uma espada, eu ouvi uma voz a partir do céu. 
 
“Abraão, agora eu sei que você me respeita. Pare o que você vai fazer.” Então Isaque, 
que estava deitado na lenha sentou e me empurrou, perguntando, ‘Por que você está 
parando? Por favor, continue a fazer a oferta!’ Ele continuou gritando alto, ‘Pai, se você 
jurar falsamente diante de Deus, eu não poderei olhar para o seu rosto.’ Então Deus 
chamou, ‘Isaque!’ Isaque que ouviu Sua voz, desta vez me ouviu. Através disto, embora 
eu tivesse falhado em fazer as ofertas sacrificais de acordo com a direção de Deus, 
agora Deus nos perdoou, ambos pai e filho. Naquele tempo Isaque brincou, ‘Talvez 
Deus pensou que eu fosse muito jovem para ser um objeto de oferta.’” 
 
Isaque tem uma edificação pequena, mas ele segue seu pai; ele é um homem de boa 
aparência com um coração humilde. Abraão e Isaque eram próximos um do outro na 
medida que eu fiquei com inveja de seu relacionamento. A oferta de Isaque por Abraão 
nos ensina muitas lições. 

 
 
Judas Iscariotes 
20 de agosto de 1997 
 
Judas Iscariotes sempre foge quando eu o vejo. Eu fui visitá-lo várias vezes, mas ele não 
queria me ver. Por isso, um dia, eu deixei uma mensagem em um pedaço de papel, “Sua 
falha do passado não deveria ser ocultada, mas deve ser revelada a fim de ser 
perdoada.” Eu o visitei novamente vários dias depois, no tempo que ele concordou em 
me ver, e inclinando a cabeça como um pecador, ele me perguntou, “Por que você vem 
atrás de mim, que sou esse grande pecador?” Eu não respondi imediatamente. Depois de 
algum tempo, Judas continuou, “Um criminoso histórico como eu não pode vir a Deus 
ou ao Senhor. Enquanto estou me arrependendo sobre meu pecado vivendo aqui assim, 
por favor, não venham mais me ver.” 
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“Quão doloroso deve ser seu coração. Pode não ser um grande conforto para você, mas 
eu penso que poderia ser capaz de aliviar seu coração sofrido,” eu disse. Ele respondeu, 
“Até agora, não houve uma única pessoa que tentou confortar um pecador como eu. 
Mas ninguém e nada pode ser um conforto para mim e, portanto, eu peço que você não 
venha mais me visitar.” Eu não pude nem apresentar o Princípio Divino ou o 
Pensamento de Unificação para ele. Seu ambiente de vida era árido, como de uma 
prisão, e eu dificilmente pude ver alguém ao redor dele. Pessoas terrenas geralmente 
pensam que o inferno é um lugar onde muitas pessoas estão chorando e gritando, cheio 
de um odor insuportável, mas de fato, o inferno é um lugar solitário. Eu retornei para 
meu lugar pensando que deveria visitá-lo novamente, e ajudá-lo depois de algum tempo, 
quando ele estivesse mais calmo. 

 
 
João Batista 
20 de agosto de 1997 
 
João Batista é baixo, mas tem um rosto inteligente. Quando perguntei a Jesus como 
estava João Batista, Jesus me pediu para não dizer que eu o tinha encontrado. Ele 
também acrescentou que João Batista não queria me encontrar, e por isso, eu não seria 
capaz de encontrá-lo. O lugar de João Batista era muito distante do lugar de Jesus. 
Quando fui visitá-lo, uma pessoa gigante que estava carregando uma espada me parou, 
dizendo que nem todos tinham permissão para ver seu mestre. Então ele pediu para 
colocar meu nome no livro de visitantes. Quando entrei na casa depois de assinar meu 
nome, João Batista me recebeu, inclinou e disse, “Como o mensageiro de Deus pôde vir 
para esse lugar tão humilde como o meu,” e ele sentou, ajoelhando-se diante de mim. 
Mesmo antes de fazer qualquer pergunta, ele começou a falar. “Na terra, eu era 
respeitado e seguido por muitas pessoas, mas agora, meu lugar de moradia é tão 
humilde, e nem posso ver o Senhor. Além disso, mesmo se eu quisesse atender o 
Senhor, Ele não viria aqui. Eu estava tão acostumado a ser atendido e não prestei 
atenção à vida de Jesus. Porque eu pensei e me relacionei com Jesus não com os olhos 
de Deus, mas com olhos humanos… Eu não compreendi que isso seria um pecado tão 
grande. Como não sei como ser perdoado, estou frustrado. Como você veio aqui como o 
mensageiro de Deus, você poderia me ajudar?” 
 
Quando eu perguntei a ele por que um homem com uma espada estava guardando o 
portão, ele respondeu que está sempre inseguro com medo que alguém possa vir para 
feri-lo e, portanto, ele encontra pessoas de forma seletiva. Eu disse a ele, “Você precisa 
se arrepender continuamente até o dia quando os portões do inferno serão abertos,” e 
apresentei os Verdadeiros Pais a ele. Então ele me perguntou quando esse dia de 
liberação chegaria. Quando estava retornando para minha casa, meu coração doeu 
porque eu sei que diante dos Verdadeiros Pais há muitas pessoas como ele na terra, que 
estarão vivendo uma vida como de João Batista no mundo espiritual. 

 
 
Kim Il Sung 
21 de agosto de 1997 
 
Para encontrá-lo, eu tive que ir para vários lugares para procurá-lo. Perguntei a Deus 
sobre seu paradeiro, mas Deus somente balançou Sua cabeça.  
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Eu perguntei, mas ninguém sabia. Então eu finalmente decidi descer para níveis 
inferiores para procurá-lo. Quando desci para um nível inferior, realmente senti que 
existe inferno. Então o que aconteceu? Um homem gigante ferido por uma arma e uma 
faca estava encostado contra uma porta, incapaz de entrar, e sentado ali, como essa 
visão era horrível. Eu perguntei a ele, “Por acaso você é o Premier IL Sung Kim?” Ele 
estava gemendo e murmurando, e nem mesmo podia levantar sua cabeça, e perguntou 
quem eu era. Eu disse a ele quem eu sou, e mencionei o nome do Pai. 
 
Ele estava sangrando por toda parte, mas mudou sua posição para se ajoelhar. Ele disse, 
“Eu cometi muitos pecados, e fiz muitas coisas erradas a ele; portanto, estou pagando 
por tudo isso agora.” Eu perguntei a ele, “Por que você não entra, ao invés de ficar aqui 
na entrada?” Ele disse, “Eu gostaria de poder fazer isso, mas logo que entro, aquelas 
pessoas atiram pedras, facas, armas e todo tipo de coisa em mim, e criam uma revolta 
que não posso suportar. Além disso, elas gritam e dizem, ‘Vá embora, seu filho da p…,’ 
por isso, eu não posso ficar lá dentro. 
 
Por que você está procurando por mim? Você acha que meu filho Jung Il sabe sobre 
minha miséria? A Coreia do Norte perecerá. Eu já sabia disso, mas não pude fazer nada 
sobre isso. Eu apenas estava esperando que Jung Il atendesse o Verdadeiro Pai e ouvisse 
seu conselho para conduzir o país. Eu nunca soube que os gritos e lamentações do povo 
norte coreano era tão alto assim. Eu realmente não sabia que meu pecado era tão grande 
assim. Ninguém me recebe em nenhum lugar. Você poderia me salvar, por favor,” ele 
implorou. Eu tinha que dar as conferências do Princípio Divino e da Ideologia da 
Unificação, mas realmente não podia suportar ver aquela cena horrível. Eu entrei pela 
porta; era como o espaço aberto de uma prisão. Todas as pessoas que estavam lá 
levantaram e me perguntaram, “Quem é você? Como você pode entrar aqui tão 
imponentemente?” Eu disse a eles que sou um mensageiro de Deus e solicitei um pouco 
de tempo para falar. 
 
A partir daqui e dali, ouvi pessoas dizendo de forma sarcástica, “Tudo bem. Temos 
tempo de sobra. Dê-nos um discurso.” Eu expliquei a eles que Deus é a pessoa central 
do amor, e depois disso dei uma conferência sobre as características duais de Deus. Eu 
também apelei a eles com lágrimas por cerca de 40 a 50 minutos que eles deviam viver 
pelos outros, amar e ajudar uns aos outros, e perdoar as faltas uns dos outros, que eles 
devem suportar e esperar até o dia da liberação do inferno. Depois disso, eu disse para Il 
Sung Kim deitar-se para tratamento de suas feridas. As pessoas ao nosso redor 
começaram a ajudar a limpar suas feridas, e a atmosfera mudou para muito calma e 
tranquila. Eu pedi para vir novamente para mais palestras. Alguns disseram que seria 
ótimo, e alguns disseram para deixar que não queriam ser incomodados. 
 
Il Sung Kim sentou-se ansiosamente. Ele não pôde levantar sua cabeça e nem mesmo 
olhar para mim quando eu estava partindo. No caminho de volta, eu estava pensando 
que a vida terrena é tão curta. Quem pode saber sobre este tipo de fato? As pessoas 
terrenas não podem ver o Mundo Espiritual; portanto, elas somente se apegam ao que 
podem ver e viver em suas vidas. Este tipo de punição do inferno, a vida que pode 
somente enfrentar este tipo de inferno miserável: Que vida pobre! Estou escrevendo esta 
carta na esperança de ser uma energia vital para nossos membros para que sem 
sofrimento, todos eles possam ser diretamente abraçados no seio de Deus. 
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Realidade do Mundo Espiritual da Unificação 
21 de agosto de 1997 
 
Eu explicarei a realidade do Mundo Espiritual da Unificação. Aqui é um céu real. Aqui 
é um Éden real. Aqui é paz real. Aqui, todos estão felizes. Aqui é cheio de esperança. 
Aqui é um jardim de amor real. Aqui está o êxtase real. Aqui é um lugar que realmente 
floresce um broto de amor. Aqui é um lugar sagrado de beleza que não pode ser 
expresso adequadamente. Aqui Heung Jin Nim é sempre o primeiro a fazer o trabalho 
muito tranquilamente, humildemente e com grandes detalhes. Ele sempre pergunta a 
Deus sobre o trabalho e busca Sua opinião. Ele percorre cada nível, e ouve as situações 
das pessoas, e as conforta, e assim por diante. O missionário Chong Goo Park sempre 
atende Heung Jin Nim e vai a todo lugar com ele. Às vezes o missionário Park impede 
Heung Jin Nim de ir para lugares muito difíceis, e cuida das coisas ao invés de Heung 
Jin Nim. 
 
Dae Mo Nim sempre ora, tal como ela fazia durante sua vida terrena. Ela não muda no 
lugar de vida de Heung Jin Nim, e ela sempre ora. Dae Mo Nim vive apenas com uma 
mente e desejo, que é por uma vida longa dos Verdadeiros Pais. Choong Mo Nim 
chama Dae Mo Nim de mãe mais velha, e ela sempre segue perto de Dae Mo Nim, e 
tenta aprender até as pequenas coisas. Uma vez eu testemunhei uma cena muito 
interessante. O casal de Dae Mo Nim e o casal de Choong Mo Nim estavam juntos e 
conversando, e o esposo de Dae Mo Nim disse, “Vamos ter alguma diversão juntos. Eu 
sinto que somos tão distantes porque somos tão sérios e tão formais uns com os outros.” 
Então Dae Mo Nim disse, “Como os sogros podem ter diversão juntos? Os sogros não 
devem ser formais e sérios uns com os outros?” Depois disso, a atmosfera mudou para 
ser séria novamente. Choong Mo Nim é sempre séria e formal, e ela tenta muito 
intensamente aprender. 
 
O presidente Hyo Won Eu sempre dá conferências do Princípio Divino. Ele volta para a 
posição de conferencista mesmo quando está conversando com os membros 
confortavelmente. Dar conferência do Princípio Divino é sua própria vida. Mesmo neste 
tipo de atmosfera feliz, temos também alguns momentos ruins. Muitos de nossos 
membros estão aqui, mas isso não significa que todos estejam felizes. Eles carregam o 
título de seus pecados como carregar um crachá para ele ser revelado publicamente. 
Portanto, até que eles paguem a indenização, eles enfrentam muitos embaraços e dores. 
 
Mesmo no Céu, há diferentes níveis. Eu não vou dizer mais nada sobre isso. Mas 
resumindo, a vida Celeste é a extensão da vida terrena. O Mundo Espiritual é como ir 
para a região de armazenamento com o fruto de sua própria vida. Mas ainda mais 
precioso do que grãos, é a atitude de viver para o benefício dos outros. Todos 
aprendemos sobre ação dar e receber a partir do Princípio Divino, e a própria base disso 
é viver para o benefício dos outros. Portanto, se vivemos pelos outros ao invés de nós 
mesmos, tudo ficará bem. 
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Capítulo 5 - Encontros no Mundo Espiritual II 
 
Líderes do Mundo Comunista 
 
Karl Marx 
19 de maio de 1998 
 
Karl Marx viveu sua vida terrena como o chefe de pessoas más. Por que ele foi tão 
cruel? Sua rebeldia derivou de seu ressentimento pela falta de reconhecimento que ele 
recebeu pelo que considerava ser suas grandes e maravilhosas ideias. Ele não estava 
disposto a abrir sua mente para discutir por causa de seu terrível orgulho e arrogância 
sobre seu pensamento. Assim, ele se rebelou contra o sistema social, e seu pensamento 
forneceu a base para a revolução da multidão enfurecida. Eu me perguntava onde uma 
pessoa tão cruel, que estava intoxicada com suas próprias ideias durante sua vida, 
viveria no mundo espiritual. 
 
Não foi fácil encontrá-lo no início. Mas então eu compreendi que pessoas do mesmo 
tipo se reúnem, por isso, a fim de encontrá-lo, eu perguntei aqui e ali onde os 
revolucionários são encontrados. 
 
Pessoas que trabalharam pela revolução na terra ainda estão intoxicadas com elas 
mesmas no mundo espiritual. Ao redor do lugar onde Karl Marx vive, eu encontrei 
prédios desgastados que pareciam centros de detenção para prisioneiros de guerra. 
Nessas casas, havia muitas pessoas que pareciam remanescentes de um exército 
derrotado. Elas eram pessoas exaustas que estavam deitadas porque não tinham nada 
para fazer, e pessoas com deficiências que andavam apoiadas em muletas. Seus rostos 
eram sem espírito, refletindo as realidades miseráveis da guerra. Não obstante, elas 
estavam indo para algum lugar. Elas seguiam um líder. 
 
Então eu ouvi alguém gritando com uma voz alta a partir de um lugar alto. “Meus 
concidadãos,” ele gritou, “Vamos começar de novo! Não podemos ser derrotados aqui. 
Vamos encorajar uns aos outros e lutar novamente! A vitória é nossa.” Ele estava 
gritando esse tipo de retórica. O homem gritando era o próprio Karl Marx. 
 
Eu esperei para encontrá-lo na parte de trás da audiência. Independentemente das 
dificuldades das pessoas, ele insistia continuamente que sua teoria traria a vitória. 
Depois do seu discurso, eu pedi a ele para me encontrar por um momento, a despeito de 
sua agenda ocupada. Quando eu pedi, ele disse para mim, “Que tipo de pensamento 
você representa?” Então eu me apresentei, “Eu sou Sang Hun Lee, e sistematizei a 
Crítica e Contraproposta ao Comunismo.” Ele respondeu, “Não tenho nada a ver com a 
Crítica e Contraproposta ao Comunismo. Eu não tenho tempo para falar com você, 
porque estou muito ocupado.” Quando ele disse isso, eu respondi, “Não importa quão 
ocupado esteja, você não deveria me tratar assim. Eu esperei por você até que sua 
palestra tivesse terminado.” Ele abaixou seus olhos e me pediu para sentar com ele. Ele 
não me deixou dizer nem mesmo uma palavra. Felizmente, eu estava disposto a ouvi-lo 
enquanto ele explicava suas teorias. Ele era um grande teórico. Ele falou sobre sua 
teoria sem parar para respirar. Porque ele insistiu intensamente em sua opinião, eu nem 
pude abrir a porta do diálogo. Eu esperei continuamente. Quando ele pareceu estar 
pronto para terminar de falar, eu levantei e disse que agora era minha vez. 
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Eu disse, “Eu, Sang Hun Lee, sou uma pessoa que gosta de ouvir os outros, mas sendo 
que você terminou de falar, eu gostaria de oferecer minha opinião.” Então eu falei sobre 
os conteúdos centrais da Crítica e Contraproposta ao Comunismo. Eu expliquei porque 
a teoria do comunismo falhou por necessidade. “Embora sua teoria seja muito boa,” eu 
conclui, “porque ela não explica nada sobre Deus, que existe como uma realidade na 
vida humana na terra e no céu, o comunismo não pôde evitar falhar. Você conhece 
Deus? Sem conhecer Deus, você não pode ensinar sobre o propósito fundamental da 
vida humana. Sem conhecer Deus, não há nenhuma paz e vida eterna para os seres 
humanos. Há somente guerra. Estas não são as pessoas que estavam intoxicadas com 
seu pensamento? Olhe para elas! Por que todas elas vivem como pessoas derrotadas e 
fracassadas?” 
 
“Por favor, siga-me. Vamos para o lugar onde eu vivo para olhar ao redor. Vamos 
conversar continuamente no caminho. Eu gostaria de convidá-lo para minha casa hoje. 
Por favor, vamos.” Quando eu disse isto, parece que isso magoou seu orgulho. Por isso, 
eu conversei com ele muito polidamente. “Eu gostaria de convidá-lo como um hóspede 
em minha casa. Eu quero tratá-lo com grande respeito.” Ele pareceu sentir um 
sentimento de obrigação para seguir-me. 
 
Enquanto estávamos no caminho, ele me perguntou, “Por que você veio aqui? Por que 
você veio e me deu uma conferência entusiasmada?” Eu respondi, “Você descobrirá 
quando chegar em minha casa.” Quando chegamos, ele olhou ao redor do belo e 
fantástico ambiente natural onde vivo. Ele pareceu se sentir muito triste. Eu o conduzi 
para vários lugares e mostrei a ele um lugar especial. Eu mostrei a ele a bela visão de 
um casal se amando. Marx não ficou surpreso ou embaraçado; ao contrário, ele foi 
atraído por isso. Ele pareceu ser atraído por eles como atração magnética. Além disso, 
na rua, as expressões faciais brilhantes e pacíficas das pessoas pareciam causar sua 
mudança de pensamento. 
 
Ele me perguntou se havia mais lugares que eu poderia mostrar a ele. Eu respondi, 
“Como você pode ver tudo em um dia? Eu conduzirei você para mais lugares da 
próxima vez.” Ele perguntou novamente se poderia viver ali. Sua atitude tinha mudado 
muito depois de ver este mundo. Cheguei a pensar que havia uma boa chance de falar a 
ele sobre Deus. Quando eu disse, “Somente pessoas que adoram e louvam a Deus 
podem viver aqui,” ele disse, “Vamos até Deus.” Quando eu respondi, “Deus não está 
aqui,” ele disse, “Então eu irei até Deus, e farei algumas perguntas. O que eu devo fazer 
a fim de adorar Deus? Se Deus me dá alguma orientação, eu farei exatamente o que Ele 
disser.” Sendo que a mente de Karl Marx se abriu um pouco, eu comecei a dar a ele uma 
conferência do Princípio Divino, indicando os erros de seu pensamento. Enquanto 
estava dando a conferência, eu pude discernir a partir de sua expressão facial que ele 
estava em angústia sobre a diferença entre o que eu estava ensinando e seu pensamento. 
Entretanto, eu segui a conferência sem parar. 
 
Desta forma, eu dei conferência para ele muitas vezes. Um dia durante minha 
conferência, eu sugeri que teríamos mais conferências na sua casa. Ele disse que 
precisava mais tempo antes de me convidar para sua casa. Entretanto, quando terminou 
o tempo da conferência, ele disse, “Porque a conferência de hoje foi mais interessante 
do que ontem, a de amanhã provavelmente será mais interessante do que hoje, e a do dia 
seguinte será mais do que de amanhã, então eu sugiro convidá-lo para minha casa 
quando todas as conferências terminarem.” 
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Em resposta, eu disse a ele, “Porque leva muito tempo para terminar todas as minhas 
conferências, vamos parar esta conferência agora. Então quando sua mente realmente 
quiser ouvir as conferências novamente, vamos recomeçar.” Minha intenção era ser 
capaz de dar as conferências na casa dele. Quando eu sugeri, “Porque sua casa é muito 
pequena, vamos fazer a conferência em seu grande quintal,” seu rosto se tornou frio, e 
ele disse, “Eu sei a razão que você quer dar uma conferência entusiasmada lá. De 
qualquer forma, vamos fazer a conferência lá.” 
 
Um dia durante minha conferência, alguns jovens estranhos entraram na sala e 
perguntaram para Marx, “Por que você ouve a conferência sozinho?” Eles disseram que 
queriam ouvir também. Eu pensei que essa era uma boa chance, e os convidei para a 
sala. A partir daqui e dali, muitas pessoas se reuniram. Então aconteceu uma coisa 
estranha. O rosto de Marx ficou vermelho como uma beterraba. Ele começou a chorar 
com sua cabeça baixa na frente de toda a platéia. Ele continuou a chorar, e então falou, 
“Meus amigos que estão reunidos aqui! Por favor, ouçam a conferência deste 
professor.” Ele orientou todas as pessoas para um lugar aberto. Desta forma, em um 
quintal bem amplo, eu fui capaz de dar várias conferências sobre o Princípio Divino e 
Crítica e Contraproposta ao Comunismo para muitas pessoas. Através da minha 
conferência, entre 70 e 80 por cento dos seguidores de Marx passaram a estar 
favoráveis. Marx ficou desapontado sobre isso. 
 
Neste momento ele está muito próximo a mim, mas ainda não alcançou o ponto de 
aceitar os Verdadeiros Pais. Entretanto, sendo que ele está ouvindo minhas conferências 
muito cuidadosamente e positivamente, eu acredito que ele aceitará logo os Verdadeiros 
Pais. Eu explicarei a ele que o pensamento messiânico dos Verdadeiros Pais é a 
conclusão de todos os sistemas de pensamento. 

 
 
Lenin 
 
Como a figura principal da revolução comunista, Lenin pode ter sido um contribuidor 
para países comunistas, mas ele é a pessoa mais baixa diante de Deus. Onde ele vive no 
mundo espiritual? Eu já estive na casa dele antes. Eu fui lá a fim de discutir a Crítica e 
Contraproposta ao Comunismo com ele. 
 
Quando entrei em sua casa, havia muitos seguranças, e eles verificaram tudo. Por isso 
foi difícil entrar em sua casa. Eu me apresentei orgulhosamente como emissário de 
Deus. O procedimento para conseguir uma entrevista era complicado, e porque o 
propósito para a visita era incomum, não foi fácil conseguir entrar. Porque eu não podia 
esperar mais, eu disse a eles que cheguei como emissário de Deus com um convite para 
seu mestre. Eu disse a eles, “Eu atenderei muito bem seu mestre, por isso, por favor, 
deixem-me entrar.” Finalmente eu pude passar. 
 
Lenin não era tão grande ou alto, mas seu rosto era muito simpático e me causou uma 
impressão de força. Ele me perguntou, “O que você quer realizar ao me encontrar?” Eu 
respondi, “Originalmente, eu tinha grande interesse em seu pensamento. Eu quero 
encontrá-lo e aprender sua teoria diretamente de você.” Lenin não revelou facilmente 
sua mente e pensamento. Ele disse, “Não sou tão benevolente para falar 
descuidadamente sobre meu pensamento com uma pessoa desconhecida para mim.”  
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Ele tentou verificar minha identidade. Quando me apresentei como um médico, ele 
respondeu, “Por que um médico como você se importa sobre a disposição de um 
revolucionário?” Sua mente não estava aberta o suficiente para nos permitir discutir 
sobre pensamento um com o outro. Por isso, eu disse a ele, “Porque você é uma pessoa 
tão preciosa e importante, sou grato por encontrá-lo. Eu gostaria de convidá-lo para 
minha casa.” Ele expressou profunda apreciação por mim de forma muito polida. 
Assim, eu disse a ele que voltaria para levá-lo no dia seguinte. 
 
No dia seguinte, eu não entrei em sua casa, ao invés enviei uma pessoa para chamá-lo. 
Então uma coisa estranha aconteceu. Lenin tinha desaparecido, embora tivesse 
prometido claramente me encontrar. Eu perguntei para aqueles que o atendiam quando 
ele voltaria, mas ninguém sabia. Meu planejamento foi em vão. Todas as casas ao redor 
pareciam muito sombrias e desgastadas. Aquelas casas de aparência pobre ficavam 
muito próximas umas das outras. Por que ele não estava disposto a me encontrar? Eu 
considerei várias razões. Pelos próximos dois dias, eu explorei ao redor da sua casa. 
Enquanto caminhava, eu tentei encontrar alguma inspiração ou sabedoria. 
 
Depois de alguns dias, eu descobri uma nova casa entre as muitas casas na vizinhança 
de Lenin. Não era muito maior do que era a casa de Lenin. Lenin e um grupo emergiram 
desta casa. Entretanto, pude perceber que eles consideraram esta como sendo uma 
situação desconfortável ou estranha. Lenin não demonstrou suas características 
audaciosas ou fortes. Ele parecia estar tenso e com medo de algo. Qual era a razão para 
isso? Eu tentei imaginar a razão. Em qualquer caso, a companhia saiu da casa e não foi 
para a casa de Lenin, mas em uma direção diferente. Eu os segui, às vezes à distância, e 
às vezes muito de perto. Ao fazer isso, eu testemunhei outra situação. A expressão facial 
de Lenin refletia que ele se sentia oprimido por alguém. O grupo se dispersou e 
começou a caminhar separadamente. Eu não queria perdê-los, por isso os segui muito 
cuidadosamente. Eles chegaram em um ponto intermediário e começaram a caminhar 
juntos novamente. Eu estava imaginando qual seria seu destino final. Acabou sendo um 
pequeno riacho. 
 
Lá eles sentaram lado a lado. Porque eu tinha que ouvir o que eles estavam dizendo, eu 
fui até a água e fingi estar lavando os pés. Eu pude ouvir o que eles estavam dizendo. Eu 
ouvi a voz de Lenin. “Meus amigos!” Ele disse, “Temos que lutar aqui e obter a vitória. 
Do contrário, todos seremos expulsos. Uma circunstância perigosa está chegando.” Eu 
ouvi a voz de um jovem. “Embora estejamos unidos, porque não temos muitos 
membros, eu acho que será difícil vencermos.” Depois que esse jovem falou, o grupo 
ficou em silêncio por um momento. E então, a voz de Lenin foi ouvida novamente. “Se 
nossa identidade é conhecida por outros, estaremos em perigo. Portanto, vamos mudar 
para outro lugar e ficar lá! Se mudamos para uma casa pequena, estaremos em 
segurança.” Eu fiquei imaginando por que eles tiveram que vir aqui, e por que tinham 
que conversar secretamente. Mas minha pergunta logo foi respondida. Se eles tivessem 
se encontrado em sua residência, eles teriam sido observados de perto. Eu reconheci a 
partir de seus diálogos que em sua residência, por que observam uns aos outros, eles não 
podem divulgar quaisquer segredos. 
 
Porque Lenin seguiu uma teoria errada, embora ele foi um grande líder em uma nação, 
os resultados de sua vida foram miseráveis. Portanto, ele não podia falar nem mesmo 
uma palavra com dignidade, e não tinha nem um lugar confortável no qual viver.  
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Se vivesse com esplendor no mundo eterno, ele seria capaz de caminhar com confiança, 
levantando sua cabeça. Entretanto, ele tem que viver uma vida limitada, sempre 
observando sobre seus ombros. A situação de Lenin fornece uma instrução real para as 
pessoas na terra. Como devemos viver a fim de preparar para a vida eterna?  
 
Eu retornei para casa orando que pudesse encontrar Lenin de novo no futuro próximo. 
 
Pergunta (Young Soon): “No mundo físico, você dirigia um carro. Você caminha para 
testemunhar para as pessoas no mundo espiritual?” 
 
Resposta (Sang Hun Lee): “Porque é difícil entender a vida no mundo espiritual, 
embora eu explique isso, você pode não entender muito. Entretanto, eu tentarei. Quando 
uma pessoa caminha na terra para chegar a algum lugar, você tem que caminhar 
continuamente, mas no mundo espiritual, sendo que a localização muda de acordo com 
o pensamento de uma pessoa, caminhar tem um significado diferente. Uma pessoa pode 
andar de carro onde e quando desejar. Isto é um pouco difícil para explicar. Embora 
você possa querer saber com mais detalhes, vou parar aqui e passar para a próxima 
tarefa. 

 
 
Stalin 
 
Quando Deus criou este mundo, Ele restringiu a capacidade do cérebro e razão humana. 
Mas Stalin viveu sua vida terrena exercendo sua autoridade como se fosse Deus. Ele 
queria superar sua posição restrita como criatura de Deus. 
 
Não foi difícil encontrar Stalin. Eu pensei que Stalin vivesse perto de Karl Marx. Em 
um lugar longe da casa de Stalin, muitas pessoas frequentemente se reuniam. Stalin 
atende a reunião e tenta orgulhosamente demonstrar sua autoridade como fazia na terra. 
As casas que estão ao redor da casa de Stalin parecem as pequenas casas feitas de barro, 
rodeadas por cercas, que podemos ver na Coreia do Norte. As pessoas nelas vivem 
vidas pobres. Todas elas na terra tinham servido Stalin como Deus. Ao redor dessa 
região estão ambientes desolados e solitários. Há uma atmosfera horrível que faz você 
sentir como se alguém provavelmente fosse de repente saltar em você. Você sempre 
sente como se estivesse sendo vigiado. Como Stalin é tratado? Porque ele viveu como 
um rei na terra, as pessoas servem a ele como um rei no mundo espiritual? 
 
Depois de observar os arredores silenciosamente por alguns dias, uma pessoa abriu a 
porta de sua casa e chamou alguém para entrar. Ela estava chamando por Stalin. Eu 
fiquei curioso sobre a razão que Stalin tinha que se esconder e entrar na casa 
secretamente. Enquanto eu observava, um homem e uma mulher entraram na casa, o 
tempo todo olhando ao redor com medo. Então eu esperei por um longo tempo, e 
ninguém saiu ou entrou. Troquei minhas roupas para roupas humildes e me aproximei 
da casa. Eu esperava que eles me descobrissem, e estava planejando dizer, “Eu vim 
implorar por comida.” Eu fui até a porta e ouvi, e uma voz dizia, “Eu não posso mais 
suportar meus irmãos derramando sangue. Vamos voltar para nossas famílias e ter vidas 
confortáveis!” Eu esperei e fiquei ouvindo. 
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Então eu ouvi a voz de Stalin. “Antes de vir para cá,” ele disse, “eu lutei muitas vezes 
por minha nação e por meus irmãos. À luz disso, como podemos ser derrotados? Você 
entende errado nossa situação. Se estamos unidos, podemos obter vitória.” Então uma 
mulher gritou, “Querido rei, Stalin! Você não nos deu nada, exceto sofrimento e 
lágrimas. Não podemos mais seguir ou servir você.” Depois que falou, ela começou a 
chorar.  
 
Por que eles poderiam estar aqui? Porque a maioria das pessoas aqui são aqueles que 
protestavam contra a autocracia de Stalin, se os seguidores de Stalin os prendessem, 
suas famílias não teriam como ser salvas. Portanto, eles se encontravam secretamente, 
evitando observação. Entretanto, o que Stalin está fazendo? Por que ele trabalha 
secretamente? Era muito difícil descobrir sua identidade apenas pela observação. 
 
Um dia eu fui capaz de entrar na casa usando uma máscara. Quando eu disse, “Eu vim 
aqui encontrar o grande mestre,” um jovem saiu da entrada e perguntou, “De onde você 
veio? Quem é você?” Eu disse, “Eu ouvi que o mestre a quem eu desejava encontrar 
está aqui, por isso vim para receber seus ensinamentos.” Eu esperei por algum tempo, 
mas Stalin não saiu. Ao invés, outro jovem veio e disse, “Nosso mestre não irá para o 
lugar onde as pessoas não o honram como rei.” Entretanto, em um momento, uma coisa 
estranha aconteceu enquanto eu estava de frente para o portão, e Stalin apareceu de 
repente atrás de mim. Quando tentei virar e olhar para ele, alguns jovens apareceram de 
repente e me agarraram com força gritando, “Como você se atreve a vir aqui?” Eu 
rapidamente disse a eles, “Eu vim aqui para encontrar meu mestre respeitável. O que há 
de errado nisso?” Eles disseram, “Mostre-nos sua identidade!” 
 
Eu, Sang Hun Lee, gritei com forte confiança em Deus, “Eu sou emissário de Deus, 
enviado por Deus. Deus me chamou até vocês.” Stalin disse, “Onde está Deus? Se você 
trouxe Deus aqui, eu o visitarei.” Quando eu disse, “Deus não tem tempo para visitar 
uma família individual,” e Stalin respondeu, “Eu também não tenho tempo livre. Eu sou 
muito ocupado.” Entretanto, os jovens não estavam dispostos a me liberar. Assim, eu 
disse polidamente a eles, “E se eu estudar a teoria do seu mestre aqui?” Logo eles me 
liberaram. 
 
Stalin me perguntou, “O que você quer saber?” Porque eu tenho muito interesse em seu 
pensamento, eu respondi, “Eu quero aprender seu pensamento.” Ele disse, “Então 
vamos começar amanhã.” Eu falei, “De qualquer forma, porque estou aqui, eu quero 
aprender algo de você hoje.” Ele sugeriu que nos encontrássemos em outro lugar, 
porque o lugar que estávamos não era adequado para discutir assuntos teóricos. 
Finalmente eu prometi a ele encontrá-lo no dia seguinte, e parti. Entretanto, quando 
tentei sair pelo caminho que tinha entrado, os jovens me seguraram e ameaçaram que se 
retornasse, eu enfrentaria sérios perigos. 
 
No dia seguinte, eu encontrei Stalin em um lugar escuro e sombrio um pouco mais 
distante daquele lugar. Ele era o único lá. Quando perguntei, “Por que você está 
sozinho, embora seja um grande homem?” Ele não disse nada. Apenas me levou para 
uma pequena sala silenciosa. Essa sala era um lugar secreto que Stalin utilizava. Ele me 
perguntou, “Você realmente quer aprender minha teoria?” Eu respondi afirmativamente, 
mas ele disse que seu sentimento não era tão bom, e que ele não seria capaz de dar sua 
conferência com muito entusiasmo. Ele disse, “Porque eu vivo em reclusão, se falo 
sobre minha teoria publicamente, serei expulso deste lugar.”  
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“Muitas pessoas por aqui não sabem quem eu sou. Por isso, estou imaginando como 
você me conheceu.” Eu disse, “Porque eu trabalho como mensageiro de Deus, eu tenho 
os meios para saber.” Quando eu disse isso, ele respondeu que se fornecesse um lugar 
para ele se esconder, ele estaria disposto a me seguir. 
 
Eu compreendi imediatamente que tinha uma boa chance de abrir sua mente, por isso 
sugeri que ele viesse para minha casa e me ensinasse sua teoria lá. Quando disse isso, 
seu rosto foi tomado pelo medo. Seus olhos e toda a sua atitude pareciam refletir seu 
medo que eu o torturasse. Não obstante, ele me pediu para mostrar o caminho da 
salvação. Quando eu respondi, “De fato, eu teria que salvar você,” ele disse, “Tudo 
bem, eu seguirei você.” 
 
Nesse mesmo dia, eu guiei Stalin e mostrei a ele tudo ao redor de onde vivo. Ele viu 
todas as variedades de vida pacífica e confortável, a belas danças e canções, a beleza de 
todas as coisas da criação, e o esplendor de Deus. Ele me perguntou que tipo de pessoas 
são aquelas que vivem aqui. Eu disse que somente pessoas que serviram Deus e o 
atenderam podem viver aqui. Como Karl Marx, ele também disse, “Onde está Deus? 
Por favor, me leve até Ele. Eu vou servi-lo e atendê-lo.”  
 
Quando eu disse que somente depois de estudar completamente o Pensamento de 
Unificação, você pode receber permissão para encontrar Deus, ele me pediu para 
começar rapidamente seu curso de estudo do Pensamento de Unificação. Eu expliquei 
sobre o Pensamento de Unificação, a Crítica e Contraproposta ao Comunismo, e o 
pensamento dos Verdadeiros Pais, e apontei em detalhes os erros do Comunismo.  
 
Depois de ouvir minha conferência, ele perguntou, “Onde você aprendeu isso?” Eu 
respondi que tinha aprendido a partir dos Verdadeiros Pais quando eu vivia no mundo 
físico. Assim, ele disse, “Seu pai é uma pessoa muito grande e ótimo revolucionário.” 
Quando eu ensinei a ele que meu pai é revolucionário, mas é um revolucionário do amor 
verdadeiro e o salvador de toda a humanidade, ele disse, “Quando estava no mundo 
físico, eu também fui tratado como um salvador.” Eu perguntei, “Então por que você 
vive agora uma vida de reclusão?” Ele respondeu, “Porque as pessoas não me tratam 
bem.” 
 
Ele ainda não reconheceu que sua teoria estava errada. Parece que vou levar muito 
tempo para convencê-lo. Parece que ele precisa de tempo para receber os Verdadeiros 
Pais. Entretanto, enquanto ele presta atenção às minhas conferências, acredito que há 
esperança. 
 
Verdadeiro Pai e Mãe! Por favor, aguardem pelo dia de vitória. Eu, Sang Hun Lee, 
alcançarei o inimigo dos Verdadeiros Pais. 
 
Pergunta (Young Soon Kim): “Stalin assassinou mais pessoas do que Hitler. Não 
obstante, Stalin apenas vive uma vida de reclusão. Por que?” 
 
Resposta (Sang Hun Lee): “Sra. Kim! Se uma pessoa comete pecado e vive escondido, 
essa vida é feliz? Esta poderia ser uma vida até mesmo de maior sofrimento. Quando 
uma pessoa vive se escondendo, sua vida é cheia de medo.” 
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II. Os Criminosos da Guerra Mundial 
 
Hitler 
20 de maio de 1998 
 
Hitler assassinou judeus com grande crueldade. De todos os assassinos da história, 
Hitler infligiu o massacre mais cruel. Eu pensei que ele viveria entre um grupo mal. Eu 
estava muito ocupado procurando pessoas a quem eu queria encontrar. No curso dos 
meus esforços, aconteceu que ouvi um grupo de judeus gritando, “Vamos matá-lo.” 
Quando virei minha cabeça e olhei, eu testemunhei uma tremenda massa de pessoas, 
todas que estavam presas em correntes, gritando, “Mate-o! Mate-o!” A multidão era tão 
vasta que não podia ver seu fim. Além disso, eu não pude prontamente descobrir quem 
era que a multidão queria matar. Os gritos da multidão continuaram. Havia muitas 
pessoas cobertas de sangue. Algumas delas caíam e eram arrastadas pelas outras. Era 
uma cena trágica que lembra um campo de batalha. Ainda não podia descobrir o objeto 
de sua ira assassina. Buscando aqui e ali, eu tentei encontrar aquela pessoa 
desafortunada. Em meu coração, eu senti como se estivesse escavando minas em um 
campo minado. 
 
Oh meu Deus! O que está errado aqui? Veio à minha vista alguém pendurado em uma 
árvore, seu corpo nu. Porque estava no meio da massa de pessoas, eu não podia vê-lo 
bem. Ninguém parecia considerar este homem nu como humano. As pessoas gritavam, 
“Você deveria sofrer mais do que nos fez sofrer. Você se sente envergonhado? 
Mulheres! Por favor, segurem e toquem no testículo deste cara. Quão atrativas são as 
bolas dessa pessoa! Ele matou milhões de pessoas como se elas fossem animais. 
Toquem nas letras que estão escritas no peito dele. O que as letras dizem? Você é o Rei 
dos nazistas? Porque você exerceu a autoridade de rei sobre nós, agora julgaremos você 
como um povo julga seu rei mal.” As pessoas gritavam todas as variedades de 
maldições e insultos para ele. “Puxem os olhos dele. Puxem o seu cabelo. Botem fogo 
no cabelo dele.” Tudo isto e muito mais. Não importa quão miserável a vida de um 
homem possa ser na terra, nenhuma cena tão horrível poderia acontecer na terra. 
 
Se tivesse tentado ajudá-lo, tenho certeza que seus atormentadores teriam me matado. 
Mas diante de uma cena tão trágica, foi triste partir sem fazer nada. Após retornar para 
casa, não pude suportar a dor no meu coração. A quem eu devo pedir para se arrepender 
primeiro? A quem eu devo abraçar; a quem eu devo ensinar sobre Deus e falar sobre os 
Verdadeiros Pais? Eu não pude resolver estas questões. Por isso, eu orei a Deus. 
 
“Pai Celeste!” Eu chorei em oração, “O que eu posso fazer pelas pobres pessoas que 
estão sofrendo nessa agonia?” Eu orei sinceramente pela resposta de Deus. Nesse 
momento, eu ouvi a voz de Deus. “Sang Hun-ah! Eu entendo o que você está passando. 
Contudo, sendo que essas pessoas estão sofrendo em ressentimento doloroso, até que sua 
angústia seja liberada, você tem que esperar. Se você pedir para elas perdoarem Hitler 
agora, elas matarão você. Por favor, espere. Hitler tem que pagar indenização pelo mal 
que cometeu durante sua vida terrena. Quando alguém comete pecado, ele deve pagar 
indenização. Sempre que passar por esse lugar, seu coração ficará dolorido. Nesse 
momento, por favor, ore por ele e ofereça consolo. Quanto elas podem ter? Enquanto o 
tempo passa, elas ficarão calmas.” Esta foi a palavra de Deus. 
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Eu preparei várias conferências a fim de dialogar com Hitler. Mas, sempre que fui para 
aquele lugar, os mesmos eventos terríveis estavam acontecendo. Quando um grupo de 
pessoas gritando ficava exausto, outro grupo vinha e repetia a mesma coisa. Um dia, eu 
fui até a multidão e encontrei uma jovem mulher. Ela era esbelta e muito bonita. 
Quando perguntei como ela foi morta, ela virou a cabeça e pediu para não lembrá-la. 
Então abordei o assunto com o coração que Deus tinha transmitido. “Quão injustamente 
você deve ter sido tratada! Quanta dor você deve ter em seu coração! Eu posso entender 
seu coração dolorido.” Isto moveu sua mente. Ela disse que foi assassinada como vemos 
essa pessoa sendo assassinada. O que ela quis dizer foi que ela estava nua quando foi 
morta, e os soldados vinham e olhavam para ela tanto quanto queriam. Eles a colocaram 
na câmara de gás, e sempre que queriam, eles abriam a porta e olhavam para ela até que 
isto se tornou indescritivelmente miserável. E então, finalmente, eles liberaram o gás 
venenoso que a matou. 
 
O Hitler nu é o objeto de todo este ressentimento. Embora esteja completamente 
exausto como resultado dos gritos vingativos, ele é forçado a suportar isto 
continuamente. Você no mundo físico não pode imaginar quão miserável ele é. 
 
Eu encontrei outra pessoa cujas mãos e pés estavam presos em correntes. Eu tentei 
consolá-la, dizendo, “Quando sofrimento você está passando? Quanta dor você sente?” 
Ele disse: “Essa pessoa nos confinou e nos fez viver de acordo com sua vontade. 
Portanto, vivemos em cativeiro, e porque essa pessoa considerava nossa tribo como sua 
inimiga, não pudemos sobreviver. Não podemos nem mesmo imaginar sua crueldade. 
Agora, nossa tribo vai se vingar. Se coletarmos todas as correntes que nos ligam, e 
cobrirmos ele com elas, esta será sua tumba gigantesca. Eu acredito que nosso desejo 
será absolutamente realizado algum dia. Todos queremos triturá-lo, misturar sua poeira 
com água, e bebê-la. E mesmo se pudermos fazer isso, nosso ressentimento 
permanecerá.” É assim como esse homem expressou seu ressentimento. 
 
Como posso descrever plenamente em palavras esta cena miserável e trágica? É 
sofrimento constante e agonia contínua em infindável repetição. Eu tenho que amar 
essas pobres pessoas. Por isso, esperarei mais algum tempo e as visitarei novamente. A 
fim de encontrar Hitler, eu tenho que esperar até que a situação dele se torne calma. 
Estou esperando em oração e meditação sobre a palavra de Deus. Eu espero que possa 
encontrá-lo tão logo quanto possível. 

 
 
Mussolini 
 
Há muitas coisas que as pessoas precisam a fim de conduzir suas vidas. Alimento, 
abrigo e vestuário são particularmente essenciais. A ideia de Mussolini era que armas 
são as coisas mais importantes para uma pessoa ter na vida. Ele estava absolutamente 
convencido que uma pessoa com um grande estoque de armas poderia devorar todos os 
países ao seu redor, e alcançar vitória em toda situação. O aspecto mais perverso de seu 
pensamento era que matar não era um pecado. Ele acreditava que as pessoas tinham 
justificativa para descartar pessoas que ficavam no caminho, porque isto não era 
diferente do que era praticado no mundo animal. Eu estava curioso para saber sobre a 
vida desta pessoa, seus pensamentos e sobre sua vida no mundo espiritual. 
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Enquanto a vida de Stalin pode ser descrita como uma continuação de uma existência de 
reclusão, Mussolini pode ser descrito como o líder do ideal de uma existência de 
reclusão. Simplificando, ele pode estar em um lugar hoje, mas em um lugar 
completamente diferente amanhã. Ele não tem sua própria moradia permanente, e deve 
vagar de um lugar para outro como um cigano. Você pode imaginar como eu pude 
encontrar Mussolini. Ele não tem seu próprio lugar, mas está sempre se tornando um 
fardo para os outros, por isso eu o encontrei enquanto estava visitando outra pessoa. 
 
As pessoas nessa região me disseram, “Aquela pessoa ali não tem um lar. Ele está 
sempre vagando de um lugar para outro. Ele poderia ficar conosco se quisesse, mas em 
algum momento ele partirá.” Eu fiquei curioso em descobrir quem era esta pessoa e por 
que vivia assim. 
 
Um dia, eu segui este homem enquanto ele andava, esperando descobrir sua identidade. 
Fui muito cuidadoso para não deixá-lo saber que estava sendo seguido. Ele parou em 
três ou quatro lugares, mas nunca se engajou com alguém em alguma conversa séria. 
Em vez disso, ele apenas trocava algumas palavras, e então seguia. Então um dia, Lee 
Sang-hun agarrou este homem e gritou: “Irmão! Vamos conversar um pouco.” Ele 
reagiu muito surpreso, e demandou saber quem eu era. Eu disse a ele que, se ele não 
tinha um lar, poderíamos ir para minha casa. Eu disse a ele que não seríamos 
incomodados lá. Haveria somente o som de música elegante e haveria muitos lugares 
onde poderíamos ter uma conversa maravilhosa. Ele respondeu, porém, que vagar de 
um lugar para outro era adequado para seu caráter, e que ele não queria se estabelecer 
em nenhum lugar. Assim, eu perguntei a ele se não poderíamos ao menos ser amigos. 
Ele queria saber quem eu era, por isso eu disse que também não tinha um lar 
permanente. Eu disse que tinha um lugar onde poderia ficar, mas não era confortável lá, 
por isso estava andando ao redor. Eu sugeri que viajássemos juntos como amigos, sendo 
que dois seguramente seria melhor do que um. Ele abaixou sua cabeça em um gesto de 
perplexidade. Eu decidi que viajaria com ele até descobrir sua identidade. 
 
Não estou certo quantos dias passaram. Ele me perguntou o que eu tinha feito no mundo 
físico. Eu disse a ele que era um médico de medicina interna. Então, perguntei o que ele 
tinha feito no mundo físico. Então foi quando ele começou a se abrir. 
 
“Eu era um grande líder de determinado país,” ele me disse. “Eu sempre tive um grande 
interesse em assuntos internacionais, e em algum ponto, comecei a ter um crescente 
sentimento de ambição. Logo, eu comecei a ter um desejo de me tornar uma figura de 
calibre mundial, e assim, concentrei toda a economia na construção de um arsenal 
militar. O que sou hoje é o resultado da minha sede de poder enquanto estava na terra. 
Meu nome é Mussolini. Sou um criminoso monstruoso. Porque sou um criminoso, onde 
quer que vou, sempre tenho medo que alguém possa me reconhecer. Esse é o motivo 
pelo qual sempre tento me esconder. Meu coração está muito mais leve agora, porque 
me abri com você. Por que é que você está me seguindo?” 
 
Eu respondi, “Eu estava esperando encontrá-lo. Eu contarei muito mais sobre isso mais 
tarde. Como você gostaria de ouvir minha conferência?” Ele disse que estava disposto a 
ouvir, mas que estava com medo se ficasse em algum lugar por um período longo, que 
as pessoas descobrissem sua identidade. “Se isso acontece, então não somente eu serei 
expulso novamente, mas serei também amaldiçoado,” ele disse. 
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Eu disse a ele, “Se alguém comete um crime, então é natural que seja punido. Além 
disso, eu acho que uma pessoa tem que saber e entender a seriedade do crime cometido, 
se não nunca se arrepende de seu crime. Se você tem feito algo errado, então é natural 
que tenha que enfrentar punição. Quanto tempo você pretende continuar fugindo?” Eu 
tentei explicar isto para ele de uma forma que pudesse entender. 
 
Como se viu, o bem no caráter de Mussolini superava seu temperamento como um 
ladrão em maior extensão do que eu esperava. Quando apontei os erros em suas 
maneiras, ele respondeu com gratidão. Além disso, ele me pediu polidamente para 
deixá-lo ouvir minha conferência. Sendo que ele não tinha um lar onde pudesse ir, eu 
perguntei a ele onde queria que eu fizesse a conferência. Ele respondeu que seguiria a 
condução de seu “mestre.” Assim, eu decidi abrir minha casa para ele. Parece, porém, 
que esta pessoa conduziu uma vida muito complexa no quarto, ou seja, seu 
relacionamento com mulheres. Quando ele viu meu quarto, ele perguntou como era que 
eu podia ter um quarto tão bom e bonito, mas ter somente uma mulher. Eu não sabia por 
onde começar com esta pessoa. De qualquer forma, nos instalamos em minha casa. 
 
Primeiro, eu expliquei a ele a motivação para a queda. Ele fez muitas perguntas. Ele 
queria saber onde eu tinha aprendido isso, que motivos eu tinha para acreditar nisto, e 
assim por diante. Metodicamente, eu o acompanhei passo a passo através da conferência 
do Princípio, Pensamento da Vitória Sobre o Comunismo, o Pensamento de Unificação, 
explicando tudo em detalhes. Ele ficou profundamente impressionado com o conteúdo. 
Ele me fez muitas perguntas – “Quem ensinou isto a você? Quem veio com estas ideias? 
Como ele descobriu tudo isso?” Entretanto, a distância de coração entre nós era tão 
grande para dar as respostas para estas questões em muitos detalhes. Eu simplesmente 
disse a ele que tinha aprendido estas coisas durante minha vida na terra a partir do Rev. 
Sun Myung Moon, que é os Verdadeiros Pais. Então Mussolini notou que as teorias do 
Rev. Moon eram muito sistemáticas, mas que seria muito difícil para alguém realmente 
viver de acordo com estas ideias. 
 
Como questão final, Mussolini precisava de um lugar para ficar. Perguntei a ele quanto 
tempo esperava continuar vagando. Ele me disse que não tinha decidido ainda sobre 
qualquer lugar específico, e que decidiria sobre um lugar quando encontrasse um lugar 
que fosse adequado. É a Vontade de Deus. Até o momento, ele não entende as 
condições de indenização ou a raiz do mal, por isso, provavelmente exigirá um tempo 
considerável. Eu posso somente louvar os Verdadeiros Pais e orar que Deus possa 
ajudá-lo. 
 
Pergunta: Dr. Lee, qual idioma você utiliza quando conversa com estas pessoas? 
Confúcio falava chinês, Shakyamuni falava o idioma da Índia, Jesus falava aramaico, 
Karl Marx falava alemão, Hitler falava alemão, Mussolini falava italiano. 
 
Resposta: No mundo espiritual, eu encontro alguém e meu significado é transmitido 
para essa pessoa. Então, o significado dessa pessoa é transmitido para mim, por isso, 
não há nenhuma necessidade de idioma. Quando olho para uma pessoa, meu significado 
é transmitido para a pessoa. Quando ela olha para mim, seu significado e transmitido 
para mim. 
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Tojo 
21 de maio de 1998 
 
A maioria das pessoas no Japão compartilha um traço nacional pelo qual elas tendem a 
confiar em um deus em todas as coisas. A maioria dos lares segue uma forma de fé ou 
outra. Contudo, esta pessoa, Tojo, insistiu por toda a sua vida que o deus de si mesmo 
era superior a todos os outros. Sua incrível pomposidade, arrogância e senso se 
superioridade eram muito maiores do que qualquer crença que ele pudesse ter em um 
ser divino. Simplificando, sua ideia era dizer: “Não há nenhum Deus. Ele está morto. 
Por isso, me sigam.” 
 
Então era natural que eu ficasse curioso para descobrir sobre a posição e vida desta 
pessoa no mundo espiritual. No início, não fui capaz de encontrá-lo. Mais tarde, eu 
comecei a procurar por ele na direção dos Verdadeiros Pais. Os pensamentos e 
curiosidade dos Verdadeiros Pais se tornaram minha motivação para procurá-lo. 
 
Eu tive que entrar em um lugar onde não havia montanhas ou rios. Quando comecei a 
buscar nesta região, não pude deixar de me perguntar se era possível para alguém viver 
lá. Então, em um lugar particular, comecei a ouvir um som estranho, como se alguém 
estivesse gemendo em agonia. Parecia que ele estava com muita dor. O som estava 
vindo de uma estrutura que dificilmente poderia ser chamada de casa. Era mais algo que 
os povos nômades nas regiões tropicais da terra construíam, e então derrubavam quando 
eventualmente se mudavam. Eu olhei mais de perto, e comecei a ver sinais de vida 
humana nesta estrutura. Havia algumas outras estruturas semelhantes a esta espalhadas 
na região. 
 
Eu abri a porta, que era um pouco mais do que uma casca de árvore. Eu descobri que 
alguns homens estavam utilizando este lugar para viver. Um deles estava doente. 
Perguntei aos outros se o homem tinha dor de cabeça, mas eles disseram que não 
sabiam. Eu, Sang Hun Lee, fiz uma oração por eles. Então, eu coloquei minha mão 
naquele que estava doente, e comecei a orar para ele ser curado. 
 
“Eu oro no nome daquele que vem como o mensageiro de Deus. Permita que a dor deste 
homem que sofre diminua,” eu disse. Ele parou imediatamente seu gemido e sentou. 
“Quem é você que é capaz de me salvar do meu sofrimento?” Eu perguntei a ele sobre 
sua identidade primeiro. Ele inclinou sua cabeça, e me disse que, porque eu o tinha 
liberado de sua dor, me consideraria seu mestre, e seu deus. Por esta razão, ele disse, 
que me diria o que eu quisesse saber. 
 
“Meu nome é Tojo. Enquanto estava na terra, eu neguei a existência de Deus. Ao invés, 
eu reivindiquei que eu mesmo era um deus. Mas quando meu corpo físico expirou e vim 
para este lugar, descobri que não havia nenhum lugar para mim. Eu tentei viver na 
floresta. Eu tentei ir debaixo da água. Eu fui para muitos lugares, mas não pude 
encontrar ninguém que se alegrasse ao me ver. Eu finalmente me estabeleci aqui nesta 
planície árida. As pessoas são tão escassas aqui, que mesmo se eu grito de dor, ninguém 
sabe. Senhor, você é meu deus. Por favor, me salve.” Eu disse a ele que era apenas um 
mensageiro enviado por Deus. Eu também disse a ele que meu propósito para vir nesse 
dia era para dar a ele a salvação. Logo que disse isso, seu corpo começou a tremer. Ele 
inclinou várias vezes e me agradeceu profusamente. 
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Eu disse a ele, “A razão que comecei a procurar por você foi que o Rev. Sun Myung 
Moon, que é o Verdadeiro Pai vivendo na terra, me disse para vir ver como você está 
vivendo aqui, e então transmitir esta informação para as pessoas na terra. Eu recebi a 
permissão de Deus e vim aqui tão rapidamente quanto eu pude.” Tojo disse, “Os 
Verdadeiros Pais são seus pais, por isso, como é que eles queriam me encontrar? Por 
qual razão eles queriam me encontrar?” 
 
Eu continuei a explicar a ele sobre os Verdadeiros Pais. Eu disse a ele que os 
Verdadeiros Pais não são apenas meus pais físicos, mas também o messias do Segundo 
Advento que vem como os pais de todas as pessoas. Tojo queria saber se, sendo que os 
Verdadeiros Pais era o pai de toda a humanidade, então ele também poderia ser o pai de 
alguém como ele, Tojo. Esta foi a oportunidade que eu estava esperando. “Sim, isso está 
certo. Se você apenas ouve as ideias do Messias e acredita, então você também pode ser 
seu filho. Ele imediatamente começou a dizer, “Obrigado, obrigado, muito obrigado” 
repetidamente. 
 
Eu perguntei se ele queria ouvir minha conferência, e ele disse que ficaria feliz em ouvir 
qualquer coisa que tivesse para dizer, porque eu era a pessoa que tinha salvo ele. Assim, 
eu disse que daria a ele uma pequena conferência ali mesmo. Eu tomei o conteúdo que é 
normalmente dado em três dias e derramei tudo de uma vez para ele. Primeiro, eu falei o 
conteúdo sobre “O Messias: Seu Advento e o Propósito de Sua Segunda Vinda,” e 
expliquei a ele a realidade da existência de Deus. Então transmiti os conteúdos do 
Pensamento de Unificação e o Pensamento da Vitória Sobre o Comunismo. Ele pareceu 
totalmente cativado pelas palavras.  
 
Então, ele começou a chorar. “Eu, Tojo, mereço ser punido diante de todas as pessoas 
do mundo, porque fui tão arrogante quando me coloquei no lugar do meu Deus.” Ele 
confessou que era um pecador entre pecadores, e me pediu para dizer a ele o que fazer. 
Ele me pediu para salvá-lo. Eu disse a ele: “Em algum momento no futuro, o Messias 
também virá para este mundo. Até então, vamos trabalhar juntos para espalhar suas 
palavras.” Ele pareceu muito surpreso por isso, e disse, “Se fizermos isso, eu somente 
trarei danos. Se você trabalhar comigo, também será atacado.” Ele perguntou se haveria 
outra maneira de ser salvo. Eu disse a ele, “Esta é a única maneira, então vamos esperar 
pelo Messias com um coração de expiação.” Eu pedi a ele para orar, oferecer expressões 
de sua devoção e me ajudar em meu trabalho. Depois disso, eu retornei. 
 
Líderes do Cristianismo Coreano 
 
Kim Hwal-Lan 
 
Kim Hwal-lan foi uma mulher muito famosa na terra, que se orgulhava do fato de ter se 
graduado nas instituições acadêmicas de maior prestígio. Ela conduziu uma vida de fé 
baseada em determinadas fortes convicções sobre Deus, e muitas pessoas a 
consideravam como membro da elite. Contudo, a questão é se um membro da mais 
elevada elite na terra também pode receber uma posição de elite no mundo espiritual.  
 
Eu visitei um clube de cristãos um dia, logo depois que cheguei ao mundo espiritual. As 
pessoas lá estavam esperando ansiosamente que o Senhor viesse nas nuvens – tanto que 
tinha criado uma efígie do Senhor e pendurado em uma nuvem.  
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Eles estavam orando e esperando pelo Senhor. Eu também vi lá uma pintura de Jesus, 
mas o próprio Jesus não estava no clube. Há muitos desses clubes formados por cristãos 
se reunindo entre si. Eu visitei os clubes porque estava procurando por uma pessoa 
específica. Além da dor que ela tinha causado aos membros de nossos 36 Casais 
Abençoados, eu estava curioso para saber o resultado de seus julgamentos errôneos 
sobre Deus. Um dia, eu a encontrei. Eu encontrei uma mulher em um clube incomum de 
cristãos composto por membros de alta classe. A mulher estava pregando com muita 
energia, e eu fui ouvir o que ela tinha a dizer. 
 
Ela estava dizendo basicamente que, sendo que o Senhor que está para retornar ainda 
não chegou, era a responsabilidade das mulheres manter vigílias à luz de velas e orar até 
o dia de sua vinda. Não devemos nos deixar abalar ao expressar a devoção da noiva que 
espera pelo noivo, ela disse. Ela convidou seus ouvintes a se juntarem em oração até o 
dia do retorno do Senhor. Eu, Sang Hun Lee, me coloquei no meio da multidão e 
aplaudi muito alto. Eu fiz isso, porque queria que ela me notasse para que tivesse uma 
chance de encontrá-la. Ao invés, porém, descobri que toda a multidão se virou para 
olhar para mim. De repente Kim Hwal-lan apareceu diretamente na minha frente, e me 
cumprimentou muito polidamente. Eu me apresentei como um mensageiro de Deus. 
 
Ela disse, “Você parece uma pessoa respeitável, mas por que você brinca conosco? Um 
mensageiro de Deus?” Muitas pessoas estavam concentrando sua atenção em mim. 
Então eu continuei a conduzir a conversa em uma direção onde seria capaz de declarar a 
vinda do Messias. 
 
“Madame Kim,” eu disse, “o Messias já retornou algum tempo atrás. Sua educação de 
noivas aqui está errada. Tenho certeza que Jesus também sabe disso. O Senhor já veio. 
Ele veio algum tempo atrás, e ele está trabalhando duro para a construção do Reino do 
Céu, para o estabelecimento da paz mundial e pela salvação da humanidade.” 
 
Ela respondeu: “Isso é o que dizem os hereges.” 
 
“Então,” eu continuei em um tom muito sincero, “você me ouvirá enquanto falo um 
pouco sobre o que dizem os hereges? Se você puder me mostrar que o que eu digo está 
errado, então ficarei feliz em estudar com você.” 
 
A maioria das pessoas na multidão era mulheres, e elas concordaram que queriam ouvir 
o que eu tinha para dizer. Eu sabia que esta era minha chance. Eu expliquei sobre “O 
Messias: Seu Advento e o Propósito de Sua Segunda Vinda.” Utilizei um gráfico 
detalhado para falar sobre os períodos paralelos providenciais para a vinda do Messias, 
e comparei com a era atual para que elas pudessem entender por elas mesmas que este 
era o tempo de seu retorno. Eu também falei sobre a questão da crucificação de Jesus, e 
como o Senhor no Segundo Advento teria que conduzir a obra que Jesus tinha 
começado. Então, eu coloquei uma questão para a multidão em geral, e especificamente 
para Kim Hwal-lan. 
 
“Eu sou um mensageiro fraudulento? O conteúdo que apresentei aqui é um erro? Ele 
não concorda com o princípio geral? Há muitas áreas de detalhes. Se você quiser, eu 
posso falar sobre tudo isso em outro momento.” 
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Kim Hwal-lan levantou sua mão para fazer uma pergunta. “Por que você veio aqui? 
Quem você veio ver?” Eu disse a ela que tinha vindo encontrar Kim Hwal-lan. Então, 
eu comecei a falar sobre os Verdadeiros Pais. 
 
Eu perguntei se ela lembrava o nome, “Sun Myung Moon.” Ela disse que não. Eu 
perguntei novamente, mas ela novamente disse que não lembrava de ninguém por esse 
nome. “Nesse caso,” eu disse, “você lembra de ouvir sobre a Igreja de Unificação?” Ela 
pensou por um momento, e disse que realmente lembrava de ouvir algo sobre isso. Eu 
disse: “Você sabe quem é o fundador da Igreja de Unificação?” Então finalmente, ela 
foi capaz de lembrar do nome do Rev. Moon. 
 
“O cavalheiro que fundou a Igreja de Unificação é aquele que é o Senhor no Segundo 
Advento e os Verdadeiros Pais. Ele está agora derramando seu sangue e suor na terra 
para o benefício da salvação da humanidade.” O rosto de Kim Hwal-lan ficou vermelho 
como uma beterraba. “Então, sou uma terrível pecadora,” ela disse. “Você veio aqui 
para me levar como uma criminosa?” 
 
Eu disse a ela que não era para determinar se o termo “criminosa” se aplicava a ela. Isto 
é algo que somente Deus e a própria Madame Kim podiam julgar. Os outros membros 
da multidão ficaram muito curiosos. Madame Kim e eu estávamos conversando sobre a 
vinda do Senhor do Segundo Advento, mas eles não tinham como saber sobre quem 
estávamos falando. Kim Hwal-lan sugeriu que nós dois nos encontrássemos mais tarde 
em particular. Eu disse a ela então que terminaria minha conferência do dia. Eu ofereci 
retornar no dia seguinte, se ela quisesse, para dar a conferência do Princípio Divino. 
Kim Hwal-lan pareceu muito insatisfeita com isso. Ela disse ao seu grupo que teria um 
encontro e decidiria qual seria um momento bom para eu vir. Contudo, uma mulher no 
grupo levantou a mão e disse: “Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Vamos ouvi-
lo.” Então as outras se juntaram a ela em coro “Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo.” 
 
Eu dei conferências por três dias. Todas choraram, oraram e cantaram hinos. 
Começamos a cantar “Quando o Noivo Chega,” que é o hino 162 no hinário cristão 
coreano que tem o refrão “Prepare, Prepare.” Isso causou um tumulto. 
 
Muitos membros na terra, especialmente aqueles que foram forçadas e terminar seus 
estudos na Universidade de Mulheres Ehwa, estão interessadas em saber o que se tornou 
Kim Hwal-lan. Kim Hwal-lan continuou batendo no seu peito com os punhos e 
gritando, “Senhor, Senhor, o que deveria ser feito com esta pecadora? Senhor, Senhor, 
por favor, salve-me, porque eu sou uma pecadora.” 
 
Mais tarde, Kim Hwal-lan se encontrou comigo, e sinceramente se desculpou pelo que 
tinha feito na terra. Ele me perguntou o que deveria fazer para o benefício daqueles que 
sofreram como resultado de suas ações. Eu disse a ela que devia trabalhar para o 
benefício da vinda do Senhor. Ela deveria se encarregar da tarefa de ir até todas as 
mulheres cristãs e testemunhar que o Rev. Sun Myung Moon é o Senhor que veio a 
terra, que ele é os Verdadeiros Pais e o Salvador, os pais de toda a humanidade. Ela 
sorriu e disse que faria esse trabalho da melhor maneira possível com um coração de 
expiação. Fiquei feliz por ter superado estas pessoas, mas também senti certa amargura 
ao pensar sobre como elas deixaram uma marca terrível em nossa história providencial. 
 



540 

 

Pergunta: Como é que uma pessoa que se opôs à nossa vontade com tanta veemência é 
capaz de viver nessa tranquilidade? 
 
Resposta: Uma pessoa que foi reconhecida na terra como uma intelectual da ordem mais 
elevada e que serviu Deus, e fez muitos grandes esforços durante a sua vida está agora 
destinada a uma realidade inferior do mundo espiritual onde Jesus não vive. “É correto, 
então, descrever a posição desta pessoa como “tranquila”? 
 
A Família de Maria Park 
 
Deus que rege sobre todas as coisas na criação falou comigo como segue: “Sang Hun, 
pode parecer a você que as pessoas vivem de acordo com suas próprias vontades, mas é 
somente quando a direção de sua vontade é consistente com a vontade de Deus, que 
podemos dizer que elas estão seguindo um caminho verdadeiro.” Eu fiquei curioso para 
saber o motivo pelo qual Deus tinha falado estas palavras para mim, e eu esperei que 
Ele explicasse. Então, um dia, Deus me disse: “Há um lugar específico onde você deve 
visitar hoje.” Então ele enviou a uma mulher de pequena estatura para onde eu estava e 
me disse para ir com ela. A mulher era uma mensageira de Deus. Porque estávamos 
seguindo o comando de Deus, eu estava especialmente curioso para saber onde 
estávamos indo. 
 
A mulher me disse que o lugar onde Deus me disse para ir e ver não era um lugar 
agradável. Depois de termos percorrido determinada distância, a mulher me disse para 
parar e esperar. Ela chamou um homem para onde estávamos, e o convidou para nos 
acompanhar em nossa jornada. Eu me senti estranho no coração, mas continuei a seguir. 
 
Onde é isto? Pude ver um grande portão como aqueles portões de prisões na terra. Ele 
era muito alto e bem fechado. Mas então, o que é isto? Após esperar por um longo 
tempo, o homem que viajou conosco disse algo, e o portão de repente se abriu. Nós 
entramos. Eu mal podia acreditar no que vi lá. As pessoas eram todas pessoas, mas não 
tinham a forma de humanos normais. Havia “pessoas chorando,” “pessoas que foram 
golpeadas por uma espada,” “pessoas com olhos tortos,” “pessoas mordendo um pedaço 
de pau,” “pessoas com suas mãos atrás de suas costas,” “pessoas com os pés esticados 
para cima no ar,” “pessoas com sangue escorrendo de suas barrigas,” “pessoas com 
sangue fluindo de seus ouvidos,” “pessoas com mãos, pés e ouvidos malformados.” O 
lugar estava cheio com pessoas cujas aparências são difíceis de descrever com palavras. 
À medida que se moviam, cada pessoa mantinha seu movimento particular, de modo 
que o grupo tinha a aparência de uma colônia de pessoas sofrendo de deficiências 
físicas. 
 
Isto era realmente estranho. Fiquei curioso para saber porque Deus tinha me enviado 
para esse lugar. Enquanto estava lá sentindo dor em meu coração sobre o que estava 
testemunhando, a mulher que veio comigo me chamou e fez um sinal para eu olhar em 
determinada direção. “Lá está ela,” a mulher disse. A pessoa que Deus queria que você 
visse está lá.” Eu olhei na direção que ela indicou, e vi uma mulher que estava 
segurando seus lábios com sua mão. Sua mão estava grudada nos lábios e não saia. Ela 
tentava comer algo, mas a mão ficava no caminho, e ela derramava mais comida do que 
conseguia pôr na sua boca. Eu fiquei diante da mulher, e disse, “Você é Maria Park, não 
é.” Ela acenou com a cabeça para me dizer que eu estava certo.  
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Havia muitas coisas que eu queria perguntar a ela. Mas não havia como fazer isso, 
porque ela não podia abrir sua boca. Eu mesmo fiquei surpreso ao ouvir as palavras, 
“Pai, o que deve ser feito com esta pessoa” ecoando em meu coração. 
 
Então, de repente, a mulher começou a me levar para outro lugar. Ela apontou para um 
homem que era Lee Ki-boong. Olhamos um para o outro, e mal pude acreditar no que 
vi. Lee Ki-boong tinha sangue escorrendo do seu peito. Ficamos perto o suficiente para 
nos reconhecer. Depois disso, comecei a olhar ao redor por mim mesmo. Eu queria 
encontrar o filho de Lee Ki-boong. Queria encontrar Lee Kang-suk. Como era possível 
que uma família inteira tivesse acabado nesse lugar? Encontrei o filho. Ele estava em 
uma posição permanente atrás de seu pai com uma faca em sua mão levantada. 
 
A mulher olhou para mim e sugeriu que retornássemos para Deus. Eu ofereci a Deus 
uma oração neste lugar. “Deus, por favor, salve estas pessoas. Por favor, libere estas 
pessoas antes que os Verdadeiros Pais venham aqui e as vejam em sua forma atual.” 
Contudo, ninguém respondeu minha oração. Enquanto viajava de volta através do 
grande portão, eu estava pensando: “O que deve ser feito com essa visão horrível? 
Como devo mostrar isso para os Verdadeiros Pais?” 
 
Chamei por Deus e Ele respondeu: “Sang Hun, há dor em seu coração?” Então eu 
comecei a chorar diante de Deus. Deus me disse: “Sang Hun, isto não é algo para você 
chorar. Eu queria que você visse isso, porque isto é algo pelo qual você tem que assumir 
responsabilidade. Você deve dizer para meus filhos viverem vidas boas. Para as pessoas 
nesse lugar, o caminho de salvação não será fácil. Diga para meus filhos viverem vidas 
boas na terra antes de virem para cá. Você entende o que quero dizer? Sang Hun, estou 
pedindo a você.” Então Deus ficou em silêncio. 
 
Park Tae-Sun 
 
Quando o ancião Park estava na terra, ele era venerado tão elevadamente que sua 
autoridade parecia rivalizar com a de um deus. A seguir, eu gostaria de descrever a 
aparência desta pessoa e sua vida no mundo espiritual. 
 
Eu encontrei o irmão Park vivendo em uma comunidade de cristãos comuns. Contudo, o 
padrão destes cristãos não era de pessoas fiéis que viveram em atendimento ao Senhor. 
Ao invés, seu padrão era de pessoas que tinham colocado apenas um pouco de esforço 
em sua fé. Assim, por exemplo, quando cantavam hinos ou orações, eles não conheciam 
muito bem as palavras. Eles eram crentes novatos. O irmão Park estava entre eles. Eu 
nunca conversei com esta pessoa. A razão pela qual não tenho pressa em falar com ele é 
que é obvio que ele está se escondendo de propósito em uma região que não é adequada 
para sua posição. Pelo que tenho visto, posso dizer que sua fé era baseada em um 
coração arrogante, e que ele se tornou intoxicado em sua missão. Neste mundo, ele está 
vivendo em um lugar que é consideravelmente distante de Deus. Ele ainda não entende 
sua posição. Ele vive entre crentes novatos e ainda ostenta seu domínio do passado. Vou 
deixar passar mais tempo antes de encontrá-lo. 
 
A seguir é a vida de ministros cristãos comuns. Na realidade cristã que tenho visto, não 
encontrei nada notável em relação aos ministros.  
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Não encontrei uma situação onde um ministro que foi especialmente reverenciado na 
terra tenha recebido uma posição especial aqui. O que tenho notado é que mesmo se 
uma pessoa tenha recebido uma posição de ministro na terra, aqui ela pode não ter essa 
posição. Eu ainda não vi os ministros que se opunham a nós. No inferno, ou no lugar 
que é chamado de Céu, não há nenhum sinal indicando onde estejam os ministros, por 
isso não tenho sido capaz de encontrá-los. Isto é algo que estou planejando fazer no 
futuro. 
 
Líderes Políticos da Coreia 
 
Syngman Rhee 
 
Eu estava curioso para descobrir como pessoas que tinham sido presidentes de um país 
estavam vivendo no mundo espiritual. Aqui, uma pessoa não recebe uma grande 
residência apenas porque foi presidente de seu país, por isso é difícil encontrar estas 
pessoas, a menos que você realmente procure por elas. Eu decidi utilizar um método 
incomum a fim de encontrar o presidente Syngman Rhee. Como mencionei, eu orei: 
“Deus, por favor, conduza meu coração para onde vive o presidente Rhee.” Em 
determinado local, comecei a ouvir cantos muito bonitos. Isto chamou minha atenção na 
medida que comecei a seguir na direção do som. Depois de algum tempo, a canção 
parou. Eu parei por um momento, imaginando como continuar minha busca, e 
finalmente decidi apenas tentar por mim mesmo. O lugar estava cercado nos quatro 
lados por montanhas, porém, e isso tornou difícil ver onde as coisas estavam. 
 
Eu decidi colocar minha confiança na direção geral que tinha seguido a fim de chegar a 
este lugar, e comecei a olhar ao redor nessa região. De vez em quando, a pessoas 
vinham e seguiam para a floresta. Eu não estava seguro de quem eu devia perguntar, e 
assim, eu apenas continuei pesquisando a região. Logo, notei um homem sentado em 
uma curva da estrada, aparentemente em pensamento profundo. Eu fui até ele para dar 
uma boa olhada, mas ele não era Syngman Rhee. Eu perguntei a ele se tinha ouvido 
sobre alguém chamado presidente Syngman Rhee recentemente. Ele me respondeu de 
uma maneira que achei estranha. Ele disse: “Eu não sei se ele é um presidente ou o que, 
mas alguém vive nessa casa do outro lado da estrada.” 
 
Eu fui até a casa, pensando que havia uma chance que poderia encontrar o presidente 
Rhee lá. A casa era um pouco melhor do que a maioria das casas. Contudo, 
estranhamente estava muito quieto, e não vi nenhum sinal que alguém vivesse lá. 
Dentro, não havia sinal de ninguém. Eu estava olhando dentro da casa, quando 
finalmente ouvi alguém fazer barulho. Era o presidente Syngman Rhee. Eu fiquei muito 
surpreso ao ver como ele estava vestido. Suas roupas eram muito surradas. Sua 
aparência era desalinhada, e não tinha ninguém com ele. 
 
Eu rapidamente o cumprimentei: “Você é o presidente Syngman Rhee. Meu nome é 
Sang Hun Lee.” Ele queria saber como eu soube onde encontrá-lo. Eu disse a ele que 
Deus tinha me enviado, e ele me perguntou se eu já tinha encontrado Deus. “Eu disse, 
“Sim, eu o encontrei.” Ele perguntou, “Por que, então, uma pessoa tão boa veio até 
aqui.” Eu perguntei a ele por que um ex-presidente estava vivendo essa vida tão solitária 
neste lugar. Ele disse que não sabia o motivo. Ele disse que tinha uma casa grande em 
outro lugar perto, mas vivia aqui porque estava mais confortável.  
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Ele me disse que, sendo que não podia ser tratado da maneira que ele queria, se sentia 
mais confortável vivendo em um lugar onde não tinha que encontrar ninguém. “Bem, 
sim,” eu disse, “Mas este é um lugar onde nem Deus e nem Jesus estão presentes. Você 
tem que viver aqui?” Ele respondeu, “Deus e Jesus me abandonaram.” Mas ele também 
disse que queria encontrar Deus e Jesus. Quando este homem que foi responsável por 
uma nação falhou em cumprir sua responsabilidade, ele ouviu seu próprio povo exigir 
que ele abandonasse seu cargo e fosse expulso do cargo. Visto a partir da perspectiva da 
vida eterna, a vida de Syngman Rhee não é nada mais do que o resultado de sua falha 
em cumprir sua responsabilidade, seja durante seu mandato como presidente ou durante 
sua vida como um ser humano. Ainda não fiz isso, mas algum dia planejo convidá-lo 
também para minha casa e falar a ele sobre os Verdadeiros Pais. 
 

*Todas as pessoas que agora vivem muito abaixo das posições que 
desfrutavam no mundo físico são pessoas que foram traidoras da 
providência, e acho que o lugar onde elas existem agora não é outro 
senão o inferno. 

 
Cartas 
 
Uma Carta Apresentada por Jesus aos Verdadeiros Pais 
22 de maio de 1998 
 
Pai, meu nome é Jesus. Embora eu não seja digno, o Senhor me deu muito amor, se 
preocupou por meu benefício, e orou por mim tantas vezes. Mesmo esta é uma tremenda 
bênção para mim e, contudo, o Senhor até mesmo deu para minha esposa um lar que é 
muito mais do que ela merece. Como eu posso ao menos retribuir ao Senhor por toda a 
sua bondade? 
 
Pai! Minha esposa é uma mulher que é muito melhor do que eu mereço. Realmente, 
estou impressionado. A partir deste ponto, minha esposa e eu exaltaremos sua vontade e 
trabalharemos para fazer uma oferta de nossas vidas como uma bela família. Eu 
atenderei Heung-jin Nim, oferecerei minhas orações e trabalharei duro para o propósito 
da direção dos Verdadeiros Pais e da providência de restauração. Além disso, Pai! Há 
um grande número de cristãos aqui, mas seus corações foram fechados. Agora, o Senhor 
diminuiu a distância ente nós e Heung-jin Nim, que é capaz de estabelecer o mesmo 
fluxo de relações cooperativas como na terra. Trabalharemos duro agora na base deste 
apoio e fundamento espiritual. 
 
O nome de “Jesus” está sendo colocado em destaque na terra, e nenhuma palavra pode 
descrever quão envergonhado me sinto diante do Senhor, Pai, por causa disso. Pai, por 
favor, perdoe este pecador (no sentido que a responsabilidade não foi cumprida). Algum 
dia, seu ressentimento será resolvido. Os cristãos na terra começarão a ter sonhos sobre 
a aparência miserável de Jesus no mundo espiritual. Pai! Eu realmente agradeço ao 
Senhor. Eu amo minha esposa. Obrigado. Eu oro que os Pais possam ter vida longa e 
boa saúde. Jesus, que nasceu em Nazaré da Judeia envia esta carta do mundo espiritual 
para o Pai. 
 

*Sinto muito, Sra. Kim, por incomodá-la com tanta frequência. (Isto em 
referência à carta que enviei para o Sr. Chang.) 
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Uma Carta Apresentada por Choong-Mo Nim aos Verdadeiros Pais 
 
Pai, esta é sua mãe. 
Pai, quantas dificuldades você deve ter enfrentado ao longo dos anos! Como resultado 
das minhas inadequações, você não foi capaz de seguir um curso tranquilo, e não teve 
nenhuma escolha a não ser viver uma vida onde não há nenhuma diferença entre noite e 
dia. Pai, sempre me dói saber que você teve que sofrer porque lhe faltou o fundamento 
de devoção de sua mãe. 
 
Pai! Junto com Dae Mo Nim, eu estou aprendendo muitas coisas e ensinando muitas 
coisas. Sempre que achar necessário, estou disposta a ajudar. Estou sendo muito 
arrogante? Ainda é muito cedo? 
 
Pai! Eu me tornarei uma mãe leal, ou “choong-mo,” de acordo com o título que você me 
deu. E, Pai, a imagem de me vestir com uma toalha em minha cabeça é muito pouco 
atraente, não é? Isto te causa vergonha, não é? Eu pedi para esta senhora remover a 
toalha, porque temo que essa imagem lhe cause constrangimento. 
 
Pai! Por favor, espere e veja. Eu realmente me tornarei uma mãe leal. Pai, Mãe, eu oro e 
oro novamente por sua longa vida e boa saúde. 
 

*Enquanto escreve esta carta, ela está chorando novamente. Sempre que 
aparece, ela está chorando. 

 
Uma Carta Apresentada por Young-Soon aos Verdadeiros Pais 
 
Eu apresento esta carta para o Pai. 
 
Pai! Esta é Kim Young-soon. Atrevo-me a apresentar esta carta ao Senhor. Eu recebi 
suas instruções do Rev. Kwak, e no carro no caminho para casa estava sentindo o peso 
da tarefa, porque não sabia o que fazer. Então, recebi o encorajamento de Deus para 
“ficar feliz porque você foi abençoada.” Eu senti que tinha que oferecer devoção. Eu 
pensei em oferecer 40 dias. Então, eu quis fazer em 21 dias, e então 3 dias. Quanto mais 
longo o período de devoção, mais tempo o Senhor teria que esperar. No dia seguinte, eu 
recebi uma chamada telefônica do Rev. Kwak. Ele me disse que estava partindo para os 
Estados Unidos em três dias, e precisava que eu desse a ele todos os resultados de suas 
instruções antes disso. Eu estava perdida. Oh Deus, me ajude. Como eu posso concluir 
tudo em três dias? Deus, por favor, me ajude. Como eu posso fazer isto em três dias? 
Então, de repente, eu ouvi uma voz dizer: “Sra. Kim, este é Sang Hun Lee. Você não 
conhece o caráter do Pai? Vamos começar esta noite. Eu estou pronto.” Então, ele me 
deu uma lista dos itens da oração. Eu disse a ele que nem mesmo sabia quem era “Tojo 
do Japão,” mas ele me disse para não me preocupar. Ele disse que conhecia bem sobre 
Tojo, então eu não tinha que me preocupar porque não o conhecia. 
 
Ele estava muito calmo e continuou me encorajando. Ele nunca vem a menos que seja 
para um propósito público. Contudo, quando as instruções do Pai estão envolvidas, ele 
vem imediatamente. Eu compreendi quão profunda é a comunicação entre um pai e um 
filho. O mundo espiritual que não pode ser visto com os olhos físicos, ... Eu estou 
aprendendo muitas coisas, e sentindo muitas coisas, Pai! 
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Capítulo 6 - Lúcifer, Um Criminoso Contra a Humanidade 
 
Prefácio 
 
Oh Deus! 
Como eu deveria fazer isto? Onde eu devo começar a escrever? Quando pego minha 
caneta para escrever um prefácio, sinto como se houvesse dor em cada célula do meu 
corpo. Como eu devo colocar em palavras a dor e sofrimento que tenho experimentado 
com o diabo? Esta dor nem mesmo é digna de se vangloriar, por isso, quanto disso serei 
capaz de comunicar aqui de forma honesta? 
 
Isto aconteceu quando eu estava prestes a partir para a Austrália. Eu estava preparando 
o manuscrito para um livro intitulado, “O Deus que me encontrou.” Neste manuscrito, 
eu resumi apenas a essência do amor que Deus tem me concedido durante os quase 30 
anos que Ele esteve ao meu lado, e me ensinado muito mais do que meus pais físicos. 
Quando estava prestes a finalizar este manuscrito, eu jurei para mim mesma que algum 
dia publicaria um livro sobre Satanás. Foi assim que passei a estar na posição onde 
estou hoje. 
 
Antes que entrei para a Providência, eu era membro da Igreja Católica, e minha mãe era 
uma pessoa que passou sua vida inteira orando na Igreja Protestante. Eu tinha muitas 
perguntas sem respostas em relação à minha fé, mas não tinha como resolvê-las. Além 
disso, essas não eram questões que eram facilmente resolvidas. 
 
Por um tempo, eu fui professora, e conheci sobre o Princípio através dos pais de um dos 
meus alunos. Eu ouvi as conferências do Princípio Divino por dez dias. Eu fiquei 
realmente impressionada. Era como se estivesse aprendendo uma nova fórmula para 
minha vida. Contudo, não foi fácil para mim, mudar minha afiliação religiosa. Todo 
domingo, eu sofria grande tormento que dificilmente podia suportar. Eu lutei por sete 
meses, e finalmente mudei minha religião. Os dez dias de conferências do Princípio 
Divino mudaram minha vida. Minha mãe, que tinha passado sua vida inteira em oração, 
tinha dito em suas orações, “Que minha filha possa cumprir o trabalho que deixei de 
fazer.” Até então, eu tinha o apelido de “Sorridente.” Contudo, depois disso, nunca 
sorri. 
 
Esta é uma memória que nem mesmo quero lembrar. A despeito disso, eu escrevo estas 
palavras na esperança que o mal seja banido para sempre desta Terra, e que tudo retorne 
para o semblante original e posição original desejadas por Deus. 
 
Eu nem mesmo quero contar para ver que ano foi. Satanás me atormentou sem piedade 
por três anos, e então finalmente tentou me matar. Ele agarrou meu estômago para que 
eu não pudesse comer. Exigia um longo tempo para comer até mesmo uma colher de 
comida. Muitas vezes acontecia que eu engolia minha comida rapidamente, eu 
começava a ter problemas para respirar, e era preciso muito esforço para colocar a 
comida no meu estômago. Toda vez que isto acontecia, meu esposo massageava meu 
estômago e orava por mim. Eu lembro a expressão do seu rosto tenso e com medo que 
Satanás pudesse levar embora sua esposa. Ele parecia amarelado, e gotas de suor caíam 
dele enquanto me segurava e orava com todas as suas forças, como se sentisse que eu 
estava para dar meu último suspiro.  
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Eu nem mesmo quero lembrar a dor que sofremos como esposo e esposa durante a 
batalha. Nós lutávamos assim por cerca de uma hora antes que Satanás partisse. Teria 
sido bom se esse fosse o fim disto. Fui internada em hospitais quatro vezes em um único 
ano. Satanás tentou de todas as maneiras possíveis me matar. 
 
Um ano, Deus me ordenou visitar um número de capelas de oração localizadas em 
vários lugares. Então, um dia Ele determinou uma capela específica e me ordenou ir até 
lá. Ele me disse para ficar lá por quarenta dias. Este comando veio como uma completa 
surpresa para mim. Este era um lugar que era difícil para ficar mesmo por quatro dias – 
não, nem mesmo um dia – muito menos quarenta. Contudo, Ele queria que eu ficasse lá 
por quarenta dias. Bati meus pés, e disse, “O Senhor pediu muito de mim.” Esta foi uma 
ordem de Deus, assim, decidi que obedeceria, mesmo se significasse que perderia minha 
vida. Imaginei se poderia haver algum lugar na terra que fosse tão horrível quanto esse. 
Era um lugar tão terrível que eu raramente olharia para ele com meus olhos abertos. 
Havia pacientes com casos graves de edema abdominal, pessoas sem braços, pessoas 
sem pés, pessoas cujas bocas tinham caído de seus rostos, pessoas com tubos 
conectados aos seus narizes, pessoas cujos rostos tinham se tornado contorcidos, 
pessoas cuja pele ficou escura e que pareciam não ter nada além de pele e ossos, e 
pessoas que usam seus corpos para rolar. Eu vi crianças com corpos lamentáveis. Eu vi 
pessoas cujos rostos e narizes estavam todos deformados. Eu ficava consternada ao ver 
essas visões horríveis. Ainda mais difícil para mim, era que eu tinha que adorar com 
estas pessoas. O cheiro de carne podre era pior do que no mercado de peixe. Havia algo 
ainda mais assustador. Cadáveres estavam sendo carregados aqui e ali, ao meu redor. 
 
Eu podia ouvi-los fazendo seus gritos agonizantes de “Oh Deus,” “Oh Senhor,” e “Por 
favor, me salve.” Era um pandemônio. Eu via as pessoas um dia em condições 
miseráveis, com expressões de profunda ansiedade, que desapareciam em um ou dois 
dias. Eu me perguntei como Deus recebia as orações finais destas pessoas. Como eu 
passaria 40 dias observando esta visão lamentável? Nenhuma das colheres e louças 
utilizadas para as refeições destas pessoas estava sendo esterilizadas. As pessoas 
estavam com tanta pressa para comer, que elas simplesmente lavavam as louças antes de 
reutilizá-las. Eu não tinha ideia de como iria obter controle sobre minha personalidade 
em meu ambiente nesta situação. 
 
Eu imaginava que propósito possível Deus poderia ter, ao me colocar nesta situação de 
morte incrível. “Por favor, aceite-me como eu sou,” eu orei. “Onde o Senhor pretende 
me utilizar que o Senhor deve me dar um sofrimento como este?” Foi uma série de dias 
incontáveis de lágrimas e dor. Como eu devo registrar em papel a dor que meu esposo 
sentiu ao deixar sua esposa neste lugar, separando e despedaçando nossa pequena 
família de apenas três pessoas? 
 
Eu mal consegui completar meus 40 dias em meio a esta confusão e sofrimento. Eu 
pensei comigo mesma, como seria meu quadragésimo primeiro dia, seguramente Deus 
diria, “Deixe este lugar.” E com certeza, exatamente à meia noite e cinco minutos 
depois do quadragésimo dia, Deus me falou, dizendo, “Você deve deixar este lugar 
imediatamente.” Eu respondi, “Deus, eu partirei daqui de manhã.” Deus me abraçou e 
me confortou. Ele falou comigo em lágrimas, dizendo, “Minha filha amada, eu não 
quero que você fique neste lugar nem mesmo mais cinco minutos. Saia rapidamente. 
Mas minha amada filha, minha criança, minha criança, há uma coisa que você deve 
lembrar. Você pode esquecer tudo mais que aconteceu neste lugar.” 
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“Mas há uma coisa que você deve aprender disto. Você deve obter um entendimento da 
verdadeira natureza de Satanás. Este lugar representa a realidade do Inferno. Satanás 
tomou todos os meus filhos e os contaminou. Mas eu devo cuidar deles e curá-los.” 
Deus me confortou pelas várias maneiras nas quais Ele me deu dificuldades. Ele 
enfatizou repetidamente, “Você tem que compreender isto antes de ir. Você tem que ver 
isto antes de ir.” E Ele chorou muito tristemente. Deus expressou grande tristeza que 
Sua filha teve que sofrer, e me disse, “Saia deste lugar nos cinco minutos depois da 
meia noite.” Eu fugi desse Inferno, deixando Deus para trás. Deus não hesita em estar 
com Seus filhos no meio do sofrimento, e está determinado a tratar seus ferimentos e 
doenças. 
 
Agora, é minha intenção relatar um incidente no qual Satanás me atacou diretamente. 
Testemunhei anteriormente as experiências espirituais que tive durante o período de três 
anos que passei visitando várias igrejas. Toda vez, Satanás ficava nos meus ombros e 
pulava de um lugar elevado e pisava sobre mim. Esta era sua tentativa de me impedir de 
ir para o local da reunião. Sempre que me colocava no palco e começava a falar sobre o 
mundo espiritual, Satanás apertava minhas duas bochechas. Ele até mesmo tentou 
colocar sua mão na minha boca para tentar me parar de falar. Enquanto eu estava no 
palco, ele até mesmo me empurrava para trás. Eu agarrava firmemente no púlpito com 
as duas mãos, ou em muitos casos eu espalhava muitas almofadas na parte de trás antes 
de subir ao palco. Esta existência de Satanás não pode ser comparada com a de qualquer 
demônio na terra. Ele é um enganador, um mentiroso, e ele não tem a menor quantidade 
de integridade moral. 
 
Os três membros de nossa família passaram através de muita coisa durante o período 
que antecedeu a publicação do livro anterior do Dr. Sang Hun Lee, “A Realidade do 
Mundo Espiritual e a Vida na Terra.” Uma noite, Deus me despertou do sono 
gentilmente e disse, “Minha filha amada, não tenha medo. Satanás está convencido que 
fará o que for necessário para matá-la. Assim, a fim de manter você viva, eu troquei seu 
sofrimento com aquele do seu filho. Enquanto você estiver viva, seu filho pode se 
recuperar. Sei que isto fará seu coração doer, mas você deve ser paciente.” 
 
Eu gritei com Satanás, dizendo, “Satanás, seu diabo! Onde você pensa que irá? Você é 
meu inimigo. Você está completamente cego?” Contudo, Satanás não prestou atenção 
em mim. Minha raiva não foi resolvida. 
 
Durante o tempo que estava relatando o conteúdo do livro intitulado, “Lúcifer, Um 
Criminoso contra a Humanidade,” eu fui forçada a suportar inúmeras horas de 
lamentação e raiva indignada. Deus, o Dr. Sang Hun Lee, meu esposo, e eu estávamos 
juntos experimentando esta raiva indignada e dor. No fim deste livro, onde Lúcifer 
escreve cartas a Deus e aos Verdadeiros Pais pedindo perdão, Satanás precisou derramar 
lágrimas desesperadas e se arrepender. Mas ele não fez isso. Ao invés, ele estava sem 
emoção, remorso ou lágrimas. Sua atitude era que ele estava escrevendo estas cartas 
somente porque foi forçado em uma situação onde não tinha outra escolha. Em 
particular, ele se recusou por um longo tempo a escrever a carta de desculpas para a 
humanidade. Durante os quarenta dias que levei para terminar de relatar este 
manuscrito, minha saúde declinou terrivelmente. Entretanto, eu continuei a tarefa 
determinada que teria que viver ao menos o suficiente para finalizar o manuscrito. 
Satanás me compensará pela dor e sofrimento que experimentei durante este tempo? 
 



548 

 

No final de cada dia, eu escondia a porção do manuscrito que tinha transcrito durante 
aquele dia. Agora eu quero expressar a raiva que estava se acumulando dentro de mim, 
e expulsar para sempre este demônio Satanás. No final, Deus me disse, “Minha filha 
amada, você tem sofrido realmente. Mas você não é a única. Não tem sido fácil para 
Sang Hun comunicar este conteúdo. Ele gritava alto enquanto olhava para cada canto do 
Inferno. Ele chorou e chorou. Ele abraçou Heung Jin Nim, e chorou sem parar. Você 
não tem ideia de quanto tempo Sang Hun passou em oração e em angústia, tentando me 
impedir de ver estas cenas terríveis. Em seu relacionamento comigo, Sang Hun tem 
trilhado um caminho de súdito leal e filho filial. Você não é a única que passou por um 
momento difícil.” Eu disse, “Deus, é verdade que o fim da história do mal está agora 
para trás de nós e que uma nova manhã, o novo dia de Seu mundo eterno, amanheceu?” 
Eu não esperava que Deus respondesse minha pergunta. 
 
Deus concluiu dizendo que o Dr. Sang Hun Lee tinha concluído sua missão final como 
uma pessoa que chegou no mundo espiritual. Quando entendi a profundidade da 
devoção e coração do Dr. Lee com Deus e os Verdadeiros Pais, isto me fez sentir muito 
pequena e envergonhada em comparação. Agora todos estamos liberados de Satanás. 
Ao fazer isso, vamos edificar o mundo eterno de Deus de paz e felicidade, onde não há 
pobreza ou doença. Fiz essa determinação por mim mesma quando lembrei das 
experiências e memórias desse período. Eu espero sinceramente que todos que 
enfrentam provações de doenças e dificuldades agora sejam capazes de conduzir vidas 
tão belas como a flor de peônia que floresce em abril. Espero que possamos respirar o ar 
quente da primavera, e nos levantarmos para seguir em frente. 
 
Com Vista para o Campus Asan, 
Young Soon Kim 
22 de março de 1999 

 
 
Apresente esta Carta ao Pai! 
 
Pai! 
Este é Sang Hun Lee. Eu acredito que o Senhor esteja em perfeita saúde durante esse 
período. Eu ofereço minhas sinceras congratulações ao Senhor pela vitória da bênção 
dos 360 milhões de casais e a bênção de Hyo Jin Nim. 
 
Pai! Eu recebi um comando de Deus pouco antes da bênção dos 360 milhões de casais. 
Ele me disse, “Você deve agora revelar a verdadeira natureza de Lúcifer para toda a 
humanidade, e resolver toda a dor da história que começou errada.” Ele também disse, 
“Trabalhe rapidamente para resolver todas as coisas que os Verdadeiros Pais devem 
fazer enquanto estão na Terra.” 
 
Pai! Eu ofereço novamente ao Senhor o conteúdo que reuni. Peço que o Senhor desfrute 
ler isso. Por favor, indique as partes que estão erradas, e me repreenda. Pai! Agora 
ofereço ao Senhor o conteúdo que reuni de acordo com o comando de Deus. 
 
Seu humilde filho, Sang Hun 
10 de fevereiro de 1999 
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1. A Vida de Lúcifer e os Eventos que Ele Causou 
 
1) A Verdadeira Natureza de Lúcifer 
 
Lúcifer foi criado no tempo que Deus criou todas as criaturas. Sua posição era de um 
executor de tarefas responsável por várias tarefas que exigiam atenção no Jardim do 
Éden. Deus amava Lúcifer. Ele inspecionou de perto todos os seres criados no Jardim 
do Éden, os desenvolveu, e orientou e ensinou Lúcifer a apreciá-los. Por sua parte, 
Lúcifer percorria todo o Jardim de acordo com os comandos de Deus. Ele desfrutava 
sua vida lá, e era obediente a Deus. Mais tarde, Deus criou Adão e Eva, e os estabeleceu 
na posição de Seus filhos. Ele instruiu Lúcifer a cuidar, ensinar e amar Adão e Eva com 
todo o seu coração. 
 
No início, Lúcifer era extremamente feliz. Ele se orgulhava do fato de estar cuidando 
dos filhos de Deus. Ele era movido pelo amor de Deus por ele, e protegia os filhos de 
Deus, e os criou com cuidado. Contudo, com o passar do tempo, Lúcifer viu que Adão e 
Eva estavam crescendo muito bem, com cada vez menos necessidade de sua ajuda. 
Gradualmente, Lúcifer começou a se voltar contra o amor de Deus. 
 
Lúcifer começou a pensar, “Não importa como eu pareça, eu sou aquele que estava aqui 
primeiro, e trabalhei duro para cultivar este Jardim. Por que é que Deus cuida e ama 
Adão e Eva mais do que a mim?” A semente do ressentimento em relação a Deus estava 
começando a brotar dentro do coração de Lúcifer. Às vezes, Satanás protestaria a Deus, 
“Por que o Senhor dá Sua obra para Adão e Eva, quando o Senhor nunca fez isso por 
mim? Por que o Senhor reserva esse amor especial por Adão e Eva? Eu estou 
desapontado. Como o Senhor pode fazer isso comigo?” É assim como ele começou a se 
rebelar contra Deus. 
 
Houve vários incidentes deste tipo, e eventualmente Lúcifer chegou ao ponto em seu 
coração onde ele não se colocou mais na posição que precisava manter. Ele começou a 
pensar que gostaria de viver na mesma posição como Adão e Eva, e começou a ter 
sentimentos de luxúria em relação a Eva. Gradualmente, Lúcifer começou a evitar ser 
visto por Deus. Enquanto isso, Adão e Eva eram ingênuos, e seguiam todas as ações de 
Lúcifer. Lúcifer agia como se fosse o pai deles. Ele evitava Deus, e agia como se fosse 
sozinho o mestre da criação. Ele controlou Adão e Eva, e gradualmente os conduziu 
cada vez mais para longe de Deus. 
 
Ele evitava Deus cada vez mais, e agia como um mestre, um rei, e até mesmo os pais. E 
ele começou a tentar Eva. Adão não estava ciente do que estava acontecendo, por isso 
ele iria para onde quisesse no Jardim. Mesmo quando ficou mais velho, ele nunca 
entendeu o relacionamento que estava se desenvolvendo entre Lúcifer e Eva. Adão não 
tinha o ensinamento de Deus, e Eva estava sempre ao redor de Lúcifer. Então, Adão se 
acostumou a estar sozinho enquanto ficava mais velho. Quando Lúcifer estava 
plantando a semente do mal em Eva, Deus advertiu Lúcifer que ele deveria retornar ao 
seu posto e manter sua posição, mas o coração de Lúcifer já estava cheio de maldições 
por Deus. Lúcifer não se importava mais sobre sua posição ou sua situação de vida. 
Deus admoestou Lúcifer em muitas ocasiões. 
 



550 

 

Deus advertiu Lúcifer a partir de vários ângulos para deixá-lo saber que abandonar sua 
posição era um grande pecado aos olhos de Deus. Contudo, toda vez Lúcifer se rebelava 
dizendo a Deus que qualquer coisa que Deus fizesse em Sua posição, Lúcifer também 
podia fazer. Deus deu várias advertências, tentando evitar uma mancha na história. 
Entretanto, Lúcifer começou a plantar em Eva o conceito arrogante que ela era mais 
elevada entre todos os seres, e que ela poderia até mesmo se tornar mais elevada do que 
Deus. Quando o mal começou a atacar como ondas batendo contra a praia, Deus 
suportou uma dor tremenda, e continuou a advertir Lúcifer. Entretanto, finalmente 
Lúcifer se tornou um criminoso aos olhos da história. Em outras palavras, Lúcifer 
começou um relacionamento ilícito com Eva. Como podemos imaginar como Deus 
deve ter se sentido quando soube disso. Seu coração transbordou com lágrimas, dor, 
maldições e sofrimento. Deus estava no Jardim do Éden tentando, juntamente com o 
restante da criação, acalmar Seu coração de luto. Quantos dias isso durou? Quantos anos 
continuou? A despeito dos sentimentos de Deus, Lúcifer e Eva o evitaram e aceleraram 
seu relacionamento como se fossem loucos. Adão ainda era imaturo, e não compreendeu 
que Deus estava passando tanta dor em Seu coração. Tudo que Deus podia fazer era 
tratar o resto da Criação como Suas companhias e como Seus filhos. Deus viveu em 
tristeza por anos. Quando Eva cresceu em maturidade, ela começou a compreender que 
seu relacionamento com Lúcifer estava errado. Então, ela começou a plantar em Adão a 
mesma insegurança e medo que tinha recebido de Lúcifer. 
 
Adão era imaturo. Ele olhou para Eva nem tanto como um objeto de luxúria, mas como 
uma mulher que estava tremendo de medo. Ele queria ajudá-la, e assim ele a confortou e 
fez tudo que ela pedia para fazer. Este foi o amor entre Adão e Eva. Contudo, Adão veio 
a compreender que o amor de Lúcifer por Eva era mais apaixonado do que o seu. Com o 
passar do tempo, o amor entre Adão e Eva se tornou muito complicado e tempestuoso. 
Este foi o início da história pecaminosa de nossos antepassados originais. Isto se tornou 
a raiz do pecado original da humanidade. Como deve ter doído o coração de Deus ao 
perder Seus filhos para Lúcifer antes que Ele mesmo tivesse a chance de amá-los. 
 
Mesmo nesta posição miserável, Deus queria olhar para Seus filhos a partir da posição 
de pais. Entretanto, como resultado da Queda humana, Deus não tem outra escolha a 
não ser deixar Sua posição como pais. A partir desse momento, o relacionamento pai e 
filho entre Deus e a humanidade começou a escrever uma história de dificuldade, dor e 
sofrimento. O relacionamento pai e filho se deteriorou para uma posição de ódio, 
maldições e pesadelos. Esse é o motivo pelo qual esta história agora precisa ser 
corrigida. Lúcifer precisa retornar para sua posição original e levantar ambas as mãos 
para Deus em desculpas sinceras. Eu acredito que é a única forma que a dor da história 
de restauração e a história da dor de Deus podem ser resolvidas. 
10 de fevereiro de 1999 

 
 
2) A Existência de Lúcifer 
 
Após seu relacionamento ilícito com Eva, Lúcifer se tornou separado de Deus. Ele 
atacou Deus e se rebelou contra Deus em cada aspecto de sua vida. Ele semeou 
discórdia em todo lugar. Ele planejou tudo para que o mundo do mal que começou com 
ele e Eva se tornasse completamente centrado nele. Ele assumiu um caráter agressivo no 
coração das pessoas que as tornavam exatamente o oposto do que Deus queria. 
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Se Deus estivesse trabalhando no Oriente, Lúcifer levaria os corações das pessoas na 
direção oposta do Ocidente a fim de criar um obstáculo para Deus. Ele recrutava 
agressivamente pessoas que tiveram problemas enquanto trabalhavam no lado de Deus, 
e começou a aumentar o tamanho do seu grupo. No lado de Deus, não havia nenhum 
ensinamento sobre bem e mal. Somente a Palavra de Deus era ensinada. Na posição de 
Lúcifer, por outro lado, um grande conteúdo foi feito sobre o fato que a obra de Deus 
não estava funcionando bem. Assim, o grupo do mal foi capaz de aumentar seu número 
rapidamente, e somente alguns ficaram no lado do bem (o lado de Deus). 
 
Deus não tentou dar desculpas. Ele também não deu ensinamentos. Este é o ponto onde 
os conceitos de bem e de mal se originaram. A influência e organização de Lúcifer 
estavam crescendo, e Deus esperou com um coração solitário que Lúcifer e seu grupo se 
arrependessem de seus erros e retornassem para Ele. Ele esperou por incontáveis anos 
para isto acontecer. Estes foram os anos da tristeza de Deus. Estes foram os anos de dor, 
os anos de tristeza, e os anos de raiva indignada. A organização do mal se tornou mais 
forte, e as forças do bem estavam sendo derrotadas. Mas durante estes anos, Deus 
esperou e esperou pelo aparecimento de verdadeiros filhos que derramassem luz sobre a 
história de pecado e mal. Estes têm sido os anos de dor no coração de Deus. 
 
Quão terrível deve ter sido para Deus ver que, com o passar do tempo, os seres humanos 
desenvolveram dois corações diferentes dentro deles mesmos. Estes dois corações se 
defendiam e lutavam um com o outro, enquanto os seres humanos buscavam dois 
mestres diferentes. Como Deus deve ter se arrependido de ter criado os seres humanos. 
Ainda assim, a posição de Deus como Pai era até mesmo mais fundamental do que Sua 
posição como Criador. Como um Pai, Ele esperou com misericórdia, tolerância e amor. 
Ao fazer isso, os seres humanos começaram a buscar Deus em sua própria natureza 
original e a viver em retidão. As pessoas buscaram Deus de maneiras diferentes de 
acordo com as diferentes vozes de suas consciências. Foi assim que diferentes religiões 
surgiram. Deus é um só. Foi doloroso para Ele ver novamente o surgimento de muitos 
grupos religiosos diferentes. O que deve ser feito com esta dor do coração de Deus? 
 
Quanto mais Ele esperou, mais religiões foram criadas de acordo com as formas que a 
humanidade estava mudando. Toda vez que as pessoas tentavam viver em retidão, 
Lúcifer interferia a fim de tentar fazê-las viver sem retidão. Foi assim que tantos 
diferentes grupos religiosos e denominações vieram a existir até este dia. À medida que 
a organização de Lúcifer crescia, houve atos autodestrutivos conduzidos pelas forças do 
mal. Toda vez que isto acontecia, mais pessoas buscavam uma nova justiça, e é assim 
que a história do caminho Celeste tem sido escrita. Assim, a estrada foi aberta. As 
pessoas que estão em regiões onde não há estradas devem vir para a estrada, mesmo se 
isto significar que devem refazer seus passos todo o caminho de volta. Uma forma mais 
direta seria dizer que o bem representa o caminho, e o mal está destinado a destruição. 
 
Lúcifer tem vivido muitos anos de sua vida na direção oposta de Deus, mas agora 
Lúcifer deve voltar. Quem se mantém em uma região onde não há nenhuma estrada está 
simplesmente tornando esta viagem de retorno muito mais difícil. Lúcifer e seu bando 
não devem desperdiçar mais tempo, devem parar o que estão fazendo agora, se 
arrepender, e retornar para Deus. Eles devem se desculpar com Deus e confessar ao 
mundo que são criminosos responsáveis pela história injusta. 
11 de fevereiro de 1999 
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3) Amor e a Queda 
 
A queda de Lúcifer no Jardim do Éden como resultado do amor ilícito foi passada de 
geração para geração dos seres humanos, e se tornou o pecado original. O mundo 
original que Deus desejava teria sido um mundo onde pais e filhos viveriam dentro do 
mesmo complexo, compartilhando amor e vivendo em bela harmonia. Entretanto, o 
amor ilícito que resultou a partir da Queda, significou que o amor dos seres humanos 
tinha pouca semelhança com a verdadeira natureza do amor. Este amor somente 
produziu desarmonia, e tudo que os seres humanos podiam fazer era manter o amor 
entre esposo e esposa em um escopo limitado. Era como se um pássaro que estava 
voando no céu de repente quebrasse sua asa, ou de alguma forma a asa caísse. Sem ser 
capaz de voar, o pássaro teria que engatinhar pelo chão ou apenas se deitar. Isto 
restringiria severamente sua área de atividade. Os atos humanos de amor hoje são tão 
severamente limitados como o pássaro que perdeu a utilização de suas asas. Esta é a 
realidade do amor atualmente. 
 
Seja um esposo e uma esposa que estão profundamente em amor um com o outro, ou 
um casal recém-casado na noite de núpcias, o ato de fazer amor atualmente tem que ser 
feito escondido para que ninguém mais saiba. Esta é a realidade dolorosa do ato de fazer 
amor que Lúcifer transmitiu. Deus criou os seres humanos como Seus filhos, mas o 
amor dos filhos foi colocado em algum lugar onde os pais não podem dar Sua Bênção. 
Quando Deus dá Sua bênção para Seus filhos, toda a criação também dá sua bênção. 
Deus queria compartilhar a alegria e felicidade de Seus filhos. Lúcifer foi aquele que 
privou completamente Deus da oportunidade de expressar esse coração. 
 
O coração e amor de Deus foram reduzidos a esse nível inferior. O coração de Deus foi 
colocado em um estado miserável. É assim como a motivação fundamental para o amor 
humano foi transformado em algo que causou a Deus grande dor e tristeza. Entre as 
diferentes expressões do coração de Deus, até mesmo Seu amor foi rompido e perdido. 
Esta história dolorosa continuou repetidamente até hoje. A fim de trazer um fim ao 
coração solitário de Deus e à história de Sua dor, devemos considerar como a Queda de 
Lúcifer e o amor ilícito trouxeram uma quantidade incalculável de sofrimento aos seres 
humanos. Chegou o tempo para nos livrarmos da origem equivocada do amor que 
Lúcifer nos concedeu. Assim, Lúcifer deve se arrepender diante de Deus como um 
criminoso que cometeu crimes por milhares de anos. Ele deve levantar ambas as mãos e 
assumir responsabilidade diante de Deus e a humanidade por seus erros. Desta forma, 
ele deve participar, juntamente com os antepassados dos 360 milhões de casais, na 
construção de um novo céu e uma nova terra, e fazer uma oferta redentora diante de 
Deus e dos Verdadeiros Pais. A história equivocada deve ser trazida a um fim, e Lúcifer 
deve dançar e cantar com os Verdadeiros Pais no novo Éden. 
12 de fevereiro de 1999 

 
 
4) A Vida de Lúcifer 
 
Lúcifer sabia tudo sobre o significado do amor fundamental dos antepassados humanos 
e sobre a providência de Deus. Ele temia Deus e o mantinha afastado, e também sabia 
sobre a posição que se esperava que ele mantivesse. Por estas razões, ele sempre esteve 
em um estado de insegurança. Ele tem vivido em medo que um dia um incidente 
específico ocorreria. Esta tem sido a história da vida de Lúcifer. 
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Lúcifer tem vivido em um estado de insegurança e medo, e esqueceu como era desfrutar 
amor e paz. O tempo quando vivia cercado pelo amor de Deus e no seio de Deus não é 
nada mais do que uma lembrança para ele. Hoje, ele luta na esperança que seus desejos 
possam ser satisfeitos dentro do escopo limitado da vida de medo e pavor. Ele tem 
esperado que sua vontade se torne realidade. Sua vida tem sido uma repetição deste 
padrão. 
 
Lúcifer viveu em unidade com insegurança e medo. Se Deus está associado com o 
Espírito Santo de amor, alegria, esperança e calor, então Lúcifer está intimamente 
associado com a insegurança e o medo. Isto é porque ele pegou o que pertencia a outra 
pessoa. Esta tem sido a origem de cada aspecto de sua existência. Não importa quão 
intensamente ele possa tentar, ele não pode enganar completamente as pessoas. Isto é 
porque ele é uma criatura criada por Deus, e foi assim que ele foi criado. Então, como 
Lúcifer pode romper essa parede de insegurança e medo, e se tornar unido com o 
coração de amor de Deus? 
 
A forma que ele pode fazer isso é manter sua posição e sua situação na vida. Ele não 
está em sua própria posição, mas na posição de outra pessoa, e está fingindo ser o dono 
justo dessa posição. Enquanto isso é verdade, ele vive com a insegurança que o 
verdadeiro dono dessa posição possa algum dia aparecer. Se ele mudasse de atitude e 
anunciasse, “Eu não sou o dono. Espere um pouco, e o dono chegará,” então seu 
coração ficaria muito mais à vontade. Além disso, ele deve se tornar humilde e se livrar 
de elementos egoístas. Assumir uma posição que não era sua e fingir ser o dono 
significa que ele excedeu seu nível legítimo e roubou a posição do dono legítimo. 
 
Insegurança e medo vieram como resultado do desejo excessivo. Lúcifer deve acabar 
com o egoísmo, e viver a vida honestamente em seu lugar adequado. Essa é a única 
forma que ele pode ter um fundamento de paz, amor e felicidade. O maior crime que 
Lúcifer cometeu contra a humanidade até agora é que ele nos transmitiu insegurança e 
medo, ao mesmo tempo que nos transmitiu o pecado original. O fato que insegurança e 
medo permanecem nos corações dos seres humanos significa que elementos da Queda 
ainda permanecem em nós. Nem mesmo grande quantidade de esforço humano e oração 
tem sido suficiente para nos livrar destes elementos ou trazer um fim à história do mal. 
 
Trabalhando dentro do contexto de nossas preciosas vidas humanas, precisamos 
remover de nossas mentes e corpos os maus elementos que recebemos de Lúcifer. Para 
fazer isto, devemos revelar cada aspecto da natureza de Lúcifer e a raiz de seus 
elementos fundamentais. Isto não é algo que pode ser realizado em silêncio ou 
meditação. 
 
Não saber sobre algo nunca pode ser considerado bom aos olhos de Deus. Devemos 
fazer esforços para conhecer, e quando temos o conhecimento, isso não deve ser o fim. 
Reunimos conhecimento na escola, mas o conhecimento não tem nenhum significado se 
ele se torna um fim em si mesmo. Devemos praticar as coisas que descobrimos e 
aprendemos. Isto é necessário se devemos nos libertar dos elementos que recebemos a 
partir de Lúcifer. Por um longo tempo, a existência de Lúcifer era discutida somente em 
termos de ser um criminoso. Ninguém ensinou como poderíamos nos livrar dele em 
nossas vidas cotidianas. 
 



554 

 

Contudo, agora cada um de nós deve conhecer o método pelo qual podemos nos livrar 
dele, e devemos arrancar a raiz dos elementos de Lúcifer. O fato claro é que Deus é 
nosso Pai, e que estamos ligados a Ele através de um relacionamento eterno de pai e 
filho, e em uma vida de atendimento a Ele. Se isto é verdadeiro, então devemos 
considerar quem é que tem dois mestres. Ninguém ousaria se referir a Deus como dois. 
O único hana-nim é o Deus Criador que é nosso Pai. 
 
Contudo, durante o curso da história, Deus tem sofrido grande dor e esperado 
infinitamente. Quão frequentemente Sua esperança tem sido desapontada? Nós, filhos, 
precisamos compreender como Deus tem estado ansioso e solitário durante um tempo 
extremamente longo, e então vivermos nossas vidas de uma forma que começa a 
retribuir por Sua graça. Lúcifer deve ir para esta posição. Ele deve ter um coração de 
arrependimento diante de todo céu e terra, e seguir para sua posição. Uma vez que 
chegue lá, ele deve adotar uma atitude de esperar humildemente pela direção de Deus. 
 
Como um criminoso, Lúcifer deve seguir diante dos Verdadeiros Pais e ter um coração 
de arrependimento. Ele deve considerar como irá recuperar todos os longos anos que 
passou enganando os seres humanos e conduzindo-os para o abismo escuro. Enquanto 
permanecer as feridas e cicatrizes destes longos anos, Lúcifer não terá nenhum direito 
de levantar sua cabeça. Ele deve viver esperando por qualquer direção que Deus possa 
dar a ele. 
 
Neste ano, quando os Verdadeiros Pais estão erradicando Satanás, o próprio Lúcifer 
deve fechar um capítulo da história escura e fazer o trabalho que deve ser feito enquanto 
os Verdadeiros Pais ainda estão na terra. Assim, Lúcifer deve rapidamente trazer um 
fim à história pecaminosa da humanidade, e retornar para sua posição. A história de 
precioso sofrimento aos olhos de Deus permanecerá como história preciosa. Mas a 
história de sofrimento e escuridão somente cria uma mancha ainda maior enquanto ela 
continua. 
 
Quem pode entender a mágoa, a dor e o sofrimento que meus Pais têm suportado? 
Como um filho na posição de piedade filial deve estar com os Pais, ando o mesmo 
caminho como eles andam, e faço qualquer coisa que posso para curar suas feridas. Esse 
é o motivo que quero dizer ao mundo sobre a posição de dor que Deus tem suportado 
por toda a história. Agora é o tempo que o criminoso deve levantar ambas as mãos e se 
desculpar. Deus é nosso único mestre. E somente nossos Pais estarão com Deus para 
sempre. Os longos anos da dor de Deus, de Sua lamentação, terminarão. Agora como 
um filho, serei um pioneiro ao declarar o crime de Lúcifer e ao tornar claro os detalhes 
de seu crime para o mundo inteiro. 
13 de fevereiro de 1999 

 
 
5) Amor e Bênção 
 
Lúcifer partiu do padrão original onde Deus o criou, mas ele conhece a vontade 
fundamental do amor e bênção de Deus. Esse é o motivo pelo qual ele tem vivido na 
direção exatamente oposta do curso de Deus. A razão é que ao seguir na direção oposta, 
ele sabia que poderia criar um grupo oposto a Deus, e uma nação oposta a Deus, uma 
família e um indivíduo opostos a Deus. 
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Lúcifer pensou que poderia continuar para sempre seguindo contra Deus, e criar uma 
força ainda maior do que de Deus. Entretanto, Deus nunca disse para Lúcifer sobre Sua 
direção. A razão é que Deus viu que ele estava tentando seguir na direção oposta, e 
sabia que se Lúcifer souber qual direção Ele está tomando, Lúcifer seguiria na direção 
oposta. Lúcifer tem evitado Deus e seguido na direção oposta, e dedicado toda a sua 
energia em criar sua própria força, e tem causado dor ao coração de Deus. 
 
O amor de Deus alcança até mesmo Lúcifer. O amor paternal de Deus deseja dar a 
bênção até mesmo para Lúcifer. Mesmo em Sua dor, Deus tem amado Lúcifer. Embora 
Lúcifer tenha causado a ferida de Deus, ele deve trabalhar para consertar isso. Lúcifer 
deve saber que Deus é amor, entender o amor de Deus, e inclinar diante do amor de 
Deus que alcança ele em misericórdia.  
 
Não é porque Deus seja impotente para fazer algo que Ele tem esperado tanto; Deus é o 
dono de toda criação, e é o dono do amor e da misericórdia. Lúcifer deve saber que 
Deus é o Pai que espera que Lúcifer retorne por si mesmo. Além disso, Lúcifer deve 
trazer a um fim as várias linhagens e obras, e outros erros que ele ocasionou. Quando 
Deus dá a ele misericórdia, então ele deve trazer todas as suas atividades a um fim, e 
chegar diante de Deus o mais rápido possível, e receber a bênção e graça de Deus. 
 
O fluxo da história tem seguido em uma direção errada, mas seu fluxo errado deve 
certamente chegar a um fim e deve haver um novo início. Quando um navio no mar se 
depara com uma tempestade, então ele deve primeiramente esperar pela tempestade 
diminuir. Mas não há nenhum marinheiro que não fará nada depois da tempestade 
passar. O marinheiro trabalhará para reparar os danos da tempestade para que, se 
ocorrer outra tempestade, ou se uma onda maior vier, o navio seja capaz de suportar 
essa força. 
 
A pessoa tola não entende o tempo no qual está vivendo. Contudo, a pessoa sábia que 
tem previsão, entende o tempo no qual vive, e trabalha para seguir o caminho do Céu. 
Estamos vivendo agora no tempo maravilhoso que é o amor de erradicar Satanás, por 
isso Lúcifer deve terminar com todos os erros da história. Ele deve confessar juntamente 
com todos os criminosos seus próprios erros. Ele deve se arrepender.  
 
Juntamente com todo o seu grupo, ele deve inclinar para Deus, oferecer um kyungbae 
para Deus. Se ele faz isso, então eu acho que essa seria a atitude de um ser realmente 
notável. Mesmo se até agora suas ações têm sido de um monstro, até mesmo mais 
terrível do que um ladrão, ele ainda tem a chance de agir para um final notável. Eu acho 
que essa seria a atitude mais sábia que ele poderia adotar. 
 
Eu espero que Lúcifer não perca esta oportunidade para receber a misericórdia e o 
perdão de Deus. Ele pode se arrepender diante de Deus e receber o perdão de Deus, e 
até mesmo esperar receber a bênção dos Verdadeiros Pais. Eu sinceramente espero que 
Lúcifer não perca esta oportunidade. Eu acho que este é o melhor momento para Lúcifer 
para separar-se completamente de todos os pecados que ele cometeu por todo o curso da 
história, e trazer um belo final para esta história equivocada. 
13 de fevereiro de 1999 
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6) O Amor e Dentro do Amor 
 
A palavra “amor” é muito interessante. Deus é a encarnação do amor. Deus não pode 
ser explicado sem utilizar a palavra “amor.” Quando Deus começou a criar tudo da 
criação, Ele começou com amor. Quando criou cada criatura, Ele fez isso para que cada 
criatura tivesse seu próprio caráter especial, e fosse capaz de demonstrar sua própria 
beleza especial e alegria para os seres humanos. Mesmo depois de criar os seres 
humanos, Deus queria ser capaz de se relacionar com a criação e ter dar e receber de 
amor. 
 
A motivação para a criação de Deus foi amor, e o fluxo da história devia ser o fluxo de 
amor. O destino final da história devia ser amor, e a totalidade de nossa vida devia ser 
amor. Quando Deus encontrasse Seus filhos no mundo espiritual, este seria um encontro 
de amor. Mas o início da história acabou sendo um início de amor ilícito e do mal, e a 
essência do amor foi corrompida de modo que não tinha mais qualquer semelhança com 
seu propósito original. 
 
Amor pode ser dividido em duas categorias gerais. Uma é o amor vertical tal como o 
amor paternal e o amor de filhos. A outra é amor horizontal tal como amor entre esposo 
e esposa. Mais concretamente, os dois tipos de amor envolvem compartilhar coração a 
coração, e o outro tipo mais físico. Entretanto, atualmente ambos os tipos de amor se 
tornaram corrompidos, de modo que não têm nenhuma semelhança com o que eram 
originalmente. 
 
Lúcifer evitava os olhos de Deus e deixou sua posição. Ele se envolveu em amor egoísta 
centrando em seu desejo excessivo que ele mesmo não pôde controlar. Embora o amor 
seja algo pelo qual vivemos pelos outros e damos para os outros, Lúcifer agiu de acordo 
com seu próprio desejo e roubou aquilo que pertencia a outra pessoa. Porque esta era a 
natureza de seu amor, este se tornou um amor de desarmonia. Seu amor vertical era 
também um amor pelo qual ele roubou algo que não pertencia a ele. Por esta razão ele 
não pôde amar adequadamente. Ao invés, ele amou como um ladrão, e este amor passou 
a ter uma natureza de insegurança e medo. A tragédia de Eva foi que ela finalmente teve 
que se afastar deste amor de Lúcifer por causa da dor que ele causou a ela. 
 
A figura central da história humana é quem é o rei de amor e que criou todo céu e terra. 
Contudo, o fluxo e direção da história foram mudados para o mal. Deus não pode sentar 
esperando e não fazendo nada sobre isso. O tempo que Deus passou esperando foi um 
tempo difícil para Ele. Seus filhos devem agora tomar posse do criminoso do amor e 
conduzir uma operação para eliminar sua influência e oferecê-lo a Deus. Esta é a 
maneira que podemos trazer resolução final ao sofrimento histórico de Deus que é nosso 
Pai. 
 
Lúcifer, você sabe qual foi seu crime? Você pode manter sua cabeça erguida como um 
criminoso diante da humanidade que vive para o benefício do amor, e que foi criada 
para o benefício do amor? Lúcifer entende claramente a natureza de seu crime. Lúcifer 
deve voltar para o amor que é amor verdadeiro. Ele deveria vir para o jardim do amor e 
reunir todas as forças da escuridão. Quão distante ele irá? Deus é o Mestre do mundo 
inteiro. Lúcifer está apenas dançando na palma da mão de Deus, e Deus pode fazer 
qualquer coisa que quiser com ele. Mas Deus é o próprio amor. Devemos entender o 
coração de Deus que tem suportado até hoje como resultado de Seu amor. 
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Hoje mesmo se Deus continua a esperar, Seus filhos não podem mais esperar. O coração 
dos filhos é aquele que quer deixá-lo ter paz em Seu coração. Lúcifer entende o que é 
realmente amor, e uma vez ele já experimentou esse tipo de amor. Deus é um Pai que 
sente falta até desses filhos que estão expulsos do Jardim, e Ele olha por cima do muro 
ao redor do Jardim para ver como estão Seus filhos. Isto é amor. Quanto Lúcifer tem 
sentido falta de Deus e quer ver Deus? Quanto ele sente falta do amor de Deus? 
 
Lúcifer, você deve voltar para o amor antes que todas as pessoas que testemunharam a 
história julguem seus crimes do passado. Volte para a rota do amor verdadeiro. Você 
tem vivido voltando as costas para o amor, mas Deus novamente o vestirá de amor. 
Você deve voltar para o Jardim original e retornar para o estado onde era obediente e 
alegre. Você deve mudar de roupa e vestir o amor de Deus. Não nos faça esperar mais. 
Volte por si mesmo antes que o chamado seja feito para a captura de todas as pessoas 
pecaminosas ao redor do mundo. Não volte secretamente à noite depois do anoitecer ou 
sob a cobertura da escuridão. Ao invés, volte quando o sol estiver alto. Venha e se 
coloque diante de Deus. Essa é a melhor forma para você terminar seu caminho errado. 
Eu quero que você se apresse. Venha rapidamente. 
14 de fevereiro de 1999 

 
 
7) A Queda de Lúcifer Vista a Partir da Base de Quatro Posições 
 
No Jardim do Éden, Deus criou seres humanos, e Sua esperança era que eles fossem 
frutíferos, multiplicassem e tivessem domínio sobre todas as coisas. Esta foi a bênção 
que Ele deu para os seres humanos. E Ele viu que tudo isso era bom. Mas esta foi 
apenas uma alegria momentânea. Lúcifer colocou uma armadilha das trevas na alegria 
de Deus, e isto causou um fluxo da história humana andando para trás. 
 
Qualquer pessoa que entenda este fato não pode esperar mais. Quem poderia 
possivelmente saber isto, e simplesmente sentar e esperar? Agora revelaremos que é 
Lúcifer para todo céu e terra. Deus criou Adão e Eva, e os abençoou para que, quando o 
tempo chegasse, eles pudessem amar um ao outro e estabelecer a bênção com a 
permissão de Deus. Eles teriam multiplicado filhos e filhas, e estabelecido firmemente a 
posição de Deus como o criador dos seres humanos. Entretanto, Lúcifer se tornou seu 
mestre ocupando a posição de Deus, e eles multiplicaram um mundo e uma raça do mal 
que não tinham desejado. Nos tornamos os descendentes de vítimas neste fluxo da 
história. Agora estamos em um ponto onde temos intelecto suficiente para entender 
quem é o criminoso e quem é a vítima. Como faremos este julgamento? Devemos 
sempre estar olhando para a sombra escura que está dentro da parede do amor de Deus? 
 
Há muitas nações e raças no mundo, mas aos olhos de Deus, todas elas são Seus filhos, 
e estamos todos relacionados uns com os outros através do sangue. Devemos agora 
corrigir as ações de Lúcifer pelas quais ele separou o mundo desta forma. Este é o 
trabalho que os filhos devem cumprir. 
 
Deus, que é a essência do amor, tem esperado e suportado em amor. Os Verdadeiros 
Pais descobriram a verdadeira natureza de Lúcifer e estão esperando que ele volte. 
Entretanto, nós, que somos os filhos, devemos nascer de novo como pioneiros nesta 
história. Devemos acusar Lúcifer por suas ações e a história errada resultante. Devemos 
colocá-lo no grande lugar de julgamento e oficialmente passar a sentença para ele. 
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Muitas testemunhas certamente aparecerão diante do Deus de amor e dos Verdadeiros 
Pais. Lúcifer tem evitado Deus de muitas formas, e ele tem distorcido a direção da 
história de muitas maneiras. Ele tem organizado as forças do mal, mas estes fatos nos 
são conhecidos desde o início no Jardim do Éden. Lúcifer se voltou contra Deus e agiu 
como se ele fosse Deus, e utilizou truques. Não podemos mais esperar por Lúcifer nem 
podemos mais ser enganados por ele. 
 
Lúcifer deve estabelecer corretamente o padrão da base de quatro posições. Ele deve 
dizer a verdade sobre como começou a história. A história tem fluído até hoje na direção 
errada. Mas não importa quanto Lúcifer possa tentar distorcer a história, sua verdadeira 
natureza e seus crimes não podem ser evitados. Lúcifer, você mesmo deve explicar 
exatamente sobre os erros históricos. Diga você mesmo para o mundo como é que 
chegamos até este ponto. Você é sua própria testemunha. Você deve revelar seus 
próprios crimes, mesmo se tiver que trazer um advogado para si mesmo. 
 
Deus chorará, Seus filhos chorarão, e toda a criação se colocará como testemunha 
quando a sentença for proferida para você. Vamos ouvir você falar sobre o tempo na 
história quando você era feliz. Quando era feliz, você não ouvia o som de Deus 
chorando? Lúcifer, se pensa que pode evitar isto, vamos ver você tentar. Ao seu redor 
agora não há nenhum lugar para você ficar. Os 360 milhões de casais o cercaram.  
Lúcifer, não há como escapar desta rede. O que você vai fazer? Você vai confessar ou 
irá se destruir? Qual você escolherá? 
 
Muitas vezes na história você usou a máscara de Deus a fim de aumentar suas forças. 
Agora vamos ver você mostrar seu verdadeiro ser. Você foi capturado pelas bases de 
quatro posições que cercam você, como o falso mestre da história. Você pode escapar? 
Se você quer se desculpar, vamos ver você tentar. Não importa onde você vá, seu 
destino final já está determinado. Mantenha sua cabeça erguida e veja onde você deve 
se colocar em relação à base de quatro posições de acordo com o Princípio Divino. 
 
Agora você deve juntar suas duas mãos e se desculpar diante da história. Faça isto 
rapidamente. Pense sobre quem é Deus. Recupere seus sentidos e pense sobre onde 
reside sua posição original. Levante sua cabeça. Olhe ao redor e veja onde era a posição 
de Deus. Vá em frente e toque nisto. Tenho certeza que você verá por si mesmo que seu 
caminho tem sido um erro. 
15 de fevereiro de 1999 

 
 
8) Os Três Propósitos Objetivos e a Vontade de Deus 
 
O desejo original de Deus e o início da história seguiram na direção errada. É natural 
que os filhos devem resolver todos os erros e fontes de dor para o benefício dos pais. A 
realidade dolorosa é que a fim de fazer isso, precisamos falar novamente sobre a dor do 
coração dos pais e Suas circunstâncias. Os três propósitos objetivos que Deus queria 
cumprir deviam ser capazes de ter dar e receber com amor e beleza. Entretanto, a 
história tem seguido na direção oposta do desejo de Deus, por isso devemos recuperar 
os três propósitos objetivos para as posições originais no Jardim. Para fazer isto, 
devemos começar a corrigir essas coisas que seguiram de forma errada no início. Esse é 
o motivo pelo qual devemos revelar a natureza essencial de Lúcifer. 
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Lúcifer entendia a vontade de Deus contida nos três propósitos objetivos, mas ele 
iniciou a história do mal, ao invés da história do bem. Ele deveria ter tido dar e receber 
em amor e beleza, e retornado alegria para Deus. Contudo, porque teve dar e receber no 
mal, ele deu a Deus dor, ao invés de alegria. Desta forma, ele arruinou completamente a 
vontade de Deus. Foi seu propósito criar seu próprio mundo como se os três propósitos 
objetivos representassem sua própria vontade. Sabemos agora que esta é a realidade que 
vemos hoje. Assim, de muitas maneiras, podemos ver que os crimes de Lúcifer se 
tornam aparentes para o mundo. No nome e autoridade de filhos de Deus, acusamos 
Lúcifer diante de Deus. 
 
A essência fundamental de Lúcifer agora se tornou clara, portanto, está claro qual 
atitude devemos adotar como filhos. Quando éramos muito jovens para entender, 
somente pudemos ficar e observar nossos Pais sofrerem e derramarem lágrimas. Agora 
que crescemos, podemos entender a dor de nossos Pais. Não podemos apenas esperar 
enquanto eles estão sofrendo injustamente. Deus, nosso Pai, o que devemos fazer? 
Verdadeiros Pais, o que vocês gostariam que fizéssemos? Acreditamos que não é 
correto que os filhos simplesmente esperem para sempre. Pensamos que esse é o tempo 
para removermos as circunstâncias dolorosas que seus filhos têm enfrentado por causa 
de Lúcifer. Seria muito difícil para vocês, ter que olhar para as cenas horríveis e 
miseráveis no mundo espiritual que vieram por causa de Lúcifer. 
 
A vontade de Deus era para todos os seres terem dar e receber em amor e beleza. O 
fruto do mal que Lúcifer fez surgir trouxe um fruto lamentável a este Jardim. A situação 
neste tempo de colheita é que tudo tem sido estocado no armazém eterno em seu estado 
arruinado. Quem irá salvar estas pessoas? Lúcifer as salvará? Você não deveria, Lúcifer, 
ser responsável pelos frutos de sua semente? Por que você causa dor aos nossos Pais 
forçando a eles estes frutos do tempo errado de colheita? 
 
Você semeou as sementes, por isso você colheu o fruto. Vá até uma dessas terríveis 
covas. Elas estão cheias com o choro de seus descendentes chamando por você. Por que 
você negligencia seus filhos? Vá e chore com eles. Assuma responsabilidade por eles. 
Você não é qualificado para ser responsável por eles e salvá-los? Lúcifer, fale. Levante 
sua cabeça e fale. Diga-nos que você assumirá responsabilidade pelas sementes que 
semeou. Diga-nos que você assumirá responsabilidade pelas sementes que semeou. 
Você está confiante? Você está qualificado? Fale e responda. Como um filho dos 
Verdadeiros Pais, eu não posso suportar que eles sofram mais. Nossos Pais, Deus, 
compartilhou a dor e sofrimento de Seus filhos por toda a história. Nosso Pai, Deus, 
permitiu-Se ser reprendido com Seus filhos, derramou lágrimas juntamente com Seus 
filhos, e suportou sofrimento juntamente com Seus filhos. 
 
Lúcifer, quando seus filhos estavam sendo repreendidos, o que você fez? Quando seus 
filhos estavam derramando lágrimas, você ao menos derramou lágrimas com eles? Você 
ao menos sentiu dor em seu coração pelo sofrimento de seus filhos? Se nunca participou 
em seu sofrimento, então você não perdeu a qualificação para ser o pai deles? Então o 
que é você? Há algo que você tenha realizado? Você vendeu a humanidade e vendeu a 
história para que pudesse ter uma vida fácil. A única coisa que você tem feito é viver 
uma vida de um filho pródigo. Isso não é verdade? Você deve compensar a humanidade 
e a história. Quanto você pagará de volta? Mesmo se você vender toda a sua vida, isso 
não seria suficiente para compensar o amor e as lágrimas de Deus. 
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Lúcifer, o que devemos fazer com você? O que deveríamos fazer com você para que 
todos os anos de sofrimento de Deus, todos os anos de sofrimento e infortúnio da 
humanidade, e todas as sementes do mal que você semeou, possam ser resolvidos? O 
que você dará para compensar os Verdadeiros Pais pela vida que eles passaram lidando 
com estas coisas? Como você os pagará de volta? Como filhos, não há nenhuma forma 
como possamos expressar estas circunstâncias dolorosas. O belo mundo, a criação 
original de Deus, se tornou agora um mundo coberto com feridas. Como um filho, eu 
devo restabelecer um propósito desse Jardim ideal que foi destruído por causa de 
Lúcifer. Eu acredito que é meu destino e missão cumprir isto. 
 

*Depois que o Dr. Lee registrou tudo isto e se virou para partir, ele disse, 
“Sra. Kim, você não sabe. Você não sabe. Sra. Kim, você não sabe sobre 
todas estas circunstâncias dolorosas.” E então ele começou a chorar. 
 

16 de fevereiro de 1999 
 

 
9) A Queda de Lúcifer e a Marcha para o Inferno 
 
A queda de Lúcifer no Jardim do Éden tem sido revelada através do Princípio Divino, e 
tem sido revelado que ele é o criminoso ancestral da humanidade. Ele deve agora 
resolver os anos gastos esperando por ele, e retornar para onde estava antes da queda. 
Para fazer isso, Lúcifer deve se arrepender profundamente e reconhecer que estava 
errado. Ele deve se colocar em sua posição original e responder aos comandos de Deus 
com obediência absoluta. Ele deve recuperar tudo na posição onde cumpre 
completamente suas tarefas. Contudo, como Lúcifer vai se livrar de todos os maus 
frutos que multiplicou ao longo de anos começando com o dia que deixou sua posição? 
 
Tudo tem que ser resolvido na Terra antes que o lugar no mundo espiritual chamado 
Inferno possa ser destruído. Não importa quanto as pessoas tentem no mundo espiritual 
liberar o inferno, isto não tem utilidade. Pessoas más na terra deixam seus corpos para 
trás e vêm para o mundo espiritual, e formam uma longa fila seguindo para o inferno. 
Enquanto isso continuar, o inferno não pode ser destruído. 
 
Da mesma forma que grãos colhidos no outono são estocados no armazém tal como 
estão, os seres humanos também vão para o armazém eterno do mundo espiritual tal 
como eles estão. Este é um fato muito doloroso. Pessoas na terra que têm corpos físicos 
provavelmente acharão isto difícil de entender. Este é o sofrimento e dor de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais estão trabalhando para cuidar disso na terra, 
erradicando a verdadeira natureza de Lúcifer. O próprio Deus tenta não olhar para este 
lugar chamado Inferno, porque dói muito fazer isso. Então, quanto isto fere os 
Verdadeiros Pais, que devem estabelecer as leis do mundo espiritual eterno, se eles 
quiserem vir aqui e ver as cenas terríveis e miseráveis no Inferno? Eu, Sang Hun Lee, 
quero absolutamente seguir o caminho de filho filial. Eu quero cuidar deste problema 
antes dos Verdadeiros Pais virem, para que as cenas terríveis que o Pai deve ver possam 
ser reduzidas tanto quanto possível. 
 
Um dia eu tive uma conversa com Heung Jin Nim. Eu sugeri que se houvesse uma 
forma de colocar uma série de postes no chão para que Deus e os Verdadeiros Pais não 
tivessem que ver estas situações terríveis, então deveríamos fazer isso.  



561 

 

Mas não há nenhuma forma que isto possa ser feito. Por isso, o que devemos fazer? 
Como podemos parar essa marcha para o Inferno? Não importa quanto tentamos, não 
pudemos pensar sobre uma forma. Até que a vida na terra tenha sido limpa, não há 
nenhuma maneira que o grão saudável seja trazido para o armazém. Todas as coisas 
acontecem pela decisão e determinação de nossos Verdadeiros Pais, mas eu, Sang Hun, 
sinto minha falta de qualificações, força e habilidades. Não há nenhum ato que seja mais 
distante do filial do que este. 
 
Um dia eu estava pensando comigo mesmo, “O que eu devo fazer, o que eu devo 
fazer?” Deus me chamou, dizendo, “Sang Hun, eu sou muito grato pela forma como 
você se preocupa sobre isto. Me dá alegria que eu tenho filhos agora que pensam sobre 
estas coisas. Eu sou grato.” Eu fiquei impressionado. Eu não tenho nenhuma 
qualificação ou habilidade, por isso o que eu posso fazer é revelar todos os traços e 
ligações de Lúcifer. Isso é tudo que Sang Hun pode fazer. Quando estava na terra, eu 
era realmente ignorante sobre o mundo espiritual. Eu pesquisei através de muitos livros 
para tentar estudar o mundo espiritual, mas nunca pude descobrir como era o mundo 
espiritual. Agora que estou neste mundo, um problema ainda maior é a existência de 
Lúcifer. 
 
A paz de toda a humanidade foi destruída por causa de um único ser, Lúcifer. O ponto 
de origem de toda a história humana está se tornando negro. Não importa quanto 
tentamos interromper isto, a questão das pessoas marchando para o inferno não pode ser 
resolvida. Mesmo o Pensamento de Unificação e meus esforços não têm utilidade com 
respeito a esta questão. Verdadeiros Pais, o que eu deveria fazer? Não importa quanto 
eu tente ajudá-los, eu somente posso aumentar seu fardo. As sombras de escuridão que 
vieram sobre a terra como resultado da queda de Lúcifer têm somente resultado em dor 
tão grande que nem mesmo Deus e os Verdadeiros Pais podem falar sobre isto. Sinto 
muito não ter capacidade, a não ser desenterrar toda a realidade disto e torná-la 
conhecida ao mundo. 
 
Lúcifer, como você quer que as coisas sejam resolvidas? Você apenas pisou em todo 
mundo de acordo com seu desejo. Você nem olhou para trás para ver o que aconteceu 
ao mundo depois de pisoteá-lo? O que você fará sobre os gritos de agonia e as 
maldições de sua carne e sangue? Tente beber do mesmo copo amargo que eles. Isso 
não é o que você deve fazer como um pai? Por que você espera que os Verdadeiros Pais 
curem até mesmo as feridas de seus filhos? Por que você criou filhos que não pode curar 
e nem pode assumir responsabilidade? Pelo que nossos Pais devem ser responsáveis? 
Não tente passar a responsabilidade para outra pessoa. Sinto tanto por nossos Pais que 
nem posso olhar para eles. Lúcifer, você sabe sobre os anos de lamentação de Deus? Por 
que você não trata das feridas dolorosas de nossos Pais? Se você faz isso, então eu, 
Sang Hun, tratarei as feridas de seus filhos. Me dê sua palavra como homem. Eu 
manterei minha palavra. Você deveria fazer o mesmo. Eu deveria deixar nossos Pais aos 
seus cuidados? Eu quero curá-los de suas lamentações e de suas lágrimas, de suas 
feridas e de sua dor. Curá-los completamente. Eu penso que se você cuidar deles, isto 
terá um efeito melhor do que o melhor remédio. Eu não tenho o remédio adequado para 
tratar meus Pais. Eu preciso que você cuide deles. Eu imploro a você. Eu peço que você 
mantenha seu nome como Lúcifer, e mantenha sua posição até o fim com o propósito de 
cuidar deles. 
21 de fevereiro de 1999 
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10) Os Eventos Causados por Lúcifer 
 
Ao longo do curso da história, nós, seres humanos, tivemos o sangue mal fluindo em 
nossas veias porque Lúcifer se tornou o antepassado dos seres humanos no Jardim do 
Éden. Por causa disto, os seres humanos têm nascido com pecado original. 
Originalmente, os seres humanos estavam destinados a multiplicar uma linhagem do 
bem através do Espírito Santo de Deus. Ao invés, multiplicamos a semente do mal. 
Deus também precisa trazer um final à linhagem do mal e estabelecer a linhagem de Seu 
desejo original, mas primeiramente Ele precisa trazer um final ao fluxo da história 
humana que começou com o mal. 
 
Muitas linhagens más já se multiplicaram na terra. Como isto deve fazer doer o coração 
de Deus! Mas é natural que a história errada deve ser corrigida, e a linhagem errada 
também deve ser corrigida. Quando estava na terra, eu realmente tentei estudar e 
analisar isto a partir da perspectiva da filosofia, mas agora que estou no mundo 
espiritual, vejo que existe uma quantia incrível de situações difíceis. Há muitas coisas 
que nunca podem ser resolvidas por meu intelecto individual ou por qualquer filosofia. 
Isto me machuca ainda mais, porque minha incapacidade significa que eu devo 
definitivamente passar a responsabilidade para os Verdadeiros Pais. 
 
Quanto mais tempo estou aqui, mais vezes Deus me chama. Ele me chama, mas quando 
Ele vê meu estado imaturo, Ele descobre que é difícil falar comigo. Eu posso entender 
porque Ele se sente desta forma. Há tantas coisas que os Verdadeiros Pais devem cuidar 
enquanto estão na terra. Deus quer me falar sobre estas coisas, mas isto fere tanto Seu 
coração que Ele somente pode chamar “Sang Hun,” e então Ele fica em silêncio. 
Contudo, San Hun entende o coração de Deus. 
 
Verdadeiros Pais! Eu sinto muito que não tenho escolha a não ser dar-lhes ainda mais 
trabalho. Até que todas as más linhagens que foram criadas tenham chegado ao seu fim, 
a vida no mundo espiritual é tão confusa, que não importa quanto as pessoas tentem, 
isto não pode ser resolvido. Se somente os grãos que amadureceram adequadamente 
fossem trazidos para o armazém, então seria fácil manter as coisas em ordem. 
Anteriormente, eu revelei muitas vezes como, se as muitas famílias que receberam a 
Bênção simplesmente continuam a viver como faziam antes, elas cairão em uma 
armadilha no mundo espiritual. Se isso acontece, levará muito tempo. As pessoas não 
podem ver o mundo espiritual com seus olhos, e elas pensam que isto seja algo que não 
precisam se preocupar. Por isso, quando chegam ao portão do mundo espiritual, elas 
descobrem que são incapazes de passar. 
 
As pessoas devem entender os ensinamentos do Princípio Divino e a essência da 
Bênção. Elas devem viver de acordo com a Providência de Deus e a direção dada pelos 
Verdadeiros Pais. A vida que Lúcifer conduz em sua essência é muito impura. Tudo que 
ele faz é para que possa empurrar a humanidade para o mal. Ele é completamente 
incapaz de fazer algo sobre a fila de pessoas marchando para o inferno. São os 
Verdadeiros Pais que devem resolver esta situação complicada. Não devemos 
simplesmente orar pela saúde e vida longa dos Verdadeiros Pais. Ao invés, devemos 
tentar melhorar nossas próprias vidas para que possamos aliviar um pouco a carga dos 
Verdadeiros Pais. Isto pode até mesmo ser mais importante do que orar por sua saúde e 
vida longa. 
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No mundo da realidade, tudo pertence a mim. Quantas pessoas vivem até cem anos? 
Logo, todos devem vir para o mundo espiritual. Todos devem viver vidas puras, 
pacíficas e honestas. Se água pura e limpa tivesse que fluir do mundo físico para o 
mundo espiritual, então não haveria nenhuma necessidade de limpar o mundo espiritual 
ou recolher o lixo.  
 
No entanto, agora mesmo há tanto lixo que as pessoas não têm tempo para separar 
adequadamente seu lixo. Elas apenas jogam tudo em uma pilha. Não seria correto que 
os filhos de Deus digam, porque eles vivem uma vida de atendimento a Deus, que 
podem viver uma vida pacífica, cheirar o perfume das flores e ouvir somente sons 
maravilhosos. 
 
A expressão de Heung Jin Nim é às vezes vermelha, às vezes azul, e às vezes amarela. 
Isto muda frequentemente. Isto é porque ele está trabalhando tanto. Agora é o tempo 
para todos reconhecermos o fato que nos tornamos descendentes de Lúcifer, acusarmos 
Lúcifer para o mundo, e nos liberarmos de nossos próprios maus hábitos. Devemos 
participar juntos no movimento para expulsar Lúcifer. De quem vocês acham que é a 
culpa que tudo está tão horrível e doente na terra? 
 
Há muitas doenças incríveis que vieram como resultado do pecado, mas pensamos que 
elas não têm nada a ver conosco, e as ignoramos. Tudo isto é a herança “santa” que 
Lúcifer nos deixou. Isso não te deixa com raiva? Não te deixa com raiva que a história 
do mal continua a fluir e o sangue do mal continua a fluir nas veias das pessoas? 
 
Todos devem ser liberados daquilo que é antigo. Essa é a única forma que Lúcifer pode 
ser completamente expulso. Todos nós devemos trabalhar para atender Deus e os 
Verdadeiros Pais. Ninguém gostaria que seus pais tivessem que cumprir essa tarefa por 
eles mesmos. Vamos nos determinar a seguir o caminho de piedade filial. Viver bem, 
viver corretamente, significa liberar Deus e praticar piedade filial em relação aos 
Verdadeiros Pais. 
 
Somente os Verdadeiros Pais de Céu e Terra podem resolver as más linhagens que 
Lúcifer fez surgir. Ninguém mais pode fazer isso. Mas não podemos imaginar quão 
difícil é para eles, resolver esta história longa e complicada por eles mesmos. As 
pessoas na terra não podem ver o mundo espiritual, por isso seus corações estão à 
vontade. Mas aqui não há nenhuma desculpa. As pessoas não dão desconto porque 
sentem pena de você. Se você está colocado no inferno, não tem como comprar sua 
saída. A visão de pessoas que estão vivendo lá por milhares de anos é mais terrível do 
que o campo de batalha mais horrível coberto por cadáveres. Você pode entende isto? O 
que Lúcifer está fazendo sobre isso? 
 
Ele diz que dói seu coração olhar para isto, ou que tem simpatia por elas? Ao invés de 
fazer qualquer coisa para resolver esta situação, ele apenas acrescentar mais e mais 
pessoas a cada dia nesta marcha para o inferno. Este lugar é nossa casa, onde todos 
devemos ir juntos. Peço que possamos ser capazes de receber nossos Verdadeiros Pais 
eternamente em um lar bem edificado. Agora Lúcifer deve reconhecer claramente a 
realidade que ele mesmo criou, e trabalhar conosco na construção do Reino do Céu. 
24 de fevereiro de 1999 
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11) Ações de Lúcifer 
 
No Jardim do Éden, Lúcifer deixou o lado de Deus e abandonou o caminho celeste. Por 
esta razão, ele se tornou prisioneiro da insegurança, medo, ódio, inveja, ciúme e desejo. 
Estes não são atributos de Deus. Eles vêm do pecado. A natureza original de Deus é 
amor, paz, felicidade e bem. Deus queria dar estes atributos para os seres humanos. Ao 
invés, mais maus elementos foram transmitidos para os seres humanos do que os 
atributos de Deus. Entretanto, pais esperam por seus filhos, e os filhos buscam por seus 
pais. Este é o princípio celeste. Este é o motivo pelo qual queremos trazer Lúcifer como 
um testemunho e corrigir o início da história. 
 
Lúcifer abandonou sua posição original, e tem agido falsamente. Por esta razão, ele 
sempre teve medo que alguém o desmascarasse. Por isso ele tem sido cheio de ódio ao 
invés de amor. Porque ele sempre está com medo que possa perder seu lugar, ele sente 
que está em competição com todos ao redor dele. Esse é o motivo pelo qual ele tem 
mais ódio do que amor. Porque o ódio vem primeiro dele, era natural que ele sentisse 
inveja, ciúme e mau desejo. 
 
Porque estes foram repassados para os seres humanos, os resultados das ações de 
Lúcifer foram um golpe decisivo para as pessoas. Em um ambiente cheio com paz, 
felicidade e amor, os corações das pessoas estão em paz, por isso é impossível que as 
pessoas fiquem doentes. A maioria das doenças que afetam as pessoas modernas vieram 
como resultado deste pecado que Lúcifer nos transmitiu. Enquanto o tempo passava, as 
doenças que vieram através do pecado se espalharam mais amplamente ao ponto que as 
pessoas modernas não são capazes de tratar a causa fundamental do pecado. Elas 
somente podem ver as doenças resultantes, e por isso elas concentram todos os seus 
esforços em tratar as doenças. 
 
Como então, devemos tratar as doenças que vieram com o pecado de Lúcifer? Se é uma 
doença que está conectada com a raiz do pecado, então devemos primeiramente 
trabalhar para erradicar essa raiz. No capítulo sobre a Queda do Homem no Princípio 
Divino, a raiz do pecado é revelado como o amor ilícito da humanidade. De fato, a raiz 
do pecado em cada indivíduo pode ser discutida em termos de várias categorias. Por 
exemplo, a doença chamada “câncer de fígado” foi decidida pelo estabelecimento 
médico moderno. Câncer de fígado pode afetar diferentes pessoas por diferentes razões. 
Em alguns casos, estresse excessivo pode ser causado ao fígado como resultado de 
fumar ou beber. Em outros casos, uma pessoa pode odiar tanto alguém que este coração 
de ódio terá um efeito no fígado. Ambos sofrem de câncer do fígado, mas no primeiro 
caso a causa é física, e no segundo caso a causa da doença é espiritual. O primeiro 
paciente pode ser tratado fazendo com que ele pare de beber e fumar, e descanse 
bastante. O segundo paciente precisa ser tratado fazendo com que ele se arrependa por 
seu coração de ódio. Desta forma, há diferentes formas para tratar uma doença. 
 
No entanto, a causa fundamental para estes dois pacientes, é a mesma. Ela vem dos 
atributos de Lúcifer. Portanto, no tratamento das doenças dos seres humanos modernos, 
não devemos depender apenas da doença visível ou do nome da doença. Ao invés, 
devemos remover a causa fundamental da doença e confiar nos atributos dados a nós 
por Deus. Os seres humanos modernos têm mais medo da doença chamada câncer. Esta 
doença também tem sua causa fundamental no erro cometido pelos antepassados 
humanos originais. 
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Quando os corações de todas as pessoas estão preenchidos com os atributos que Deus 
queria que tivéssemos, isto é, amor, paz e felicidade, e temos dar e receber uns com os 
outros baseados nisto, os elementos de Lúcifer serão completamente removidos dos 
seres humanos. Embora Lúcifer esteve trabalhando por milhares de anos até hoje, ele 
será completamente inútil diante dos atributos de Deus, nosso Pai, que ele terá que nos 
deixar. 
 
Fundamentalmente, estamos unidos, mas criamos dois mestres para nós. Algum 
estranho esteve agindo no lugar de nosso mestre. Agora suas ações devem ser julgadas 
pela história, e todas as doenças devem ser expulsas da terra para sempre juntamente 
com a morte de Lúcifer.  
 
Todos nós agora devemos conhecer todos os detalhes sobre tudo que Lúcifer tem feito, 
e nos debruçarmos em arrancar as raízes da queda que estão em nós. Devemos trabalhar 
para nos prepararmos para o dia quando o desabrochar do amor, paz e felicidade de 
Deus preencha toda a terra. 
25 de fevereiro de 1999 

 
 
2. Doenças Causadas por Lúcifer 
 
1) Doenças Causadas por Lúcifer 
 
O número de doenças no mundo é grande para contar. Existem também incontáveis 
nomes dados para estas doenças. Como é que Lúcifer faz as pessoas doentes, e como ele 
as empurra pelo caminho da morte? Vamos dar um exemplo. A maioria das pessoas na 
terra tem medo do câncer, assim, o câncer está dividido em várias categorias. 
 
Por que ocorre a doença chamada câncer de estômago? O estômago é um órgão muito 
importante para as pessoas. Naturalmente, todas as partes do corpo humano são 
preciosas, mas o estômago é especialmente importante porque ele absorve toda comida 
e bebida que entra no corpo pela boca, e digere, e os armazena. Ele é um local de 
armazenamento que deve suprir o corpo com nutrientes. Se algo dá errado lá, então há 
um problema com o fornecimento de nutrientes para o corpo, e existe maior dificuldade 
na manutenção da vida. Quando isso acontece, há um desequilíbrio de nutrientes no 
corpo humano. 
 
O corpo fica fraco e perde sua capacidade de se defender contra outras doenças. Em 
geral, o câncer do estômago é causado por comer demais ao ponto que estresse é 
colocado no estômago. Além disso, se uma pessoa está sob um estresse muito grande 
em geral, isto dificulta o estômago de executar seu movimento normal de contração e 
expansão. Isto torna difícil digerir completamente o alimento, e partículas de alimento 
são deixadas no estômago. Um estômago tem maneiras de evitar problemas e manter 
seu equilíbrio mesmo em meio a esse estresse de várias fontes. Este é o motivo pelo 
qual a saúde de um corpo humano pode ser mantida. Quando uma pessoa come 
alimentos muito salgados, então o estômago fará a pessoa beber água para que os 
elementos salgados possam ser evaporados. Se uma pessoa come uma comida muito 
apimentada e o estômago começa a doer, então ele enviará um sinal, dizendo, “Por 
favor, não coma mais comida apimentada.” 
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Desta forma, ele consegue evitar problemas e se adaptar. Aqui encontramos outro 
aspecto incrível de como Deus criou os seres humanos. É difícil coordenar até mesmo 
coisas que podem ser observadas pelo olho humano. No entanto, as diferentes partes do 
corpo humano são capazes de se coordenar umas com as outras sem ter ninguém dando 
orientações. Devemos dar graças novamente ao amor de Deus pela humanidade. 
Estranhamente, vemos aqui que existe um criminoso que coloca obstáculos no caminho 
do funcionamento adequado do corpo humano e faz com que o corpo humano fique 
fraco. A identidade desse criminoso é Lúcifer. 
 
Lúcifer diz, “O estômago está indo bem, então vou agarrá-lo ou ver o que mais posso 
fazer.” Ele faz todo tipo de más ações como essa. Quando isto acontece, as pessoas 
sentem dor no estômago ou exibem vários outros sintomas. Essas pessoas se tornam 
incapazes de comer e vão para uma clínica após a outra, mas simplesmente ouvem, “Isto 
tem a ver com os nervos.” Por isso estão sempre doentes e sofrem por toda a vida. É 
incrível que, quando o corpo humano se decompõe, isto cria a sensação de dor. Se não 
houvesse dor, seria impossível tratar o corpo. Porque existe a dor, as pessoas prestam 
atenção na cura da doença. Então, como tratamos esta doença? A motivação para esta 
doença pode estar em qualquer um dos vários aspectos. Contudo, o mais importante é 
que nós mesmos devemos encontrar a causa fundamental da doença. Quando 
descobrimos a causa fundamental, já estamos no meio caminho para curar a doença. 
Então é verdade que se uma doença vem de Lúcifer, não devemos tratá-la, mas apenas 
orar sobre ela? Este tipo de fé não esclarecida somente causa dor a Deus e a outros fiéis. 
 
A medicina moderna também tem sido abençoada por Deus. Portanto, é natural que 
devemos confiar na ciência médica ao tratar as doenças. Contudo, uma coisa importante 
a acrescentar é que precisamos saber como lidar com a raiz fundamental de Lúcifer. 
Devemos nos perguntar, “Por que eu sofri com esta doença?” Se é uma situação onde 
arrependimento é necessário, então devemos arrepender. Se fazemos isso, então Lúcifer 
certamente nos deixará. Às vezes se existe algum erro, então podemos corrigir isso e 
orar para que Lúcifer possa partir. Algumas pessoas podem apenas continuar visitando 
hospitais por um longo período sem pensar sobre estas coisas que descrevi, ou 
continuarão de forma tola simplesmente orando sobre isso. Este tipo de fé está errado. 
Naturalmente, há muitos casos quando doenças são curadas através de oração. Este 
resultado depende de fé absoluta e dos sintomas da doença. 
 
A decisão sábia para pessoas modernas seria viver uma vida de atendimento a Deus, 
colocando em prática a palavra de Deus para a Era do Completo Testamento de acordo 
com seu próprio pensamento claro e sua experiência de fé. Como filhos, devemos ter 
uma atitude de fé madura. Houve muitos casos até agora onde espiritualistas levaram 
muitas pessoas para as trevas como resultado de seu próprio julgamento e pensamento 
errados. Deus criou os seres humanos dizendo que somos o ser supremo em toda 
criação. Contudo, muitas pessoas se tornaram confusas com as afirmações de 
espiritualistas e foram levadas para o lugar errado. Isto é muito importante. Portanto, 
quando uma pessoa fica doente, ela não deve ficar em pânico. Ao invés, ela deve orar. 
Quando crescemos em fé e obtemos mais experiência, devemos ser capazes de resolver 
cada vez mais nossos próprios problemas. Pessoas na terra devem ouvir o ensinamento 
dos Verdadeiros Pais e oferecer sua devoção a fim de se agarrar a si mesmas e erradicar 
a linhagem de Lúcifer para sempre. 
27 de fevereiro de 1999 
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Seres humanos vivem em seus corpos físicos na terra por aproximadamente cem anos. 
Assim, o corpo físico é uma estrutura orgânica que Deus nos concede. Quando este 
corpo físico é jovem, ele cresce. Entretanto, depois que passamos dos vinte anos, as 
funções do corpo físico declinam lentamente. Contudo, parece extremamente injusto 
que seja muito mais comum que o corpo seja arruinado através de doenças do que para 
uma pessoa que gradualmente se aproxima da morte quando seu corpo declina através 
do envelhecimento. 
 
Os seres humanos estavam destinados a viver em alegria recebendo os elementos de 
amor (elementos espirituais de vida) a partir de Deus. Entretanto, desde o momento do 
nosso nascimento, fomos afligidos com uma doença chamada insegurança. Assim, a 
humanidade começou de uma forma errada. Assim, a duração da vida dos seres 
humanos tem estado relacionada com as relações de sangue pecaminosas, e todos têm 
elementos dentro deles que permitem que Lúcifer os invada. Os seres humanos 
assumiram uma forma diferente do que estavam destinados a ser. Eles assumiram uma 
vida de doença. Ou seja, os seres humanos ficaram primeiramente doentes 
espiritualmente, e em seguida, doentes fisicamente como resultado da invasão de 
Lúcifer.  
 
Cerca de 70 a 80 por cento de todas as doenças são o resultado da invasão de Lúcifer. 
Os outros 20 a 30 por cento resultam da fadiga excessiva e outros fatores ambientais, 
mas estes não se desenvolvem em doenças trágicas. Quais são estas doenças que estão 
entre os 70 a 80 por cento? Algumas pessoas sofrem com uma doença porque Lúcifer 
ou outro ser agindo em seu nome está atormentando essa pessoa. Tem que haver algum 
elemento causal para isto. Talvez uma pessoa esteja agindo como Satanás diante de 
todos na igreja, a fim de criar problemas para as pessoas que estão conduzindo uma boa 
vida de fé. Quando isto acontece, essa pessoa pode superar isto através de oração, 
humildade e amor. Entretanto, se a pessoa continua a ser invadida por Lúcifer, então 
essa invasão infectará parte de seu corpo físico e ela ficará doente. 
 
Quando isso ocorre, a pessoa se torna distante de sua fé e seu corpo físico se torna ainda 
mais doente. Lúcifer opera para empurrar as pessoas para as trevas a fim de levá-las 
para o seu lado. Quando essa pessoa vai para o mundo espiritual, ela naturalmente será 
conduzida para onde as pessoas atendem Lúcifer como seu mestre. Não vou abordar a 
questão da divisão de denominações dentro e entre as religiões aqui. 
 
O mundo espiritual é vasto, mas há poucos lugares onde Deus pode estar com as 
pessoas. Então, eu acredito que vocês podem entender quão solitário deve ser o coração 
de Deus. É impossível listar todas as más ações que Lúcifer tem conduzido contra os 
seres humanos até agora. Quão grande deve ser a tristeza de Deus quando Ele vê as 
trágicas formas de Seus filhos quando eles vêm para o mundo espiritual. Até que o 
Reino do Céu seja estabelecido na terra, não pode haver nenhum Reino do Céu no 
mundo espiritual. Os Verdadeiros Pais devem cuidar de todos estes problemas enquanto 
estão na terra, por isso eles têm uma tarefa incrível. Os servos de Lúcifer continuam a 
trabalhar extensivamente para levar as pessoas para o seu lado, mas Deus apenas quer 
que elas retornem para Ele. Entretanto, agora os Verdadeiros Pais estabeleceram todas 
as condições necessárias para que sejamos capazes de nos erguer. Vamos investir 
nossos corações juntos no esforço para limpar o problema de Lúcifer de uma vez por 
todas. Esta é a única forma na qual podemos juntos acusar este criminoso contra a 
humanidade. 
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Minha esperança é que todos nos tornemos unidos diante de Deus e dos Verdadeiros 
Pais que devem continuar a ver seus muitos filhos em um estado doente. 
7 de março de 1999 

 
 
2) Doenças do Sistema Digestivo 
 
A opinião da maioria das pessoas em relação às doenças do sistema digestivo é que são 
causadas pelo estresse excessivo causado pelo estômago através de comer demais, ou 
por comer alimentos que são salgados ou apimentados. Se a doença é difícil de tratar, 
eles dizem que é por causa dos nervos. Este é o diagnóstico da medicina moderna. 
 
No caso anterior, há uma causa clara para a doença. Isto é considerado senso comum. 
Entretanto, também precisamos reconhecer que há muitas pessoas que sofrem dor sem 
conhecer a causa da doença. No primeiro caso, medicação pode ser prescrita e podemos 
ver melhora imediata no paciente. Contudo, no segundo caso, é uma situação onde uma 
doença vem a partir de Lúcifer. 
 
Portanto, nesse caso, tomar medicação ou ir para diferentes hospitais não fará nenhum 
bem. O paciente continuará a sofrer dia após dia. Em alguns casos, o estômago está tão 
dolorido que o paciente não pode comer. Em outros casos, o paciente não pode engolir o 
alimento. Em alguns casos o paciente comerá, mas terá uma reação tão severa que 
sentirá como se fosse morrer. Algumas pessoas comem apenas mingau de arroz e 
sofrem muitos anos. Gostaria de explicar agora sobre as causas para esses sintomas. 
 
Há diferenças entras as pessoas dependendo de sua missão individual ou das realizações 
e méritos de seus antepassados. Entretanto, quando uma pessoa está sendo atormentada 
no estômago, isso está sendo feito pelo próprio Lúcifer ou seus servos que agarram o 
estômago. Isto não apenas obstrui a função do estômago, mas também afeta o coração. 
 
Se esta é uma grande pessoa que está cumprindo alguma missão, então pode ser que ela 
esteja sendo impedida de comer para que não possa prosseguir em sua missão. Se esta é 
uma pessoa de grande fé, pode ser que ela está recebendo um teste para que não seja 
capaz de seguir sua fé. Dependendo das diferentes maneiras que o tormento esteja sendo 
conduzido, isto pode se transformar em úlceras estomacais ou outras doenças do 
estômago. Assim, a única coisa que Lúcifer nos deu é a doença. Porque as pessoas não 
compreendem isto, elas gastam muito dinheiro em hospitais. O fato claro que devemos 
entender é que precisamos ser capazes de distinguir as diferentes causas de nossas 
doenças. Devemos ser capazes de determinar a causa. 
 
Devemos ser capazes de distinguir se a doença é do primeiro tipo ou do segundo tipo. 
Qualquer que seja, precisamos ser saudáveis. O primeiro passo para nós é determinar 
claramente a causa em termos de ciência médica. O próximo passo é considerar como 
iremos tratá-la. Se nada está errado clinicamente, então esta é claramente uma doença 
espiritual, assim, devemos orar. Se oramos, então Deus pode operar. Deus sempre pode 
operar quando pedimos algo a Ele em oração. Isto é porque somos filhos de Deus. Deus 
não pode operar se não oramos. Isto é porque Lúcifer está mantendo sua posição como 
nosso mestre. 
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Quando clamamos a Deus, Lúcifer é forçado a se afastar. Até agora tratamos as doenças 
sem realmente pensar sobre o método de resolução. Agora devemos afastar Lúcifer e 
buscar a mão curadora de Deus. Deus é amor, por isso Ele seguramente nos dará Sua 
mão. Todos devemos orar a Deus e atendê-lo como nosso Pai. 
8 de março de 1999 

 
 
3) Doenças Causadas por Antepassados 
 
Há muitas pessoas que não respondem ao tratamento prescrito no hospital e sofrem de 
problemas de saúde através de suas vidas. Nos casos destas doenças também, Deus não 
intervém. A razão é que as pessoas ligadas pelo sangue a Lúcifer podem  ir e vir umas 
para as outras livremente, mas Deus não pode intervir. Primeiro de tudo, isto é por 
causa do relacionamento de sangue. Segundo, isto é porque nossos antepassados estão 
mais do lado de Lúcifer do que do lado de Deus. 
 
Os antepassados dessas pessoas aparecem para seus descendentes da mesma forma que 
tinham quando deixaram a terra e entraram no mundo espiritual. Assim, eles podem 
causar dor física. O fato que o corpo de alguém está doente é sinal que seus 
antepassados não estão em um lugar confortável, por isso eles estão tentando fazer 
alguma solicitação referente à sua situação. Oração também é necessária para este tipo 
de problema. Doenças crônicas também devem ser tratadas pela medicina moderna, e 
elas requerem uma atitude particularmente madura pela pessoa de fé. O que quero dizer 
com isso é que nem toda culpa deve ser atribuída aos antepassados. A pessoa que tem 
corpo físico deve entender que também tem responsabilidade. 
 
Por exemplo, se o corpo está doente por causa dos antepassados, a pessoa não deve 
apenas tentar liberar seus antepassados. Ela também deve reconhecer sua própria 
responsabilidade na medida que ela libera seus antepassados. Somente então a parte 
afetada será curada. Se a doença deriva de algum sofrimento de um antepassado, então o 
descendente precisa conduzir uma vida de fé sincera. Somente então, os antepassados 
também serão capazes de encontrar um lugar confortável no mundo espiritual. Assim, as 
doenças que nos afligem chegam até nós a partir de antepassados que estão no lado de 
Lúcifer. Eles estão nos dando muito sofrimento, por isso devemos entender as causas e 
orar. Devemos cuidar de como conduzimos nossas vidas. 
9 de março de 1999 

 
 
4) Doenças da Glândula da Próstata 
 
Doenças da próstata são únicas na área que somente afetam homens. Uma infecção se 
desenvolve no órgão sexual masculino, e a próstata aumenta. Esta doença requer que 
uma cirurgia seja realizada rapidamente, do contrário, o aumento causará problemas 
graves. A visão da ciência médica é que esta doença requer uma cirurgia porque há algo 
errado com o órgão masculino. Entretanto, visto espiritualmente a causa desta doença 
está latente desde o nascimento, porque os seres humanos nasceram com pecado 
original. A raiz fundamental do pecado é exatamente como descrita no Princípio Divino. 
Assim, a raiz do pecado e a semente do pecado estão no esperma masculino. Não é um 
exagero dizer que esta doença é dada a nós cem por cento por Satanás. Este é um 
problema sério. 
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Parece então que todos os homens sofrem da próstata aumentada ou órgãos sexuais 
infectados e precisam de cirurgia. Por que isto não é assim e apenas algumas pessoas 
sofrem desta doença? O fato surpreendente é que, em muitos casos, há uma interação 
complexa de linhagens ligadas com a indenização dos antepassados, os erros de 
indivíduos ou os erros de esposo e esposa. O mundo da medicina dirá que isto é loucura. 
Mas eu não tenho escolha senão esclarecer os fatos. 
 
Vamos dar um exemplo. No inferno, há uma visão horrível de muitas pessoas que 
chegaram ao mundo espiritual depois de sofrerem de várias doenças enquanto estavam 
na terra. Eu descreverei um destes casos. Esta é uma situação onde um homem e uma 
mulher cometeram adultério juntos. O homem enganou sua esposa e a mulher enganou 
seu esposo. Eles conduziram esta vida por vários anos, e com o tempo, o homem 
desenvolveu uma doença em seu órgão sexual que tornou impossível para ele ter 
relações conjugais. A mulher se tornou cada vez mais distante do homem. Então as duas 
mulheres se voltaram contra este homem, e isto causou vários problemas. Como 
resultado destes problemas, o homem finalmente assassinou a mulher com quem tinha 
cometido adultério. No inferno, este homem e esta mulher sentam-se juntos encarando 
um ao outro como inimigos. A porção inferior do corpo do homem está repousando 
sobre um pedaço de carne com o tamanho da cabeça de um bebê, e a mulher, mesmo 
neste ambiente, está tocando a porção inferior do corpo dele. O homem está em uma dor 
incrível. Isso não é tudo. Embora o homem esteja chorando em agonia por causa de sua 
dor, seu pai está sentado atrás dele e brincando com prostitutas. O pai continua sentando 
com as prostitutas, embora ele tenha medo que seu filho possa vê-lo. Esta é uma visão 
difícil de assistir e estou tendo dificuldades para descrevê-la. Isto é exatamente como 
Lúcifer evitou os olhos de Deus e cometeu amor ilícito no Jardim do Éden, criando 
assim a raiz do pecado. Como as pessoas na terra podem entender essas coisas? 
 
Eu pretendo revelar tudo sobre a linhagem terrível e cruel de Lúcifer. Desta forma, 
pretendo liberar todos os espíritos doentes que foram aprisionados por Lúcifer. 
10 de março de 1999 

 
 
5) Doenças do Sistema Circulatório 
 
Há muitas doenças do sistema circulatório, mas aqui vou discutir doenças cardíacas. O 
coração é uma parte muito importante do corpo humano. Toda vez que uma pessoa 
respira, o coração funciona como uma bomba a fim de manter a vida do corpo humano. 
Ele é um órgão que é facilmente colocado sob bastante estresse pelos pensamentos que 
estão na mente de uma pessoa em particular. 
 
Todas as partes do corpo estão interligadas, de modo que, se uma parte se rompe, então 
é possível que ocorra uma corrente de reações em outras partes. Um coração pode 
facilmente desenvolver uma doença como resultado da tristeza ou alegria da pessoa. 
Além disso, o consumo excessivo de carne ou beber bebidas com alto teor de álcool 
podem também levar ao bloqueio das artérias do coração. Eu já descrevi como o mundo 
médico vê as doenças. Eu gostaria de descrever a partir de uma perspectiva espiritual 
um processo que leva uma pessoa a desenvolver doença cardíaca. Lúcifer, ou pessoas 
do seu lado, não suportam deixar os seres humanos sozinhos. Se uma pessoa tenta viver 
confortavelmente, então Lúcifer trabalha para atormentá-la. 
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Lúcifer e seus seguidores estão sempre colocando preocupações nos corações das 
pessoas, ou dando a elas insegurança e medo, conduzindo-as a pensamentos 
desnecessários, tornando-as alcoólatras ou apenas dando a elas todos os tipos de dores. 
Desta forma, eles dão insegurança e desconforto ao coração. Se o coração de uma 
pessoa está sob estresse por vários dias, e então algum incidente terrível ocorre, uma 
pessoa pode morrer de infarto. O coração para de bater. Uma pessoa que está sob muito 
estresse por muitos dias pode se recuperar tomando remédio para o coração. Ela precisa 
repousar para que seu coração descanse e fique estável. Se torna mais difícil para o 
coração funcionar. O problema se torna ainda pior se uma pessoa está acima do peso. 
 
Uma pessoa que não é capaz de controlar sua condição cardíaca deve viver sua vida 
inteira sob uma sentença de morte, e ser muito cuidadosa. Portanto, precisamos receber 
ajuda da medicina moderna e retornar às nossas posições como pessoas de fé, para que 
possamos ter confiança e coragem para restaurar nossa própria saúde. O dom mais 
precioso que Deus nos deu é amor. Devemos compreender isto para que possamos amar 
uns aos outros e respeitar uns aos outros. Devemos ser alegres e nos harmonizar uns 
com os outros em todas as circunstâncias. Devemos buscar resolver todos os problemas 
através da fé e amor. Desta forma, espero que possamos ser liberados de um estado de 
ser puxados por Lúcifer, e assumir uma forma onde somos preenchidos com esperança 
por Deus, nosso Pai, e possamos nos curar de todas as doenças. 
 
Aqui eu gostaria de contar mais uma história sobre a situação no inferno. Há uma 
história sobre uma mulher cujo corpo está inchado como uma montanha. Ela sempre 
deseja perder todo seu excesso de peso para que possa caminhar com um corpo leve. Ela 
quer ser liberada de suas preocupações. Contudo, ela é tão pesada que não pode 
caminhar e precisa que pessoas a ajudem a se levantar. Na terra, esta mulher era muito 
rica, mas por causa de sua riqueza, sua mente nunca estava tranquila. Ela estava tão 
preocupada em administrar bem sua riqueza, que nunca dormia bem à noite. Ela causou 
muita dor a outras pessoas no processo de juntar essa riqueza. Muitos de seus amigos e 
irmãos se tornaram seus inimigos por causa desta riqueza. No final ela morreu de 
insuficiência cardíaca devido à sua riqueza. Quando quer levantar, ela pede para a 
pessoa próxima para ajudá-la. Mas a pessoa diz, “Você é tão rica, por que não contrata 
um criado? Por que nos faz trabalhar para você?” As pessoas apenas a amaldiçoam e se 
recusam a ajudá-la. Quanto tempo ela terá que receber essa punição? Ela está ali por um 
longo tempo, mas Deus somente observa. 
 
Como filhos de Deus, doenças cardíacas na terra não são o problema com o qual 
precisamos nos preocupar. Precisamos estar mais preocupados sobre o fato que uma 
vida errada na terra nos conduzirá para um lugar chamado inferno, e que este lugar está 
causando grande fardo ao coração de Deus e aos Verdadeiros Pais. Devemos voltar 
nossos sentidos como pessoas maduras de fé que podem estar liberadas das tentações de 
Lúcifer. Devemos descobrir de onde vem todos os falsos desejos e glórias, e devemos 
lidar com estas coisas por nós mesmos. 
 

*Sra. Kim, agora que eu disse a você que todas as doenças vêm de 
Lúcifer, você pode pensar que entende tudo sobre suas causas, e que tudo 
agora é fácil. Mas esse não é o caso. Não é fácil se livrar de Lúcifer e 
seus comparsas. Eles continuam a segurar as pessoas e atacá-las até que 
elas caiam em uma armadilha. Este é o motivo pelo qual Lúcifer e seus 
atributos são tão maus. 
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*O trabalho se tornou tão difícil para mim, que pedi ajuda para Heung 
Jin Nim, Choong Mo Nim, Dae Hyung Nim, Dae Mo Nim, e outras 
pessoas que entendo que estão orando. O Dr. Lee me disse, “Durante o 
tempo que você está transcrevendo isto, todas estas pessoas estão ao seu 
redor em um círculo com cerca de 20 a 30 metros de diâmetro, e estão 
orando por você.” 
 

11 de março de 1999 
 

 
6) Doenças do Sistema Respiratório 
 
Todas as partes do corpo humano são importantes. Quando Deus criou os seres 
humanos, Ele pensou muito cuidadosamente sobre como cada parte do corpo deveria ser 
construída. Se você olha para dentro do corpo humano, tudo está conectado como em 
um computador ou outro dispositivo eletrônico. 
 
Deus primeiramente criou um desenho detalhado do corpo humano, até a menor parte, e 
estudou cada parte com muito cuidado. Ele nos criou como seres orgânicos e 
misteriosos. Lúcifer liderou o caminho na destruição de todas as criaturas de Deus, e 
então ele tem a audácia de agir repetidamente como se a própria criação de Deus fosse 
um fracasso. 
 
Hoje vou falar sobre os pulmões, que são mais centrais para o sistema respiratório. Os 
seres humanos não podem passar um único dia, nem mesmo um único momento, sem 
respirar. Os problemas no sistema respiratório podem ser causados pela poluição do 
ambiente circundante, ou seja, germes, vírus, vários tipos de poluição ambiental, poeiras 
de fábricas, poeira de giz nas escolas, ou da fadiga excessiva. O corpo humano se 
deteriora se é tratado com muita severidade. Isto é o que a área médica se refere como 
doenças do sistema respiratório. 
 
Eu gostaria de falar sobre as causas de doenças que não podem ser vistas pelos olhos 
físicos. Algumas doenças são causadas por germes espirituais, em outras palavras, pelas 
ações cruéis de Lúcifer. Os corpos das pessoas podem ficar doentes como resultado de 
causas físicas, mas há também muitas causas onde Lúcifer agarra o sistema respiratório 
e atormenta as pessoas. Neste caso, o tratamento é fácil se a pessoa entende, em uma 
fase inicial, que está sendo atacada por Lúcifer e seus servos. Na maioria das doenças 
respiratórias, a pessoa terá febre alta em um estágio inicial da doença, ou então haverá 
febre baixa por um longo período. Primeiro devemos ir a um médico e tratar a febre. O 
problema é que há casos onde o remédio não tem nenhum efeito. A princípio, parece 
que a febre vai embora, mas então ela volta, e então o corpo de deteriora em algum 
ponto. A pessoa sofre psicologicamente, fisicamente e financeiramente. 
 
O estranho é que esta doença se moverá de um lugar para outro no corpo. Às vezes pode 
haver tosse; outras vezes pode haver febre. Quando isto acontece, evitamos o ar exterior 
e ficamos dentro de casa. Descansamos e ficamos na cama por um longo período. Às 
vezes os sintomas aparecem na forma de febre tifóide. Esta doença priva uma pessoa de 
sua força espiritual. Ela deixa a pessoa com medo da doença e enfraquece sua saúde 
espiritual. A pessoa sofre de uma falta de desejo e confiança como resultado do 
tormento desta doença. 
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Especialmente doenças do sistema respiratório podem ser transmitidas de uma pessoa 
para outra através de conversar com outras pessoas. Se uma pessoa sofre de tuberculose, 
até mesmo seu cônjuge e filhos precisam ficar em quarentena. Lúcifer e seus servos têm 
muita satisfação com estas doenças. Eles podem isolar uma pessoa, e então atacá-la à 
vontade, por isso eles gostam muito destas doenças. 
 
Desde o momento que as pessoas nascem, elas não têm como lidar com estas doenças. 
Isto é porque estamos em um relacionamento de sangue com Lúcifer, e ele está sempre 
conosco como se fosse nossa sombra. Esse é o motivo pelo qual ele é o inimigo. Vamos 
olhar um exemplo no inferno que tem a ver com este tipo de doença. Há uma mulher 
que viveu em uma família muito rica quando estava na terra. De alguma forma esta 
mulher foi traída por um homem que ela amava. O tormento psicológico que resultou 
neste incidente levou-a a desenvolver uma tuberculose.  
 
Preocupação e ansiedade prejudicam os pulmões. Estes são os atributos mais 
fundamentais de Lúcifer, por isso Lúcifer foi até essa mulher e a fez se preocupar ainda 
mais, e exacerbar sua doença. A medicina moderna diz que tuberculose não é um 
problema grave, e que o câncer é a doença mais assustadora. Entretanto, o mais 
temeroso são os ataques que as pessoas recebem de Lúcifer e seus servos. Não há 
nenhum remédio para isto. Não há nenhum tratamento para essa doença. 
 
No passado, as pessoas que desenvolviam tuberculose eram colocadas em quarentena. 
Neste estado isolado, as pessoas se tornavam mais fracas psicologicamente, e 
frequentemente morriam, por isso esta doença era muito temida. Embora estudei 
medicina, enquanto estava na terra, eu não entendia este fato. 
 
No meio do inferno, eu pensei muito como lidar com estas situações, mas a fila de 
pessoas marchando para o inferno cresce a cada dia. As pessoas na terra terão que lidar 
com este fato por conta própria. 
 
A mulher mencionada sofreu de tuberculose até que finalmente cometeu suicídio, e foi 
para o inferno. As pessoas espirituais ao redor dela a tratavam friamente porque diziam 
que ela é uma paciente que sofre de doença pulmonar. Quando ela tosse, todos dizem 
para ela se afastar deles. Mesmo se ela vira a cabeça na direção oposta, eles ainda 
dizem, “Vá embora.” Quando ela respira, eles dizem para ela respirar com sua boca 
fechada. As pessoas ao redor dela gritam para que ela seja removida para algum lugar 
de quarentena. 
 
Deus é nosso Pai, e Ele criou cada parte de nosso corpo para ter uma estrutura muito 
misteriosa. Assim, podemos imaginar que Ele sofre profundamente ao ver como os 
corpos das pessoas se tornam doentes. Os pais que criaram filhos na terra ficam muito 
perturbados, mesmo quando seu filho fica resfriado. Então, quanto mais Deus deve 
sofrer ao ver estas situações miseráveis quando as pessoas desenvolvem uma doença e 
morrem sem razão. Todas as doenças têm sua causa em Lúcifer. Doenças continuarão a 
assombrar as pessoas até que Lúcifer se arrependa na terra. Todos devemos cerrar os 
punhos de ambas as mãos e participar no esforço para se livrar das doenças. Não vamos 
esperar que nossos Pais façam isso por nós. Vamos oferecer nossa força a Deus e aos 
Verdadeiros Pais. 
12 de março de 1999 

 



574 

 

7) Doenças do Sistema Nervoso 
 
Porque as pessoas modernas vivem em uma época de competição extrema, elas muitas 
vezes sobrecarregam o sistema nervoso devido à ansiedade sem qualquer razão. 
Entretanto, esta doença do sistema nervoso é diferente de uma doença física. Sem 
qualquer razão, você experimentará dor em algumas partes ou terá febre muito alta. 
Sendo que as causas destas dores são invisíveis, leva tempo para descobrir sua fonte. 
 
A singularidade desta doença do sistema nervoso é que ela não é facilmente curada, 
uma vez que a pessoa a contrai. A doença tem vários nomes, tais como depressão, 
transtorno mental, etc. Qual é a causa da depressão? As pessoas desenvolvem depressão 
quando estão em profunda agonia, quando suas vidas não são alegres, e elas não podem 
escapar do ciclo interminável de uma vida dolorosa. Uma das doenças do sistema 
nervoso é chamada transtorno mental, mas esta é claramente diferente da depressão. É 
exclusivo aos pacientes de doenças do sistema nervoso querer se isolar e odiar os 
outros; mas os pacientes de transtorno mental não podem expressar plenamente o que 
têm em sua mente. Portanto, seu ponto de vista sobre as coisas se torna diferente das 
outras pessoas. Os pacientes de depressão são sombrios, mas podem expressar 
corretamente seus pensamentos, e sua visão sobre as coisas é a mesma como das 
pessoas normais. 
 
Então, o que causa transtornos mentais? Há várias causas, mas em geral, as pessoas 
contraem essa doença quando ficam excessivamente focadas em um único pensamento 
ou ficam chocadas sem compreender isto. De qualquer forma, é uma visão geral da 
medicina moderna que doenças do sistema nervoso tais como depressão e transtorno 
mental são doenças incuráveis. 
 
A seguir, eu falarei sobre a doença do sistema nervoso que é vista a partir da perspectiva 
espiritual. Eu gostaria de dizer que depressão e transtorno mental são espiritualmente o 
mesmo tipo de doença. O hábito comum dos seguidores de Lúcifer é que eles sempre 
abusam do corpo e da mente de uma pessoa, fazendo-a ficar doente, e certamente seguir 
o caminho da morte. Esta é sua característica comum. 
 
Infelizmente, eles se apegam aos seres humanos, e os mergulham em preocupações e 
ansiedade, isolando-os e prejudicando-os, e fazendo-os ficarem desanimados, 
mencionando suas fraquezas e levando-os a pensar, “Eu sou terrível, sou estúpido, não 
sou feminina, não sou masculino, etc.” Então, eles às vezes colocam a pessoa para baixo 
ou mantêm a pessoa com esses sintomas sem progredir. Eles paralisam a pessoa, 
capturando-a em um complexo de inferioridade fazendo-a perder a confiança. Ao fazer 
isso, eles deixam as pessoas angustiadas e infelizes, e as levam a cometer suicídio. 
 
Antropofobia é 100 por cento o ato do mal que estes espíritos impõem às pessoas. Eles 
fazem as pessoas ficarem doentes de egoísmo extremo e fazem elas buscarem o 
primeiro lugar (o topo). Entretanto, quando as pessoas fracassam, eles as empurram para 
o desespero como alguém que está andando no último trem de sua vida. Sentimentos de 
solidão, isolamento, tristeza, desespero, uma sensação de humilhação, e assim por 
diante, sintomas que ocorrem sem qualquer razão, são todas as doenças que Lúcifer e 
seus seguidores estão dando para as pessoas. 
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Quando isto acontece, os seres humanos perdem a confiança em sua saúde mental, 
desistem de tudo em sua vida e, porque não podem determinar o propósito e objetivo de 
suas vidas, eventualmente eles não podem evitar seguir o caminho de cometer suicídio. 
Isto não é tudo. Ficar zangado e antagonizar os outros sem qualquer razão é o mesmo 
tipo de sintoma. O povo de Lúcifer faz a humanidade sofrer de medo e ansiedade, e 
sempre conduz a família inteira na direção do medo e trevas, e cria na família uma 
atmosfera de medo e ansiedade onde não existe paz, e eventualmente conduz a família 
para o infortúnio, ao invés de felicidade, por causa da contínua luta e atrito. Todos estes 
atos são de Lúcifer e seus seguidores. Como eu posso expressar esse tipo de sintomas 
com palavras? 
 
Na pior das hipóteses, eles envolvem completamente o cérebro humano para que não 
funcione. Eles machucam tanto o cérebro que a função mental não pode ser utilizada 
corretamente. Eles levam as pessoas à insônia, fazendo-as pensar cada vez mais sobre 
um assunto. Sendo que eles se vinculam à função mental, dormir será impossível, e 
porque uma pessoa não pode dormir, é óbvio que ela sofrerá continuamente de 
ansiedade. 
 
Esta ansiedade é uma das características que Lúcifer tinha no momento de seu caso com 
Eva, fazendo ele tentar evitar os olhos de Deus, e essas características têm sido herdadas 
pela humanidade. É um fator comum que a maioria das pessoas que sofrem de 
dificuldade mental se tornem cativas de ansiedade, medo e pânico. Podemos ver muitas 
pessoas ao nosso redor sofrendo de ansiedade e medo. 

 
 
8) Tipos de Doenças de Pele 
 
Depois que todas as partes do corpo humano estão minuciosamente ligadas e bem 
montadas, esta estrutura é totalmente cercada por uma camada pura chamada pele. Nela, 
Deus criou um fluxo fisiológico, e ficou encantado em observar os seres humanos. Os 
seres humanos têm várias cores de pele. Se os dividimos amplamente, eles podem ser 
divididos nas raças de amarelo, branco e negro. Entretanto, além destas cores de pele, 
certas mudanças na pele aparecem na forma de várias doenças. Sem referência ao 
fenômeno externo da pele, ou seja, deformidades da pele resultantes de fogo ou corte, 
seus fenômenos internos podem resultar em muitas doenças de pele. 
 
Várias inflamações da pele podem ser esclarecidas por especialistas. Entretanto, 
surpreendentemente, estas frequentemente resultam da ação da natureza má de Lúcifer. 
Quando vamos ver os médicos por causa de uma doença de pele, eles podem tratá-la, 
dando-nos uma injeção e nos aconselhando a tomar remédio para evitar sua inflamação. 
Esse tratamento pode ou não ser efetivo. 
 
Agora quero falar sobre uma cena no mundo espiritual referente a uma doença de pele, 
embora isto seja invisível. Você pode ter experimentado sua pele ficar inflamada sem 
nenhuma razão, ficando vermelha, inchada e fria. Nesse momento, Lúcifer e seus 
aliados atacam de muitas formas o lugar onde ficou vermelho, inchado e inflamado. 
Eles causam coceira, picada e inchaço mais seriamente. Se foi bem tratada com muitas 
injeções em um hospital, ela pode ficar bem ou não. 
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Há uma coisa que devemos compreender neste ponto. Lúcifer e seus aliados sempre 
desejam que a humanidade sofra, e a conduz nessa direção. Você é capaz de pensar que 
doenças de pele não estejam relacionadas com Satanás. Mas eu digo que isso não é 
verdade. Sendo que Satanás tenta conduzir a humanidade para o sofrimento, mesmo 
quando se trata de inflamações triviais ou um pequeno inchaço que você pode pensar 
que não é nada, é errado pensar que Lúcifer não interfere. Em qualquer caso, é natureza 
de Lúcifer levar a humanidade ao sofrimento. Portanto, devemos lembrar disto 
claramente. 
 
Eu quero fazer um filme envolvendo cenas do inferno, e mostrá-lo para todos vocês. No 
mundo espiritual, um líquido nojento flui a partir da pele. Este líquido tem um cheiro 
terrível, pior do que o cheiro de um peixe terrivelmente podre em um mercado de peixe, 
e suas narinas ficam cheias desse cheiro quando chega perto delas. 
 
Quando você ouve suas várias circunstâncias, as quais resultaram de não conseguir 
endireitar sua vida terrena, há todos os tipos de razões, como uma quando foi roubado 
seu dinheiro enquanto administrava uma pequena empresa, uma que desperdiçou toda a 
sua fortuna ao brigar com uma faca, e assim por diante. Entretanto, seu sofrimento e 
dificuldade aparecem como várias doenças da pele no inferno. Portanto, a fim de dar 
sofrimento para a humanidade, não há nem mesmo um único canto onde Lúcifer não 
ataque. É o ataque de Lúcifer que os torna defeituosos, sofredores e miseráveis. A partir 
de agora, devemos parar de ser atacados. Devemos expulsar para sempre o criminoso 
contra a humanidade cooperando juntamente com a mesma raiva celestial, e unindo 
nossas mentes. Esta é minha sincera esperança. 

 
 
9) Tipos de Doenças de Mulheres 
 
Doenças de mulheres são aquelas que não podem afligir um homem. Doenças do útero 
(tanto interna quanto externa), o período menstrual de uma mulher, câncer da mama, 
etc., pertencem a esse grupo. Embora não listei todas as doenças com as quais os 
obstetras e ginecologistas normalmente tratam, eu acredito que vocês as conhecem bem, 
por isso eu começarei minha história sem uma introdução. 
 
Satanás ainda dá incontáveis problemas através de seu envolvimento com várias 
doenças de mulheres. Por exemplo, um bebê é o que uma mulher normal mais quer 
quando se casa. Entretanto, Lúcifer e seus aliados tentam impedir a humanidade na área 
da multiplicação. Assim, há algumas mulheres que finalmente dão à luz a um filho 
depois de sofrer vários abortos. Além disso, embora elas estejam grávidas, através de 
incontáveis dificuldades de dor ambiental e física, eventualmente Lúcifer é capaz de 
fazê-las desistir e abortar seus bebês. Permita-me apresentar um exemplo. 
 
Uma mulher ficou grávida. Entretanto, milhares de satanases e os antepassados dela 
combinam suas forças a fim de atingir e afligir seu corpo de várias formas, como 
derrubar seu útero, ou descarregar sangue através de seu útero. Então, por que seus 
antepassados não a ajudam, mas ao invés acrescentam sofrimento a ela? Isto poderia ser 
por causa da indenização do pecado que seus antepassados cometeram durante sua vida 
terrena, e/ou se eles vêm quando sua situação os orienta para o inferno, o corpo físico da 
mulher está destinado a ser destruído, e a multiplicação de seus filhos será interrompida. 
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Então, por que seus antepassados cooperam com Satanás? É porque eles são do mesmo 
tipo. Embora seus antepassados não restaurados queiram ajudá-la, quando a visitam, 
isto acaba causando problemas para ela. Este é o motivo pelo qual ela não pode ser 
bem-sucedida. Neste ponto, devemos aprender uma lição. Messias Tribal tem que salvar 
seus antepassados. Ele deve liberá-los através de oração. Isto é verdade não apenas para 
antepassados no mundo espiritual, mas também para antepassados na terra. 
 
Sendo que seu lugar não está estabelecido, os antepassados pedem por salvação. Eles 
podem ser salvos e liberados por qualquer figura especial. Pode haver um grande 
número de nossos antepassados. Portanto, os Verdadeiros Pais nos deram o privilégio 
de nos tornarmos Messias Tribais, ou aqueles que podem salvar seus próprios 
antepassados. Portanto, como Messias Tribais, podemos salvar nossos antepassados 
através de nossa oração direta. Entretanto, temos pouca fé. Devemos acreditar na 
palavra, e orar profundamente por eles. 
 
Portanto, sendo que não apenas as doenças de mulheres, mas todas as doenças são 
causadas e têm sua origem em Satanás, devemos saber seu tratamento, e tratá-las. 
Agora, eu quero me referir a uma cena no inferno referente a doenças de mulheres. 
 
Uma mulher jovem morreu ao dar à luz a um filho. Entretanto, ela sempre chora 
abraçando seu bebê. Eu perguntei a ela sobre a razão, o motivo que ambos, o bebê e sua 
mãe choram. O pai do bebê não era solteiro, mas um homem casado. Por isso, ela 
realmente não queria dar à luz, mas era tarde demais, e ela foi incapaz de evitar dar à 
luz. A esposa legal do pai do bebê a visitou e pediu a ela para deixá-lo muitas vezes, até 
mesmo batendo nela. Entretanto, a jovem mulher permaneceu firme tanto quanto 
possível, mas finalmente ela morreu por causa de sua dificuldade no parto. Aqui está 
um ponto que devemos saber: o que ela fez não foi uma maneira verdadeira. 
 
Quando compreendeu que não podia tomar o esposo de outra pessoa, ela teve que 
mudar sua direção. Então, quem poderia pensar sobre dificuldades espirituais? Se isto 
não é verdade, então deve-se esperar alguns dias, e se não é uma maneira adequada, isto 
deve ser bloqueado. Esta é a “Lei Celeste” que Deus criou. 
 
Quando se diz que uma pessoa será punida quando comete um pecado, isto não significa 
que a punição será dada por alguém. Isso significa que você se destruirá. Esta é a lei. 
Porque Deus é bom, Ele criou o bem quando criou os seres humanos. Deus não criou o 
mal. A onipotência de Deus é capaz de governar o bem. Portanto, Ele não interfere no 
mal. Então, o mal florescerá para sempre, se Ele não vai interrompê-lo? Embora Deus 
possa não interromper, algum dia isto deve se auto destruir. Esta é a “Lei Celeste.” 
Agora é o tempo. Isto significa que a espera de Deus deve terminar agora. 
 
Todos devemos mudar rapidamente nossa direção, se ela não estiver correta. Se o 
caminho para retornar se torna longo, na mesma medida o caminho para nossos 
descendentes se tornará difícil. Pecado é a causa de todas as doenças. Egoísmo, inveja, e 
ganância se tornam todas as causas de doenças. Diante de Deus, o dono do amor, beleza 
e coração (shimjung), eu oro com minhas mãos juntas levantadas que retornemos para 
nossa aparência original. 
14 de março de 1999 
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10) As Doenças na Área da Otorrinolaringologia 
 
Não há nenhuma parte sem valor na estrutura de nosso corpo. Mas infelizmente há 
vários tipos de doenças na otorrinolaringologia. Todos podem entender facilmente os 
nomes das doenças, embora eu não as enumere uma a uma. Nesta carta, ao invés de 
falar sobre as várias doenças que podem ser vistas em hospitais na terra, eu gostaria de 
falar sobre os fenômenos espirituais que continuamente nos dão dor espiritualmente, 
mas que não podem ser vistas com nossos olhos. É fácil verificar e curar aquelas 
doenças que podem ser vistas com nossos olhos. Mas é muito difícil suportar o ataque 
de seres espirituais invisíveis. Quando meu pescoço é estrangulado ou atacado por 
Satanás, ele fica rouco ou sem voz. Sem conhecer a causa, Satanás dá vários tipos de 
sofrimento aos seres humanos, fazendo-os ouvir algum barulho e fazendo-os se 
sentirem frustrados, e fazendo-os espirrar terrivelmente, pisando em seu nariz. Quando 
você vai para o hospital, milagrosamente os nomes das doenças são dados para cada 
parte do corpo. Isto é muito requintado. Sendo que Deus é o Senhor do conhecimento, 
emoção e vontade, como também o dono da origem do universo, Ele abençoou os 
muitos tipos de ciências médicas na terra. Embora incontáveis filhos sofrem seriamente, 
Deus não os deixa morrer facilmente com a devastação do pecado. Sendo que Deus quer 
que os seres humanos se curem e se limpem de seus pecados, e venham para o mundo 
celeste sem pecado, a ciência médica se desenvolveu. 
 
Entretanto, atualmente a maioria das pessoas somente pensa em ir ao hospital quando 
contraem uma doença e sofrem com ela. Esta é a forma geral do pensamento das 
pessoas modernas. Há somente algumas pessoas que pensam que isso é causado por 
Satanás. Isto cria uma dor no coração (shimjung) de Deus. Isto é porque Satanás age 
com o pensamento que é sua missão fazer a humanidade sofrer. Qualquer que seja a 
doença, ela ocorre porque Satanás ataca os seres humanos. Não é que Satanás ataca 
porque temos algumas razões ou condições, mas ele apenas nos ataca. Portanto, 
devemos saber que a solução reside em nossa crença e em nosso coração sincero 
(Jeongseong). Embora Deus concedeu habilidade e privilégio para a humanidade, por 
causa da Queda, estamos afastados das formas de amor e harmonia. Quanto mais 
continuar o período de afastamento, mais a função de nossos cinco órgãos sensoriais se 
tornará como uma máquina enferrujada. Como resultado, não seremos capazes de 
utilizar plenamente a função de nossos cinco órgãos sensoriais. 
 
No inferno, há muitas cenas. Há uma pessoa tola que não pode falar apesar de ter uma 
boca, e uma pessoa surda, embora tenha ouvidos; há incontáveis seres espirituais que 
estão vivendo sem a função de sua audição e/ou o olfato. Isto é extremamente terrível. 
Por que isto aconteceu? Quando isto terminará? Eu quero queimar este lugar medonho, 
e mudá-lo para um lugar novo onde flores desabrochem. Entretanto, não temos qualquer 
habilidade ou qualquer qualificação. Deus no Céu e os Verdadeiros Pais na terra são as 
únicas pessoas que podem resolver este problema. Portanto, devemos pensar sobre 
punição no lugar eterno quando vivemos equivocadamente na terra, e devemos 
compreender que temos responsabilidade de retornar para Deus todas as funções 
recebidas de Deus em seu estado original depois de manter e utilizá-las de forma 
responsável sem ser roubadas por Satanás. Devemos estar bem separados das ações de 
Satanás, e devemos seguir corretamente o caminho de fé. Devemos participar no 
movimento de expulsão da fila de Satanás com o coração de indignação. 
14 de março de 1999 
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11) Outras Doenças 
 
Além das doenças mencionadas anteriormente, há muitas outras doenças cujos nomes 
não são conhecidos pelos seres humanos. Devemos conhecer a origem destas doenças, e 
devemos ser capazes de pesquisá-las e analisá-las completamente. Os seres humanos 
não são criados para ir para o lugar onde o coração de Deus sofre, com o sofrimento e a 
luta a partir de doenças. 
 
Por causa do início errado da história e a herança da linhagem de sangue do mal, muitos 
fatores primários ocorreram que permitiram que várias doenças atacassem nosso corpo. 
Se a doença é visível ou invisível, a chamada doença espiritual ou doença física, o 
sofrimento dos seres humanos não é uma piedade filial a Deus. De agora em diante, não 
devemos permitir que nosso corpo seja abusado por Satanás. Por toda a longa história 
da humanidade, Lúcifer e seus seguidores têm nos perseguido incansavelmente para nos 
atacar e assediar. Embora saibamos disso, cedemos facilmente nosso corpo físico e 
declinamos facilmente. Isto é extremamente triste. 
 
Devemos erradicar completamente Satanás de nosso coração, neste ano da completa 
erradicação de Satanás. Devemos tentar erradicar o fator ou causa de Satanás. Devemos 
erradicá-lo completamente através de um endireitamento completo de todo sofrimento 
causado por Satanás. O caminho de piedade filial a Deus e aos Verdadeiros Pais é 
participar no movimento de erradicação dos fatores e causas em nosso pensamento que 
podem dar a Satanás a forma para nos atacar. 
14 de março de 1999 

 
 
3. Vida na Terra e o Tratamento de Doenças 
 
1) Vida na Terra que Conduz para o Inferno 
 
Embora não possamos ver a morte de incontáveis pessoas com o passar dos dias, Deus 
sofre a partir da dor de Seus filhos, e vive Sua vida preenchido com um suspiro 
profundo e amargo. Existem grandes grupos de pessoas. Não podemos nem mesmo 
dizer que tipo de pecado elas cometeram ou de onde elas vêm. Há pessoas com seus 
olhos perdidos, pessoas com suas pernas cortadas, pessoas com sua boca explodida, 
pessoas com a boca torcida, pessoas sem seu intestino; pessoas saudáveis, mas 
explodidas e com partes penduradas. Há pessoas com todos os dedos dobrados e 
torcidos, e os globos dos olhos saltados e caídos, pessoas com seus braços que parecem 
sem movimento, pessoas com seu cabelo puxado e a cabeça explodida, pessoas com 
suas pernas grudadas que não podem andar, pessoas com seus pés, mas que não podem 
funcionar porque estão enrolados. Como eu posso expressar tudo isto com palavras? 
 
Embora cruelmente deformados e miseráveis, estes não são outros além dos filhos de 
Deus. Não obstante, sendo que eles vêm para o mundo espiritual e ficam na situação de 
que seus espíritos são pisoteados, ficam doentes e são destruídos por Satanás, como 
estará o coração de Deus (shimjung) pois Ele não pode ajudar, mas deve simplesmente 
ficar e observar Seus filhos? 
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Não há nada para consolar ou expressar o coração de Deus (shimjung). Tente imaginar 
como seria seu coração se você visse seus filhos nessa situação. Tudo isto é resultado do 
que Lúcifer, Satanás, tem feito até agora. Devemos pensar o motivo pelo qual Deus 
suportou e esperou até agora. Por que Deus tem esperado? Por que Deus tem apenas 
observado? Por que Deus tem sido tão cruel e sem coração? Por que Deus permitiu que 
a situação miserável de Seus filhos fosse mostrada tal como algo a ser visto em 
exibição? Devemos simpatizar com esta triste história de infortúnio. 
 
Nos milhares de anos da longa história, esta é a história da providência de restauração 
que Deus tem esperado que Seu verdadeiro filho apareça para compartilhar o nome do 
Pai Celeste. Quem restaurará esta história? Quem salvará esta humanidade? Você deve 
lembrar que Deus e os Verdadeiros Pais, mais uma vez, devem endireitar esta tragédia. 
Você deve lembrar isto profundamente. Com que tipo de coração (shimjung) você 
trataria seus filhos, quando seus filhos físicos retornam para seu seio nessa condição? 
Diante do coração (shimjung), você deve oferecer o gesto de arrependimento a Deus e 
aos Verdadeiros Pais. Como você faria isso? 
 
Eu decidi o título de hoje como “A Vida na Terra que Conduz para o Inferno.” Por 
favor, imploro a vocês, de agora em diante, que devemos erradicar esta vida secular que 
nos conduz ao Inferno. Devemos vir para o mundo espiritual depois de limpar 
completamente nossa vida errada na terra. Quando você vem para este lugar, não há 
nenhum remédio ou pessoas que tratarão seus erros. Isto significa que você deve tratar 
cada erro na terra, sendo que lá existem remédios e hospitais. Não pensem que há 
remédios diante de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
 
Não há nada de graça neste lugar. Mesmo minha esposa, meu esposo, meus pais, meus 
filhos não expressarão qualquer generosidade. Ninguém pode evitar a Lei Celeste. A 
primavera viria quando você gritasse, “Oh eu não gosto do inverno! Primavera! Venha 
logo!”? Tal como esta é a criação de Deus, devemos fazer o caminho de vida certo por 
nós mesmos. Diante do caminho que criamos, não há nenhum método ou remédio. 
Devemos resolver o problema por conta própria. 
 
Em conclusão, porque chegamos ao mundo espiritual como vivemos de maneira errada 
na terra, em muitos aspectos, devemos viver nossa vida diária refletindo e organizando. 
Quem vive na terra sabe quando alguém irá para o mundo espiritual? Este é o motivo 
pelo qual você deve viver sua vida de maneira limpa, organizando tudo com a atitude 
que não sentirá qualquer vergonha sempre que possa ir para o céu. O arranjo e a norma 
da vida são os ensinamentos do Princípio. Você deve lembrar o fato que o mundo 
espiritual existe sem qualquer dúvida que seus descendentes serão punidos, se você 
comete pecado, que Deus está vivo. Você deve viver sua vida sempre lembrando: O que 
eu traria diante de Deus? 
17 de março de 1999 

 
 
2) Vida na Terra Conduzindo para o Reino do Céu 
 
Deus criou os seres humanos como Seus filhos, e Ele queria viver junto com eles em 
alegria e felicidade. Os seres humanos são criados como objetos de alegria diante de 
Deus.  
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Entretanto, até agora as vidas da humanidade não têm sido objetos de alegria diante de 
Deus, e o relacionamento de pais e filhos se tornou solitário e isolado, e extremamente 
triste na vida de Deus. Este é o mundo que nem Deus e nem a humanidade desejavam. 
Portanto, imagine as circunstâncias em Sua vida até o alvorecer da Era do Completo 
Testamento com o aparecimento dos Verdadeiros Pais. Não é que Deus simplesmente 
chegou até agora por acaso, mas Deus esperou por um longo tempo superando a dor 
lancinante na carne e ossos. 
 
Depois que os Verdadeiros Pais emergem, devemos pensar qual seja nossa tarefa. Todos 
somos aqueles que mereciam tomar o trem para o inferno. Entretanto, quão afortunados 
somos por nascer nesta boa época. Se alguma escolha nos foi dada para tomar um trem 
para o inferno ou para o céu, o trem para o céu deve estar cheio.  
 
Este é o motivo pelo qual não podemos tomar o trem para o inferno ou para o céu como 
desejamos. Nossa vida próspera e a fortuna celeste vêm diante de nós. Devemos pensar 
profundamente como pudemos ousar nascer na época dos Verdadeiros Pais, e como 
podemos atender e amar os Verdadeiros Pais. 
 
Qual fortuna nossa vida poderia ter sendo que podemos evitar ir para o inferno ao seguir 
simplesmente os Verdadeiros Pais? Quando atendemos os Verdadeiros Pais, 
frequentemente não conseguimos perceber que nossa vida tem o valor mais feliz e mais 
fortuna no mesmo sentido como é mais escuro logo abaixo da lâmpada. Devemos 
refletir se às vezes sonhamos ou desejamos a luz brilhando na casa da outra pessoa à 
distância. Devemos pensar e refletir se julgamos errado ou não a vida na terra como 
nosso lugar eterno, embora devemos vir para o mundo espiritual, o lugar eterno, depois 
de uma breve vida na terra. 
 
De acordo com as direções de nossas vidas, nossas casas estão sendo edificadas no céu 
todos os dias. Entretanto, minha casa no céu está sendo edificada e destruída, mas isso 
no inferno tem sido reconstruída várias vezes por ser tão entediante. Então, onde seria 
meu lugar de vida no mundo espiritual, se minha vida terrena terminasse antes que 
minha casa no mundo espiritual tivesse começado a ser construída? Nesse caso, seremos 
um espírito errante que vagará de um lugar para outro.  
 
Enquanto acreditamos e atendemos os Verdadeiros Pais, devemos solenemente abaixar 
nossas cabeças diante da atitude interna de nossas vidas, e pensam muito sobre nossa 
atitude diante de Deus. Se você sente algo desagradável, este é o som de sua 
consciência. Então, pergunte ao seu ser interior. Se você ouvir o som de um defensor 
que defende seu sentimento, você deve cruelmente reprimi-lo. Você deve gritar, “Você, 
o defensor que nos destrói, deixe-nos.” 
 
Vamos construir nossa casa onde viveremos eternamente ao lado de Deus, onde toda a 
criação cantará e dançará em conjunto em uma primavera ensolarada do Reino do Céu. 
Vamos construir nosso lugar de moradia eterna no topo de uma colina onde não há 
nenhuma ansiedade, mas onde transbordam risos e felicidade, onde podemos abraçar e 
liberar nosso “ban” no seio de Deus, a quem mais sentimos falta. 
17 de março de 1999 
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3) Relacionamento Entre Deus e os Humanos (Relacionamento de 
Antepassado) 
 
Quão alegre seria se toda a humanidade pudesse permanecer na morada de Deus depois 
de viver junto na terra? Contudo, não podemos fazer qualquer coisa sobre a Lei Celeste 
de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o ser humano como os filhos e filhas 
mais amados. Mas Deus queria enviar alguns de Seus filhos amados para o Céu e os 
outros para o Inferno? Este não seria o coração de Deus (shimjung) que Ele queria trazer 
e assistir todos os filhos amados ao Seu lado? 
 
Entretanto, devido ao início errado da história, duas localizações e lugares para dois 
proprietários passaram a existir, e a lei de Deus não pôde tomar parte disso. Portanto, 
inevitavelmente, tristeza e escuridão ocuparam o fundamento da história. O que 
podemos fazer sobre isso? Mesmo Deus não pode saber o que fazer sobre esta lei. Esse 
é o motivo que doença, guerra e pobreza surgiram, e o mundo espiritual se tornou sujo e 
complicado no fluxo da história imemorável. Por isso Deus não pôde evitar se afastar. 
 
Portanto, nós, seres humanos, temos buscado o caminho através do ensinamento da 
religião nessas complicações e circunstâncias, e feito um esforço para ouvir a voz da 
consciência a fim de viver adequadamente. E devemos saber sempre e claramente que o 
relacionamento entre Deus e o homem é destino. Devemos entender o coração paternal 
de Deus (shimjung) que Ele não pode interferir com Seus filhos amados que estão 
vivendo em sofrimento e dificuldade. Tudo isto é por causa de Lúcifer, Satanás. É por 
causa da existência da linhagem de sangue de Satanás que tem agido como um dono no 
lugar de Deus. 
 
Quem pode interferir com isto? Devemos direcionar nossa atenção claramente para 
nossa mente e corpo. Conhecemos muito bem estes fatores através do Princípio Divino. 
Também aprendemos através de incontáveis conferências sobre o mundo espiritual dos 
Verdadeiros Pais. Assim, todos vocês devem praticar o que aprenderam a partir dos 
ensinamentos do Princípio. 
 
Nós, como filhos de Deus, devemos ajudar Deus e os Verdadeiros Pais. Como podemos 
salvar os inúmeros antepassados que não podem sair do inferno? Vamos esperar até que 
os Verdadeiros Pais ou Deus comecem a agir por nós? Os Verdadeiros Pais nos deram 
um grande privilégio, o qual é a Messianidade Tribal. Grite a Deus! Grite alto e implore 
ansiosamente a Deus, dizendo, “Deus, por favor, salve nossos antepassados. Por favor, 
salve nossos antepassados que estão sofrendo no inferno.” Será Lúcifer, Satanás, que 
dará ouvido ao seu grito, mais do que qualquer outra pessoa. 
 
Nesse caso, Lúcifer ficaria em dor. Um clamor de liberação ecoará de vários lugares. 
Nesse momento, Deus pode aceitar Seus filhos incondicionalmente. Deus solitário! 
Deus solitário! Deus abraçará profundamente Seus filhos, embora eles estejam 
descalços, embora eles tenham uma boca, orelha e nariz quebrados e tortos, embora eles 
se tornem machucados, e embora eles sejam como tropas derrotadas retornando do 
campo de batalha. Nosso Deus e os Verdadeiros Pais dirão, “Meus filhos, meus pobres 
filhos! Sinto falta de vocês,” e nos consolará com Seu abraço, nos vestirá, nos colocará 
para dormir, e continuará a nos embalar. 
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Nós, como filhos, devemos liberar o coração solitário de Deus (shimjung). Com nossa 
oração, nossos gritos vão ecoar pelo inferno, e liberará o inferno. Então, podemos salvar 
nossos antepassados. Nesse tempo, porque não haverá uma única pessoa sofrendo no 
inferno, não precisamos orar uma oração desagradável. Se existe essa pessoa, por favor, 
grite! Por favor, grite confiantemente, “Deus, eu não tenho pecado. Deus, eu não irei 
para o inferno.” Todos nós nascemos com o relacionamento de pai e filho diante de 
Deus e dos Verdadeiros Pais. Portanto, devemos liberar os pais. Isto pode ser realizado 
somente através de nossa vida correta e oração. 
17 de março de 1999 

 
 
4) Tratamento de Todas as Doenças 
 
Se os seres humanos ficam doentes, eles sentem dor, dificuldades e problemas tanto 
física quanto espiritualmente. Assim, eles devem ser tratados tanto espiritual quanto 
fisicamente. Isso é desejo de Deus. Para nossa felicidade, a felicidade da humanidade, 
essa doença deve ser tratada sem dúvida. Como ela pode ser tratada? A originação de 
toda doença é somente uma. A causa fundamental é o pecado. Portanto, devemos limpar 
este pecado. Através da indenização do pecado de nossos antepassados, devemos tratá-
la pela análise do que foi a semente do pecado, tal como ganância, ciúme e inveja, e 
assim por diante. 
 
Se retiramos e examinamos as raízes e brotos do pecado, então a doença estará ligada a 
eles. Além disso, para tratá-la, experimentaremos dificuldades e perderemos nossas 
propriedades. Você será o primeiro a entender intuitivamente a causa de sua doença. Por 
que isso aconteceu? Não podemos evitar a indenização de nossos antepassados; porque 
ela está conectada com a linhagem de sangue, inevitavelmente devemos encontrá-la. 
Não há essa pessoa tola que encontra isto sem fazer nada por causa do pecado de um 
antepassado. No início, devemos orar pelos antepassados e conduzir nossa vida correta, 
e devemos nos tornar o Messias diante de nossos antepassados. A medicina moderna é o 
que Deus abençoou. Por isso devemos tratar todas as doenças com sabedoria, e através 
de uma maneira comprometida. Eu desejo ansiosamente que vocês venham para Deus 
como fiéis maduros, gerenciando suas vidas com sabedoria e felicidade, sem sofrer 
doenças em sua vida terrena. 
17 de março de 1999 

 
 
4. Raiz do Pecado e o Caminho que a Humanidade Deve Seguir 
 
1) Raiz do Pecado (Essência do Pecado) 
 
A raiz original do pecado é a mesma como revelado no Princípio Divino. A origem 
(essência) do pecado sobre a qual quero falar hoje é o que todos os humanos contraíram. 
Isto é uma coisa extremamente dolorosa. Qual sentimento de maus-tratos temos baseado 
no fato que nascemos com pecado, embora sejamos criados por Deus. Deus esteve 
esperando até que Seus amados filhos retornem para sua verdadeira posição, não a partir 
de uma posição paternal, mas a partir da situação de ter que viver em um canto por ter 
sido roubado por um servo contra Seu desejo. Devemos lembrar que, com incontáveis 
vicissitudes, Deus é nosso Pai. 
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Agora devemos fundamentalmente estar cientes de cada uma destas dores mortais, e 
viver nossas vidas com a fé que iremos diretamente diante de Deus, endireitando todas 
estas questões quando seguirmos para o mundo espiritual. É a mesma coisa com a vida 
conjugal de um esposo e uma esposa. Não vivam uma vida separada na qual uma esposa 
vive no Céu e seu esposo vive no inferno. Vocês devem viver uma vida conjugal de tal 
forma que tenham um sentimento que aquele que foi para o Céu primeiro esperaria, com 
um coração cheio de Jeongseong, para que o outro se junte a ele em uma casa bem 
preparada e arrumada. 
 
Sendo que a raiz de nosso pecado é o que recebemos de Satanás, devemos viver nossas 
vidas olhando para nossos verdadeiros seres, recebendo perdão, e nos corrigindo diante 
dos Verdadeiros Pais, se existe alguma necessidade. Devemos ser liberados em qualquer 
circunstância, não somente na vida de um casal, mas também em todo relacionamento 
humano horizontal. Não há ninguém que vence sobre a morte. Aqueles que recebem o 
mais elevado tratamento na posição mais elevada, aqueles que, em sua arrogância e 
soberba, impõem ou exercem poder sobre cada homem, ignorando-os, não estão 
qualificados para entrarem no Reino do Céu. A essência do pecado não tem nada a ver 
com Amor Verdadeiro. A essência do pecado é a forma de pensamento autocentrado; é 
ódio ao invés de amor; é antagonismo ao invés de ódio; além disso, é a mentalidade que 
pode cometer assassinato. 
 
Devemos saber que Deus não ostentou qualquer antagonismo contra tudo isto, nem 
mesmo uma vez, mas tem esperado pacientemente. Diante de cada organização, 
empresa, e outros, eu me coloco dentro do coração de cada pessoa, e então julgo. 
Coloco-me nessa posição e julgo francamente. Nessa posição, vejo qual é a avaliação e 
a aceito, embora seja cruel. Ao fazer isso, você deve viver sua vida cotidiana marcando 
um “círculo,” um “triângulo” e um “x.” Então, avalie-se no último dia dos 365 dias. 
Você deve contar e descobrir o número total de “círculos,” “triângulos” e “x.” Se a 
quantia de “x” é 70 por cento, você deve reiniciar sua vida. Se chega nessa situação, 
você deve compreender que não tem lugar no Reino do Céu e, portanto, é preciso fazer 
seu melhor para se preparar. Por que você está tão frenético por uma área residencial de 
30 pyong (1 pyong = 370 metros quadrados), 40 pyong, ou 50 pyong, um pedaço de 
terra de tamanho decente, e ter carros de luxo? Por que você é tão mesquinho ao 
preparar 100 pyong para um castelo no mundo eterno? O mundo visível é um lugar 
através do qual estamos simplesmente passando, por isso uma área de 20 pyong será 
suficiente. Portanto, eu penso que seja importante despejarmos toda a nossa energia na 
construção de um castelo onde viveremos eternamente. 
 
O que é pecado? É a humanidade estar vivendo apartada de Deus. Devemos nos separar 
externamente daquilo que nos fez estar distantes de Deus. Não podemos evitar nascer de 
maus tratos. De agora em diante, devemos nos restaurar completamente para a posição 
de filhos de Deus centrando no conteúdo dos ensinamentos dos Verdadeiros Pais. 
Devemos manter firmemente a posição. Devemos nos tornar uma rocha forte que não se 
abalará em qualquer tempestade. De pé na posição mais alta, vamos gritar e clamar, “Eu 
não tenho nenhuma relação com o pecado. Como filho de Deus, eu viverei jurando 
piedade filial, lealdade e virtude diante dos Verdadeiros Pais. Minha vida e minha glória 
são de Deus e dos Verdadeiros Pais…” até perdermos a voz. Então, devemos viver 
nossas vidas diárias esculpindo este grito na rocha de nossos corações todos os dias. Ao 
fazer isso, devemos viver humildemente, seguindo na direção do lugar mais elevado 
cortando e erradicando completamente qualquer relação com Satanás. 
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Devemos cortar a raiz e o broto do pecado por nós mesmos e, nessa posição, devemos 
edificar nosso lar eterno de repouso onde podemos cantar e dançar atendendo Deus e os 
Verdadeiros Pais. Por favor, lembrem que o caminho de erradicar a raiz do pecado para 
todo o sempre deve ser preparado na terra. 
20 de março de 1999 

 
 
2) Verdadeiros Pais de Céu e Terra 
 
Nós, humanidade, nascemos com o elemento original do pecado. Chamamos isto de 
pecado original. É Deus que tem pacientemente esperado e aguardado por um longo 
período de tempo a fim de limpar este pecado. Embora Deus tenha esperado 
pacientemente ao longo do curso do período, Ele não esperou apenas cegamente que 
isto passasse. Deus tem preparado a linhagem de sangue dos Verdadeiros Pais, e enviou 
os Verdadeiros Pais à terra para dar renascimento para toda a humanidade através da 
linhagem de sangue. No processo, Deus se envolveu em uma terrível batalha 
derramando sangue contra Satanás. Através de incontáveis vicissitudes contra Satanás, 
Deus protegeu a linhagem de sangue dos Verdadeiros Pais. 
 
Não compreendemos que somos tão afortunados por ter nascido nesse período de tempo 
maravilhoso. Não sabemos o valor disto. Pensem sobre como estaria o coração 
(shimjung) de Deus ao enviar nossos Verdadeiros Pais. Três horas de escuridão quando 
Jesus estava na cruz e os períodos da vida do Verdadeiro Pai na prisão foram 
devastadores no coração de Deus (shimjung). Quem no mundo entenderia esse coração? 
Pensem sobre o coração paternal (shimjung) de Deus ao ter que simplesmente assistir 
sem ser capaz de fazer alguma coisa por Seu filho quando Satanás estava atacando o 
Verdadeiro Pai como o ataque de um enxame de abelhas. 
 
Imagine que seu filho está colocado do outro lado do Rio Han congelado. A fim de 
encontrar Seu filho, você deve caminhar sobre a água congelada. O gelo está rachando 
aqui e ali, e está quebrado em pedaços, mas como pai, você deve caminhar sobre ele. 
Como seu coração estaria nessa situação cruel de vida e morte? Deus tem protegido os 
Verdadeiros Pais sendo paciente, e com uma dor maior do que essa. Incontáveis pessoas 
religiosas, incontáveis líderes religiosos têm trilhado inúmeros caminhos de sofrimento, 
inaugurando o caminho do bem, para levar a humanidade ao caminho de liberação do 
pecado. Absolutamente seu sofrimento não será sem significado. Entretanto, Deus 
somente é o Pai da humanidade, e o criador. 
 
Deus espera com expectativa que todos vivamos em um lugar atendendo um único Pai. 
Se Satanás não existisse, a separação das religiões não teria acontecido. Todos os líderes 
religiosos e pioneiros desejam que todos amem uns aos outros no mesmo lugar diante 
de Deus. 
 
“Verdadeiros Pais de Céu e Terra! Man mansei (dez mil vezes mais dez mil anos: 
eternidade) para Céu e Terra!” Devemos ser capazes de dizer, “Somos tão gratos que 
Deus tem protegido os oitenta anos de vida do Verdadeiro Pai. Somos tão gratos que 
fomos capazes de viver nossas vidas mantendo a vida de oitenta anos do Verdadeiro 
Pai.” Agora vamos cantar, dançar e correr, abraçando uns aos outros atendendo pela 
eternidade nossos Verdadeiros Pais de Céu e Terra com oitenta anos de idade. Deus, 
mansei! Verdadeiros Pais, mansei! Membros da nossa Igreja de Unificação, mansei!  
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Toda a humanidade, mansei! Devemos orar que nossos Verdadeiros Pais de Céu e Terra 
possam ter uma vida longa e saudável. Devemos cantar aleluia quando os Verdadeiros 
Pais chegam a este mundo. Devemos atender bem os Verdadeiros Pais pelo reino 
eterno, até a conclusão do castelo. Devemos atendê-los bem até que toda a humanidade 
esteja salva. 
 
Eu senti inúmeras vezes que Deus não sabia como expressar Seu coração diante do 
Verdadeiro Pai. A aparência de Deus não sabendo como expressar Sua gratidão em 
relação ao Seu filho pelo sofrimento dos Verdadeiros Pais, mas ficando excitado foi 
muito emocionante e comovente. Todos devemos pensar sobre como atender os 
Verdadeiros Pais. Como vocês poderiam entender minha situação neste mundo onde 
não posso ver o rosto santo do Verdadeiro Pai, não importa quanto eu abra meus olhos? 
 
Entretanto, é sincera demanda de Sang Hun Lee, que veio para este mundo primeiro, 
viver uma vida de observância a Deus no aparecimento dos Verdadeiros Pais de Céu e 
Terra, fazendo sua tarefa de piedade filial diante de Deus. Este é o motivo pelo qual 
realmente desejo que todos sinceramente acreditem e atendam os Verdadeiros Pais, e 
vivam felizes juntos neste lugar. Eu desejo que todos possamos nos encontrar aqui onde 
Deus habita. 
 
Verdadeiros Pais de Céu e Terra, man mansei! Membros de nossa Igreja de Unificação, 
man mansei! Humanidade do mundo, man mansei! 
20 de março de 1999 

 
 
3) A Vida de Sang Hun Lee 
 
Originalmente, minha família era Confucionista. Eu me beneficiei de um bom ambiente 
no qual herdei uma capacidade intelectual dos meus pais. Portanto, me graduei na 
escola médica e me tornei um médico de medicina interna. Meu plano original era 
participar na análise e pesquisa do corpo humano. Por isso na escola médica eu me 
concentrei no estudo de partes detalhadas do corpo humano, mas foi a questão da 
existência de Deus que permaneceu sempre no fundo do meu coração. Qual é a natureza 
do mundo após a morte para o qual toda a humanidade está destinada a ir, e qual é o 
propósito e método de criação, sendo que nos dizem que Deus criou o homem? Este 
tipo de pergunta era muito novo e curioso para mim. Eu compreendi que a mentalidade 
de um homem não pode ser controlada. As questões sobre pensamento, intelecto e 
ideologia do homem, e assim por diante, eram questões muito sérias para mim. É 
possível estudar as partes do corpo físico desde que elas são visíveis, mas não importa 
quanto pensasse e estudasse, eu não pude encontrar a resposta sobre a natureza da 
minha pessoa interior. Estas questões resultaram em meus graves tormentos. 
Mentalmente, eu finalmente cheguei ao ponto de não querer viver por causa do vazio 
interior. Algum tempo depois disso, eu conheci o Reverendo Sun Myung Moon e 
estudei o Princípio Divino de nossos Verdadeiros Pais. Minha alegria naquele tempo foi 
ainda maior do que se eu tivesse possuído o mundo inteiro. 
 
Quanto mais eu estudei o Princípio Divino e o analisei de perto, mais ele se tornou a 
fonte de enormes elementos de vida e energia. Depois de analisar suas várias dimensões 
em mais detalhes, eu compreendi que ele é uma verdade incrivelmente grande. Minha 
vida começou a mudar completamente a partir desse momento.  
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Não pude evitar ficar surpreso com as mudanças em mim mesmo, de apenas querer ser 
enterrado para analisar profundamente este Princípio Divino, colocando de lado todos 
os outros desejos. Enquanto analisava o Princípio, parecia que cada célula do meu corpo 
ficou viva. Com a esperança que todos pudessem aceitar este Princípio o mais rápido 
possível, e com a esperança que este Princípio logo apareceria ao mundo como uma boa 
teoria que pudesse fornecer direção para o pensamento de incontável número de 
intelectuais, eu vivi minha vida terrena analisando e estudando o Princípio em seus 
vários aspectos. 
 
Há somente uma única razão que eu falo sobre esse tema como “A Vida de Sang Hun 
Lee” neste momento. Em minha vida há somente Verdadeiros Pais, tanto na terra como 
no mundo espiritual. Meu único propósito é testemunhar os Verdadeiros Pais reunindo 
toda a minha vida, meu pensamento, meu conhecimento e meu estudo. Eu não sou uma 
pessoa terrena. Tudo que eu quero é dizer isto a vocês emprestando a mão de uma 
mulher fraca e apostando minha vida. Do que temos tanto medo em nossas vidas? Na 
história da providência de Deus, não há nenhum homem maior do que os Verdadeiros 
Pais, e não há nenhum homem mais glorioso do que os Verdadeiros Pais. Todos vocês 
estão vendo os Verdadeiros Pais somente com seus olhos físicos. Quando vemos o Rev. 
Sun Myung Moon no mundo espiritual, toda a criação vibra e a luz brilha em todas as 
direções, juntamente com cada um de seus movimentos. Por isso, não podemos ver o 
Rev. Sun Myung Moon cercado por essa luz. Quando a pele enrugada de seu rosto santo 
se move, a luz do sangue rola entre as rugas. A luz de sangue não é diferente daquela de 
Jesus na Cruz. 
 
Por causa do esplendor que emana enquanto abraça e ama a humanidade com um 
coração paternal, muitas vezes é difícil ver o rosto das pessoas ao redor. Além disso, 
quando o Rev. Sun Myung Moon suspira, talvez as pessoas terrenas não possam ouvir o 
som de sua respiração, mas há muitas vezes que isso soa como um trovão. Este é o som 
de sua preocupação, ansiedade e dor pela humanidade. Como isto pode ser expresso em 
palavras? Todo momento quando o Rev. Sun Myung Moon se move, Deus, ansioso que 
ele possa se ferir, coloca almofadas de luz, e o cobre com luz resplandecente em cada 
local onde o Rev. Sun Myung Moon fala. É muito difícil assistir a cena porque eu fiquei 
muito comovido por esse amor de Deus. 
 
A razão que estou chamando meus Pais, a quem tenho atendido toda minha vida, pelo 
seu nome, Rev. Sun Myung Moon, é por causa do meu desejo que não somente nossos 
membros da Igreja de Unificação, mas todas as pessoas religiosas e cada pessoa 
intelectual também, estudem e analisem o Rev. Sun Myung Moon, os Verdadeiros Pais. 
O fato que vocês estão atendendo o maior homem na terra com um corpo físico é um 
evento de enorme significado, que simplesmente não pode ser adequadamente expresso 
para vocês. Entretanto, isto me torna, Sang Hun Lee, muito doloroso e impaciente ao 
entender o fato que há muitas pessoas que nem mesmo sabem como lidar com a 
realidade deste grande evento. Eu não tenho qualquer resultado do qual posso ter 
orgulho durante minha vida terrena, mas quero expressar mais uma vez a todos a 
incrível fortuna que tenho em minha vida como um homem – ter encontrado e atendido 
o maior homem. Portanto, eu realmente peço a vocês que estudem cada vez mais 
profundamente. Neste grande momento, se vocês chegam neste mundo sem ter 
conhecido o verdadeiro valor deste grande homem em sua vida, vocês experimentarão 
vergonha e dor. 
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Tudo que quero é ajudá-los a evitar isto. Então, quem é o Rev. Sun Myung Moon? Eu 
quero que aqueles que ainda se perguntam à distância, “Você é aquele que está por vir,” 
cheguem rapidamente a uma conclusão. Eu desejo que vocês acreditem que os 
Verdadeiros Pais são os Verdadeiros Pais de ambos os mundos físico e espiritual, e o 
Messias da humanidade, para que não se arrependam mais tarde. 
 
Atualmente, a razão que estou testemunhando sobre os Verdadeiros Pais para vocês 
novamente é porque alguém que já concluiu sua vida terrena não pode emprestar a força 
de uma pessoa com um corpo físico o tempo todo, e a chance de fazer isso é um evento 
incrível. Entretanto, essa oportunidade não vem frequentemente. Tirando vantagem 
dessa oportunidade, quero ter certeza que vocês lembrem este fato mais uma vez. “Toda 
congregação de todas as outras denominações! Vocês ainda estão esperando o Messias 
aparecer nas nuvens? Por favor, eu peço que ampliem o alcance de sua fé, e mudem a 
direção de sua visão de fé, para que possamos nos encontrar no lugar dos filhos de Deus 
com um intelecto maduro.” 
20 de março de 1999 

 
 
4) Deus e Verdadeiros Pais 
 
Todos temos sido incapazes de ver Deus. Então, podemos ver Deus quando chegamos 
no mundo espiritual? Se Ele é alguém que nós, seres humanos, podemos ver, Ele pode 
não ser Deus. Deus é aquele a quem não podemos ver com nossos olhos humanos, ou 
tocar. Ele não é um ser que possa ser visto dentro dos limites da visão humana. Deus é o 
Pai de toda a humanidade, o criador de todas as coisas. Se esse Deus pode ser 
determinado e analisado dentro do pensamento humano, então podemos concluir que 
qualquer outro grande ser poderia se tornar Deus. 
 
Deus é apenas Deus. Minha arrogância que eu seria capaz de analisar Deus quando 
cheguei no Reino do Céu desmoronou completamente em pequenos pedaços. Se 
houvesse alguém que analisasse Deus, ele seria o mais tolo, e não diferente de um 
idiota. Então, este esforço não passa de uma perda de tempo. Se alguém pudesse 
analisar Deus com seu cérebro humano, essa pessoa teria que ser Deus. 
 
Eu gostaria que vocês pensassem profundamente sobre o fato que Deus está em todo 
lugar, e que Ele é onipotente e todo-poderoso, e desistissem de analisar Deus. Eu penso 
que é a tarefa de filhos, atendê-lo com a atitude de obediência absoluta. 
 
Então, quem são os Verdadeiros Pais? Deus desejava amar e sentir alegria através dos 
netos e bisnetos, geração após geração, depois de criar a humanidade. Entretanto, 
porque a história humana começou a partir de um criminoso, toda a direção da história 
seguiu errada. Por esta razão, a fim de endireitar esta história, Deus esperou pelo 
momento certo enquanto enviava incontáveis seres históricos. Neste ponto, devemos 
repensar a crucificação de Jesus e endireitar nosso pensamento. Se Jesus não tivesse 
sido crucificado, ele teria se tornado os pais da humanidade. Entretanto, porque Jesus 
foi crucificado, novos pais devem vir para a humanidade. Do contrário, a humanidade 
não tem nenhuma forma para ser salva. Portanto, Deus enviou o Rev. Sun Myung 
Moon, os Verdadeiros Pais, para esta terra, e está fazendo-o dar renascimento para a 
humanidade que tem a linhagem de sangue errada.  
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Atendendo Deus, os Verdadeiros Pais se tornaram os oficiantes de grandes casamentos, 
e casaram muitas pessoas. Ao fazer isso, os Verdadeiros Pais estavam erradicando o 
sangue da queda (crime) da humanidade. Esta é a chamada Bênção dos Casamentos em 
Massa. Sendo que Deus concedeu ao Rev. Sun Myung Moon a qualificação e a 
autoridade do Messias, devemos todos participar nesta bênção, e limpar a raiz do 
pecado original. O destino final da história é a salvação da humanidade, e a história da 
humanidade é a história da providência de restauração. Portanto, aquele que pode 
completamente banir Satanás, que tem atuado como o dono até agora no lugar de outra 
pessoa, e conduzir a humanidade a viver atendendo Deus como o Verdadeiro Dono, e os 
Verdadeiros Pais, é este mesmo Rev. Sun Myung Moon. 
 
Portanto, Lúcifer, o criminoso da humanidade, deve renascer através dos Verdadeiros 
Pais, trilhar o caminho de redenção, e atender Deus a partir de sua posição original. A 
partir de agora, desejo que possamos finalmente limpar a má história do pecado através 
dos Verdadeiros Pais, e aceitar tudo com a atitude de um novo início. Devemos atender 
e seguir o Rev. Sun Myung Moon, os Verdadeiros Pais a quem Deus enviou à terra. 
Somente quando fazemos isso, a direção da vida renascida será determinada para nós, 
seres humanos, e a humanidade será capaz de ficar no lar eterno no Reino do Céu neste 
mundo espiritual. Eu sinceramente desejo que vocês entendam isto claramente. Amem 
verdadeiramente, e nunca tenham quaisquer arrependimentos. 
20 de março de 1999 

 
 
5) O Caminho que Toda a Humanidade Deve Seguir 
 
A humanidade foi criada por Deus. Entretanto, para a humanidade, os pais que nos 
deram nascimento e os pais que nos criaram são diferentes. O pai que criou a 
humanidade é o diabo ou Satanás. Por causa da Queda, a humanidade não foi capaz de 
tratar e reconhecer Deus como seu Pai, mas perdeu o direito de ir diante de Deus por 
conta própria. Portanto, a humanidade deve restaurar o relacionamento de pai e filho 
com Deus. Para fazer isso, a humanidade deve retornar para a posição original, para o 
que é necessário o Messias. O Salvador da humanidade, o Messias, é ninguém mais 
além do Rev. Sun Myung Moon, os Verdadeiros Pais, que veio à terra. Sem seguir 
através do Messias, a humanidade não tem outra forma de ir diante de Deus. A fim de ir 
para o lugar do Reino do Céu no Céu, a humanidade deve renascer. O Messias recebeu a 
autoridade para salvar a humanidade através da bênção de Deus. Portanto, toda a 
humanidade deve renascer através da bênção do Messias, e deve viver a vida de 
acreditar e atendê-lo. Esta é a única forma para conectar a situação gloriosa ao mundo 
espiritual. A bênção da humanidade é a bênção de Deus, a liberação de Deus, e a 
limpeza da história de Han de Deus. 
 
Esta é a era de consumação. A história da humanidade tem seguido sem ninguém 
revelar o fato que a história da humanidade deve ser restaurada. Mas agora, as pessoas 
devem concluir completamente toda a má história do pecado de Satanás, e devem 
restaurar a história da humanidade atendendo Deus na posição de Verdadeiro Dono. 
Quando o mundo original é restaurado na terra, o inferno no mundo espiritual 
desaparecerá automaticamente. Sendo que haveria somente cidadãos do Reino do Céu 
vivendo na terra, por que o inferno seria necessário no mundo eterno? Somente quando 
temos a atitude que o destino final de nossas vidas não é a terra, mas o Reino do Céu 
eterno, seremos restaurados a partir de nosso antigo hábito de vida. 
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Quando a vida de cada indivíduo pode ser reconhecida por Deus, a restauração do 
indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo será concluída. Quando isto acontece, 
Satanás não será capaz de encontrar algum lugar para ficar, e sua base será destruída 
completamente. Normalmente pensamos que a paz eterna da humanidade e a salvação 
da humanidade são o objetivo de Deus e dos Verdadeiros Pais. Agora, vamos 
experimentar com nossos próprios olhos, que a má história do pecado desaparecerá no 
momento que a fortuna do Céu esteja chegando. Portanto, devemos ser pessoas sábias! 
Não falhem em manter seu lugar na grande fila, mas cumpram a missão de pioneiro. 
Essa é nossa vitória de restauração, o caminho de piedade filial diante de Deus e a 
posição de entrar no Reino do Céu. Eu desejo que vocês atendam os Verdadeiros Pais 
em um lugar, e se coloquem na linha de frente para a realização da paz da humanidade, 
que também é o desejo de todas as pessoas e de Deus. 
21 de março de 1999 

 
 
6. Eu mesmo Hoje 
 
Ontem e hoje, sempre vestimos as roupas que estão manchadas com mal e pecado 
durante nossa vida terrena, mas nunca pensamos em mudar as roupas. Isto é porque 
ninguém tem nos ensinado este fato. Contudo, quando reconhecemos o período e o 
ambiente, compreendemos que estamos colocados em uma posição muito afortunada. 
Nascemos na era da restauração, e agora conhecemos todo o segredo do cosmos que nos 
permite limpar nossos seres manchados. Agora conhecemos a tarefa que devemos 
cumprir e a direção que precisamos seguir. Até mesmo sabemos que o mundo espiritual 
invisível existe. Esse é o lugar onde vocês nunca estiveram; ele é o lugar desconhecido a 
partir do qual vocês não podem retornar uma vez que entram nele. Entretanto, quanto 
mais posso revelar sobre o fato que o mundo espiritual existe? Tudo bem se seguirmos 
em frente? Vocês devem ter certeza que a direção está determinada corretamente. 
 
Eu posso dizer que esta é uma mensagem um pouco complicada para entender sendo 
que ela explica em alguns detalhes sobre o mundo espiritual. Contudo, o que mais eu 
poderia fazer, como aquele que veio aqui antes de vocês? Não deveria ser o caso que eu 
devo revelar a realidade deste lugar para vocês, e então orar e esperar até que vocês 
busquem diretamente e venham para o seio de Deus? Porque meu coração está ardendo 
com este desejo, eu peço a vocês mais uma vez. O caminho de piedade filial para Deus 
e os Verdadeiros Pais é descobrir adequadamente a mim mesmo e me manter. Não 
esperem que um relato como este seja dado novamente em algum momento no futuro. 
 
Obviamente, o mundo espiritual e o mundo físico são dois mundos diferentes. A tarefa 
de revelar os segredos do mundo espiritual pode ser indicada para uma pessoa 
específica e em um momento específico. Portanto, não esperem mais que venha depois 
desta vez. Pessoas espirituais estão destinadas a viver no mundo espiritual, e pessoas 
terrenas estão destinadas a viver na terra. Vamos nos tornar uma pessoa de hoje que 
vive a vida como um ser original na posição feliz eterna, através de lembrar 
profundamente os fatores revelados hoje, segurando-os firmemente e tornando-os sua 
posse. Eu realmente desejo que sua vida seja renovada pelo cuidado, polindo e 
limpando a si mesmos para se tornarem seres originais. 
21 de março de 1999 
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5. Desculpas de Lúcifer 
 
1) Pedido de Deus para Lúcifer 
 
O novo céu e terra começaram na história de dor e “han,” e agora a era para Deus ser 
capaz de sentar na posição de Verdadeiros Pais diante da humanidade está alvorecendo. 
O início e o fim já foram finalizados. Cada filho de todo Céu e terra já sabe quem é 
você. Lúcifer, lembre-se de seu ser original, e a posição onde você estava obedecendo 
incondicionalmente a Deus, e desfrutando no tempo do primeiro encontro no Jardim do 
Éden.  
 
Por favor, retorne para essa posição. Você não está qualificado para conduzir a 
conclusão da má história do pecado que você tem semeado. Seu ser original era um ser 
criado apenas como um mensageiro. Você não foi criado para agir como pai para os 
filhos de Deus. Várias explicações não são necessárias. O julgamento já foi feito. Por 
isso, sua aparência não se tornaria covarde diante de toda a humanidade, se você 
mostrar silenciosamente sua atitude final de humildade. 
 
Não haverá outro dia de julgamento para você. Sendo que o julgamento final foi feito, 
apenas retorne silenciosamente para sua posição. Esta é a solicitação final de Deus. 
Seria melhor para você agir até mesmo um segundo mais cedo. Se sua ação ocorre um 
segundo mais tarde, você permanecerá como o eterno covarde diante de toda a história, 
e a cena desastrosa de sua punição se desdobrará miseravelmente. 
 
Retorne rapidamente para sua posição original. Se você faz isso, Deus resolverá 
rapidamente todas as doenças do mal e do pecado que você espalhou, criando essa 
bagunça. Eu estou ordenando em nome de Jeová, de dezenas de milhares de exércitos. 
Lúcifer! Retorne para sua posição! Jeová de dezenas de milhares de exércitos está 
solicitando isto de você, e dizendo isto para você pela última vez. 
21 de março de 1999 

 
 
2) De Lúcifer para Deus 
 
Eu estou oferecendo isto para Deus. 
Deus, eu sinto muito. 
 
Como eu poderia ousar pedir Seu perdão? Embora soubesse que a história terminaria 
algum dia, eu não fui capaz de ver a direção nem a posição original para a qual eu devo 
seguir. Eu estava sempre ansioso porque não havia ninguém que, radical e formalmente 
decidisse me conduzir de forma firme. Como eu poderia me atrever ir para a posição 
onde eu fui dito para ir? Eu retornarei quando receber a punição dada por Deus. O que 
mais eu poderia dizer sobre os incontáveis dias que pequei, ignorando o longo suspiro 
de Deus, embora eu visse isso? Deus! Deus! 
Eu sinto muito. 
De Lúcifer 
21 de março de 1999 
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3) De Lúcifer para os Verdadeiros Pais 
 
Eu estou oferecendo isto para os Verdadeiros Pais. 
Sendo que todas as pessoas chamam você de Verdadeiros Pais, eu o chamo de 
Verdadeiros Pais. Eu sinto muito que causei a você uma dificuldade extremamente 
grande para corrigir os incontáveis aspectos da má história de pecado que eu cometi. 
Que palavra eu teria para dizer a você? Uma vez, eu, indigno e egoísta, desejei receber a 
bênção. Eu sinto muito por isso. Se é possível, peço por sua generosa punição, pois você 
é o pai da humanidade. Quando vejo os incontáveis caminhos de mal e pecado, os 
caminhos de indenização, mesmo com meus olhos, eu posso ver que o único caminho 
para o meu retorno é o caminho de ferimentos sangrentos. 
 
Entretanto, se é a última forma de sofrimento ir até Deus e os Verdadeiros Pais, eu 
seguirei obedecendo. Verdadeiros Pais, Pais da humanidade, Lúcifer está muito triste. 
Eu realmente sinto muito. 
De Lúcifer 
21 de março de 1999 

 
 
4) De Lúcifer para a Humanidade 
 
Eu estou oferecendo isto para toda a humanidade. 
Este é Lúcifer, o criminoso da humanidade. O diabo Lúcifer, que espalhou a linhagem 
de sangue do pecado original para a humanidade agindo como Deus, embora ele não 
seja Deus, não há nenhuma palavra que ele possa dizer como um criminoso diante de 
toda a humanidade. A partir de agora, quando pobreza, sofrimento e doença 
desaparecem, e o novo Céu e nova terra de Deus se abrem, ao invés de pobreza e 
doença, paz virá para todas as pessoas no mundo de amor e dança. 
 
Penso que não tenho nenhuma oportunidade de pedir desculpa diante da história de 
sofrimento e guerra que causou a vocês sofrimento e doenças por minha causa. 
Incondicionalmente, eu sinto muito. Nem mesmo oferecerei desculpas diante do fato 
que eu trai incontáveis membros da humanidade e pessoas religiosas. Eu retornarei 
como Lúcifer, desejando que toda a humanidade seja feliz como filhos de Deus. 
Lúcifer Criminoso da humanidade 
21 de março de 1999 
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Livro 6 - Quem é Ele 
 

Introdução 
 
Pelos últimos vinte anos eu mergulhei nos muitos livros de profecias encontrados na 
Coreia. Estes livros de profecias, cerca de trinta em número, apareceram entre 
quinhentos e mil anos atrás. 
 
Em certo sentido, não é exagero chamar a Coreia de nação de profecias. 
Frequentemente chamadas de comunicações secretas, as profecias têm seus autores 
humanos. Não obstante, à medida que nos aprofundamos mais e mais nestes textos, 
passamos a compreender que elas não são criadas através de decisões individuais. Ao 
invés, elas são mensagens que revelam os planos do Criador, transmitidas à terra através 
de seres humanos vivos. 
 
Neste livro, eu selecionei sete profecias principais e tratei de forma mais concisa 
possível aquelas partes relacionadas diretamente à Coreia e ao Japão. 
 
Desejamos verificar a confiabilidade de qualquer coisa que reivindique ser profecia, 
através de sua exatidão em relação aos eventos que já ocorreram. Através de examinar a 
exatidão das previsões relacionadas aos eventos que já ocorreram, podemos avaliar a 
confiabilidade das profecias relacionadas aos eventos que ainda virão. 
 
As profecias com as quais estou lidando se mostraram incrivelmente exatas em relação 
ao período dos últimos cem anos. Ao ler e traduzir estes livros de profecias, percebi que 
eles são nada menos do que o plano do Criador para a história humana registrado em 
palavras. 
 
Estas profecias predizem a sorte da história mundial centrando no nordeste até o sudeste 
da Ásia, especificamente Coreia e Japão, e identificam o período de conclusão da 
história mundial como sendo os cento e trinta anos começando em 1894 e concluindo 
em 2027. 
 
Os livros nos revelam que os 36 anos de colonização japonesa da Coreia e a 
subsequente divisão da Coreia em norte e sul foram parte do plano do Criador. 
 
A partir do início do século XXI, as tendências do pensamento por todo o mundo 
mudarão drasticamente. As limitações da ciência, o esgotamento dos recursos naturais, 
os problemas de terra e da população, a equalização da tecnologia científica entre as 
nações por todo o mundo, o rápido progresso das nações em desenvolvimento 
alcançando o padrão das nações desenvolvidas – estes eventos vão mudar o mundo. 
 
Este é o momento particular ao Japão. Além das tendências sociais que acabamos de 
mencionar, devemos temer as calamidades naturais que podem afligir a terra como 
resultado de nossa falha em seguir os conselhos celestes. O Japão, em particular, deve 
levar a sério a possibilidade de uma catástrofe entre 1994 e 2070. 
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Estas poderiam ser chamadas calamidades ou ações de Deus, mas definitivamente este 
tipo de desastre nos ocorre como resultado de nossa arrogância permanente e de nossa 
falha em cumprir nossa responsabilidade humana. Devemos evitar estas catástrofes.  
 
De acordo com geólogos renomados e profetas, a oscilação das posições dos polos 
Ártico e Antártico não são explicáveis pelo fenômeno ocorrendo na superfície da terra, 
mas ao invés, pelo fenômeno vindo do interior, tais como explosões vulcânicas, etc. 
 
Dizem que o movimento da crosta terrestre terá um sério impacto sobre as costas leste e 
oeste da América, norte da Europa e Japão. A água dos icebergs Árticos agora 
derretendo inundará a terra a uma taxa de 176 quilômetros por dia, submergindo dois 
terços das ilhas japonesas e 40 quilômetros da costa leste da Coreia. 
 
Dois terços da atual massa de terra desaparecerão sob esta água. Com base na previsão 
do período durante o qual o Japão pode experimentar sérias calamidades, eu interpreto o 
período no qual essa submersão pode ocorrer entre 1994 e 2070. O que o Japão pode 
fazer para evitar isto? Pretendo neste pequeno livreto oferecer soluções, por mais 
difíceis que sejam, baseado no conhecimento dessas profecias coreanas historicamente 
validadas. 
 
Desta forma, as profecias coreanas servem como uma advertência séria revelada a partir 
do céu para o povo da Coreia e do Japão, povos que estão enfrentando os momentos 
mais perigosos de sua história quando entramos no século XXI. 
 
Cartas secretas são literalmente cartas que são enviadas em segredo. Para decifrar uma 
mensagem secreta, é necessário que você obtenha a chave ou código que o autor 
original utilizou para codificar a mensagem. Através do uso dessa chave, podemos 
desbloquear e apresentar amplamente todos os detalhes da mensagem secreta. 
 
Este é um tempo perigoso de grande mudança na terra, um tempo sem precedentes 
desde que o universo surgiu. Neste tempo, eu oro profundamente que evitemos o 
caminho de morte e encontremos o caminho de vida, entrando no Céu na terra, e 
entrando na realidade de proteção do Deus/Buda celestial. 
 
Agosto de 1998 
Sung Mo Koo 

 
Livro Seis – Quem é Ele? 
Sung Mo Koo 
Agosto de 1998 
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Capítulo 1 - O Princípio de Construir Mensagens Secretas e 
Como Processá-las em Mensagens Simples 
 
Mensagens secretas, ou profecias, são literalmente mensagens que são enviadas em 
segredo. Para revelar o conteúdo de uma mensagem, devemos primeiramente explorar 
como ela foi oculta. Uma metáfora ou silogismo é o método principal para esconder o 
significado de uma mensagem, e existe uma chave particular para desbloquear as 
profecias coreanas. Essa chave é o princípio do I Ching. 
 
O capítulo Kasachongron do Kyuk-Am-Yu-Rok estabelece o sistema para decifrar a 
mensagem de acordo com os princípios do I Ching, tais como as dez letras primitivas do 
Céu, as doze letras básicas da terra, os números que denotam mudança, o ano, mês, dia 
e hora, e outros critérios mais obtusos. Após decifrar o texto, você tem uma 
reconstituição inconfundível da mensagem original. Isto é tão preciso quanto as lascas 
de um bambu rachado que se encaixam perfeitamente. 

 
 
(Imagem 1: Direções) 
 
Na filosofia oriental, o universo tem características especiais associadas com as direções 
de leste, oeste, sul e norte, e há dez letras primitivas do Céu e doze letras básicas da 
terra. Por favor, dê uma olhada no gráfico a seguir, que é uma análise destas 
características. 
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(Imagem 2: As dez letras primitivas do Céu e 12 letras básicas da terra) 
Letras Celestes (Caracteres Chineses) 
Letras Terrenas (Caracteres Chineses) 
Animais: Rato Boi Tigre Coelho Dragão Serpente Cavalo Ovelha Macaco Galo Cão 
Porco (Caracteres Chineses) 
 
Entre céu e terra estão todas as coisas da criação, e entre todas as coisas da criação, a 
humanidade é o ser primordial. Cada ser humano individual encarna todos os princípios 
do universo. Assim, os seres humanos são frequentemente chamados de microcosmo do 
universo. 
 
Homens e mulheres nascem como parte da natureza. Portanto, as fortunas de todos os 
indivíduos, tais como nascimento, envelhecimento, doença e morte, felicidade, raiva, 
tristeza, complacência, riqueza, valor, pobreza e comportamento são ditados pela lei da 
natureza. O I Ching (O Livro das Mudanças), o centro da filosofia oriental, sustenta que 
toda fortuna humana é parte da natureza. 
 
O Princípio do I Ching surge a partir de sua teoria de yin e yang. De acordo com o I 
Ching, todas as coisas no universo são dadas à existência pela combinação de yin e 
yang, e sofrem mudanças por um processo que pode ser comparado com 
hereditariedade. 
 
O nome dado ao estado caótico e vazio original do universo antes do Big Bang é Tae 
Guk. Tae Guk não tem início, fim ou limite. Ele é redondo e é uma entidade, uma 
entidade que mantém dentro dela o princípio pelo qual todas as entidades criadas 
existem. 
 
A partir do Tae Guk, as duas formas, yin e yang, geram. Yin e yang juntos constituem o 
chi. Tae Guk começou a gerar o chi, e assim, o movimento próprio começou. 
Associamos o aspecto móvel yang com Céu, e o aspecto imóvel yin com a terra. Essas 
dinâmicas de repouso e movimento se buscam sem cessar, e assim, o Caminho, o Tao, 
começa. Assim, Tae Guk ainda não concluiu as formas e os números nele; ele tem 
apenas o princípio. 
 
Um Tae Guk caótico e desolado, é dividido em Céu e Terra. A ação de equilíbrio de yin 
e yang criou o sol, a lua, as estrelas e as constelações, e trouxe fogo, água, madeira, 
metal, e terra à existência na terra. Esta é a explicação sobre como Céu e terra vieram a 
existir. 
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Joo, Don-yi, na Dinastia Song do Norte, apresentou a primeira teoria do princípio de yin 
e yang, e mais tarde seus discípulos Jung, Ho e o irmão Jung, Yi concluíram isto como 
o fundamento filosófico e moral para o Confucionismo. Yin e yang ainda se 
desenvolveram nas quatro formas distintas de (grande yang), (pequeno yang), (grande 
yin) e (pequeno yin). 
 
Estas quatro formas ainda se dividiram em oito trigramas. As oito trigramas dividem as 
características de todas as coisas em oito categorias de formas. Estes servem como os 
princípios fundamentais de mudança e desenvolvimento no livro do I Ching. As oito 
trigramas são classificadas ainda em 64 trigramas para descreverem as características de 
todas as criaturas criadas em detalhes ainda maiores. Assim, mesmo as mudanças no 
caminho da vida humana, para melhor ou para pior, ocorrem de acordo com a lei da 
natureza. 
 
Este, em resumo, é o princípio de yin e yang, definindo os princípios básicos 
subjacentes à construção e existência de todas as coisas no universo, e correspondendo 
no estágio humano a homem e mulher. Cada existência no universo é yin ou yang. Isto 
se aplica a todas as coisas que existem no universo, incluindo as coisas vivas e 
inorgânicas. 
 
Consulte a Tabela 3 para as características das oito trigramas. 
 
O I Ching nega que exista alguma realidade que seja fixa ou estagnada. Todas as coisas 
mudam e se desenvolvem constantemente. Mas em cada mudança há sempre uma regra 
básica. A mudança não ocorre fora de um princípio. Esta premissa é a grande afirmação 
do I Ching e é uma grande lei. Combinando os princípios básicos subjacentes à 
mudança e às direções adicionais, uma pessoa pode conhecer o futuro. 
 
Assim, podemos entender as mensagens secretas somente com a ajuda dos princípios 
adotados no livro do I Ching. Estes princípios são na maioria dos casos apresentados 
nos gráficos 1 até 3. Estes princípios desempenham o papel da chave, assim por dizer, 
para desbloquear os segredos. 

 
Imagem 3 
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Uma porta trancada pode ser destrancada somente se a pessoa utiliza a chave com a qual 
ela foi trancada. De forma semelhante, para desbloquear uma mensagem bloqueada, a 
pessoa deve utilizar o princípio pelo qual a mensagem foi codificada. Sem esse 
princípio, a mensagem permanecerá ilusória. 
 
Agora, qual é a mensagem definitiva para a qual os livros coreanos de profecias estão 
apontando? 
 
É que nos últimos dias da humanidade, o filho mais velho do Deus Criador descerá para 
a terra. Ele ensinará e elevará todas as pessoas na terra para nos permitir ascender para o 
nível de homens e mulheres celestes. Ele trará Deus para nós como verdadeiros e diretos 
pais da humanidade. Isto criará o Céu na terra. A mensagem também é que o filho mais 
velho de Deus é aquele que ensina e ilumina tanto espiritual quanto fisicamente, 
aliviando a ignorância humana e, portanto, concedendo salvação. Assim, ele vem como 
o Salvador. 

 
Livro Seis – Quem é Ele? 
Sung Mo Koo 
Agosto de 1998 
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Capítulo 2 - Os Livros Coreanos de Profecias 

 
Imagem 1 
 
Nem mesmo duvide que o Santo Celeste descerá do Céu no oriente. Se o oriente falha 
em reconhecer o Santo, ele será reconhecido por povos ocidentais recém-instruídos. Se 
ambos oriente e ocidente são incapazes de discernir o Santo que está por vir, ambos 
oriente e ocidente serão descartados, e uma nova humanidade emergirá. O que 
podemos fazer? 

 

 
Imagem 2 
 
Retornando do oriente depois de receber esse tratamento digno de arrependimento, 
agora olhando para baixo a partir da alta montanha sobre o mundo distante. Neste 
tempo da segunda metade do século XX, venha para o oriente e desfaça todos os 
arrependimentos. 
 
Todas as profecias centrais dos livros coreanos de profecias se concentram no advento 
do Chung Do Ryung. Os livros apresentam explicações detalhadas de como o Chung 
Do Ryung (“verdadeiro homem” ou “homem santo”) aparecerá, com qual aparência ele 
virá, e como ele salvará a humanidade e alcançará paz mundial, em grandes detalhes. 
 
1. Kyuk-Am-Yu-Rok 
 
Referente tanto aos eventos do passado e os fenômenos atuais, os relatos mais precisos 
aparecem nas profecias de Kyuk-Am-Yu-Rok. Apoiado por um registro de 100 por 
cento de precisão na previsão de eventos relevantes dos últimos cem anos, ele fornece 
profecias relevantes sobre como devemos viver no final dos tempos. Ele apresenta estes 
conceitos muito buscados com a maior clareza. 
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O autor de Kyuk-Am-Yu-Rok, o mestre Nam Sa Go, nasceu no quarto ano do Rei Joong 
Jong da Dinastia Chosen (1509) e morreu no quarto ano do Rei Sun Jo (1571) na idade 
de 63 anos. Ele era extremamente conhecedor sobre astrologia, geografia e feng shui. 
Sob o reinado do Rei Myung-Jong, ele serviu como o magistrado responsável por 
cerimoniais de ofertas e sepultamentos, para assegurar o bem-estar da realeza e do povo. 
O prefácio do livro afirma que o Kyuk-Am-Yu-Rok foi revelado ao jovem mestre Nam 
Sa Go cerca de 450 anos atrás. 
 

 
Imagem 3 
 
O duplo arco e o duplo Ul são a verdade de Céu e terra. Aqueles que se concentram 
excessivamente em assuntos financeiros não verão esta cruz branca. 
 
Virá o dia quando todos os seres viventes podem resolver seus arrependimentos. Este 
será o dia de julgamento, quando Deus salvará as pessoas boas e destruirá aqueles 
demônios que negam Deus queimando-os no fogo. 
 
O duplo arco significa arco-arco e o duplo Ul significa Ul-Ul. [Nota Ed. Inglês: “Duplo 
arco” está se referindo à notação dupla do caracter chinês “goong,” (4 arcos), e “duplo 
Ul” está se referindo à dupla notação do caracter chinês “UP” (pássaro L.) A aparência 
da dupla notação destes caracteres tem o significado de uma cruz na interpretação do Sr. 
Koo. Estes juntos representam uma cruz (+), mas não é uma cruz como a conhecemos. 
Ao invés, isto se refere a uma cruz branca, um grande caminho celeste que unifica 
Confucionismo, Budismo, Cristianismo e todas as outras religiões em uma. O que é a 
cruz branca? Tome duas letras de um arco e arranje-as com a segunda letra invertida, e 
elas formarão uma cruz.  
 

 
Imagem 4 
 
A Bíblia é um livro de profecias que Deus nos deu. Nem um pingo destas palavras é 
falso. A Bíblia é verdadeira. Em algum ponto no tempo devemos ouvir o bezerro 
chamar por sua mãe. Quando esse tempo chega, não olhe para a direita ou para a 
esquerda, mas ao invés marche em frente na direção da cruz branca. 
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Imagem 5 
 
Em algum lugar no mundo você encontrará esse homem: ele é o homem santo. Olhe 
para o mundo com justiça. Ele virá (2000-2007 ou 2024-2025) e unificará o mundo. 
 
Aqueles que estão cegos pelo desejo por ouro não podem escapar. Olhe para a 
mensagem secreta enviada para a Coreia do Sul; tudo está oculto nesta mensagem 
secreta. 
 

 
Imagem 6 
 
Pessoas tolas não o encontrarão. 
Aquele que virá estabelecerá um fundamento na parte inicial de sua vida. Na meia 
idade, ele encontrará um cônjuge pré-arranjado e se casará novamente, e nos últimos 
anos (2000-2001 ou 2024-2025) ele cumprirá a vontade de Deus e seu casal desfrutará. 
 

 
Imagem 7 
 
Ele sofrerá e derramará lágrimas de sangue centrando na nação insular, e alcançará 
os quatro cantos do mundo. Ele unirá Confucionismo, Budismo e Cristianismo, e ele 
virá como verdadeiro homem (homem santo) com grande benevolência. 
 
Confie que o filho mais velho de Deus que está no Céu virá neste tempo. Aquelas 
nações que não acreditam em Deus, mas o traem, perecerão eternamente. 
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Imagem 8 
 
O caminho da cruz branca combina as fortunas de ambos oriente e ocidente, e é como 
um ramo emergindo recentemente. Neste tempo, as mulheres são aquelas mais 
abençoadas com a fortuna de Deus. 
 
Acredite em Deus (este é o ensinamento do homem santo que veio do Céu). Aceite a 
sabedoria e ensinamentos dados por Buda, e os beba. Não haverá nada que você não 
possa passar através do entendimento. 

 
Imagem 9 
 
Profecias que falam sobre o fim do mundo são dadas para ambos oriente e ocidente. 
Estas profecias são ensinamentos dados previamente por Deus através de homens 
piedosos, mas a humanidade não pode entender. Ai! Os dias quando as calamidades 
ocorrerão no mundo não estão distantes, mas quantos entenderão isto? 

 
Imagem 10 
 
Primeiro de tudo, este homem (o que está por vir) é o homem sábio a quem Buda 
enviou; o Céu predestinou isto milhares de anos atrás. A fortuna deste Messias é como 
a vinda de Buda (Segunda Vinda de Buda a este mundo). Quando este tempo chega, o 
mundo inteiro estará em caos. Fogo voará e cairá no chão, e o mundo se tornará 
confuso e sem esperança. 
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Imagem 11 
 
Onde é a terra na qual o homem santo fará sua aparição? É no sopé de Young San, 
acima de Myung-Sa-Shim-Ni (uma famosa localidade coreana), onde um galo canta e 
um dragão ruge. (Poderia ser Yong San em Seoul.) 
 

 
Imagem 12 
 
Não haverá lugar para nem mesmo um espírito mal residir no novo mundo. Um arco 
duplo, i.e., a cruz branca: este é o verdadeiro Budismo e o Salvador que vem através da 
cruz branca na Segunda Vinda de Buda. Ele é aquele que tem piedade de homens e 
mulheres que estão morrendo, e assim, os salva da sepultura da morte. Ele é aquele que 
edifica o novo Céu, a nova terra e o novo mundo limpo e claro. 
 

 
Imagem 13 
Ore a Deus por paz. O mundo branco se tornará totalmente novo. Filhos, esse é o plano 
do Pai (Pais). O mundo inteiro será unificado, e mais uma vez retornará para o ponto 
original. A plantação de amoreiras se tornará um oceano azul, e um mundo caótico 
resultará. 
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Imagem 14 
 
As pessoas do mundo dirão que dinheiro vem primeiro e é mais importante, mas esta é 
a coisa mais ignorante a dizer, mesmo para o homem mais forte na terra. Após criar 
um caminho celeste para trazer todas as várias fortunas do mundo em unidade, ele 
chamará toda a humanidade e a salvará nos anos 2000-2001, ou nos anos 2022 -2025. 
 

 
Imagem 15 
 
Quantas milhares de milhas ele percorreu, se submetendo à turbulência universal por 
muitos e muitos anos? Este caminho será cumprido quando o mundo estiver em maior 
agitação. O caminho do ocidente exigiu muito tempo para alcançar o oriente. Uma 
nação deve prosperar antes que minha casa possa prosperar. 
 

 
Imagem 16 
 
Por milhares de anos estava determinado acontecer neste dia. Se não pode entender 
agora, você perderá a oportunidade representada pela cruz branca. 
 
Por que você espera e aguarda encontrar outra oportunidade tão boa e bela como a 
primavera. Todos os espíritos estão protegendo o casal deste santo homem. 
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Imagem 17 
 
Sem som ou cheiro, ele pousará no oriente e queimará todos os males (aqueles que não 
acreditam em Deus) e eliminará sua semente (descendência). 
 
Se ele é Deus ou um homem, até o próprio Deus pode se perguntar, e se ele é Deus ou 
um homem, até mesmo o Céu pode não ter uma ideia clara. 
 

 
Imagem 18 
 

 
As famílias que leem estas mensagens são as abençoadas, e aqueles que não entendem 
estas mensagens são as famílias sem bênçãos. 
 
Quem então compreenderá que este homem é o homem santo. Este homem é o mais 
tumultuoso do mundo; este não é nenhum outro além do homem santo. 
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Imagem 19 
 
Quem pode deixar de rir quando compreende que este homem é o homem santo? Este 
homem seguramente alcançará seu objetivo suportando muita dificuldade. Todas as 
pessoas do mundo devem aceitar e exaltar estas palavras como mandamento do próprio 
Deus. Ele é aquele que vem a este mundo do Céu nos últimos dias, para salvar cada 
pessoa na terra. 
 

 
Imagem 20 
 
Cada pessoa na terra deve fechar a sua boca e não ousar falar. O que vem de uma 
península em um canto do continente oriental a fim de colher a humanidade. Ele vem 
como se quisesse colher grãos, soprando os grãos ruins e colhendo os bons, sólidos e 
maduros homens e mulheres. 

 
Imagem 21 
 
O homem santo nasce ao norte do paralelo 38 e vem com grande missão de Deus. Ele é 
como um homem, mas ele não é um homem. Ele é aquele profetizado para vir para a 
nação insular, mas ninguém no mundo discerne o homem santo. 
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Imagem 22 
 
O texto original do Chung-Do-Ryong o chama de “rei das nuvens”: aquele que vem 
nas nuvens. Ele vem para este mundo pela segunda vez. 
 

 
Imagem 23 
 
Ele vem a este mundo do Buda e vem como o mestre das religiões do Confucionismo, 
Budismo e Cristianismo, e para trazer todas as outras religiões à unidade. Ele é aquele 
que vem a este mundo pela segunda vez. 
 

 
Imagem 24 
 
Ele é o mestre de ambos oriente e ocidente; ele é o homem santo vindo da oliveira, e ele 
parece ser um homem, mas não é um homem. Ele vem como três espíritos em um único 
corpo, aqueles do Chung-Do-Ryung, Buda e Jesus Cristo. 
 

 
Imagem 25 
 
Ele é um rei com seis mil anos de idade, e está segurando o cabo de todo poder. 
Sentado no trono, ele queimará demônios em seus peitos com fogo que os matará. 
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Imagem 26 
 
O cultivo de Buda e as sete medidas (verdade Budista) são cultivos de Deus, 
promovidos na rocha elevada e bela do Céu. O homem santo do Céu dará verdade para 
aqueles que têm sede de verdade como se estivesse dando água para aqueles com sede 
física. 
 
Isto explica que o oriente é o solo de treinamento para as pessoas ao longo de milênios. 
Além disso, isto explica o fim do mundo para aqueles que alcançaram iluminação mais 
cedo do que os outros. 
 

 
Imagem 27 
 
No ano Shin-Yoo (1992-1993), guerra estourará no Oriente Médio. No ano Sool-Hae 
(1994-1995), muitos perderão suas vidas. No ano Ja-Chook (1994-1997, confusão 
dominará o mundo e se tornará difícil predizer o futuro. No ano ln Myo (1998-1999), o 
futuro pode ser predito. No ano Jin-Sa (2000-2001), o Messias (o homem santo 
aparecerá. No ano O-Mi (2002-2003), cada casa estará cheia de alegria. 
 
(Nota: As previsões de tempo acima poder ser adiadas 24 anos.) 
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Imagem 28 
 
Como será o homem santo que vem da montanha da nação insular? É providência de 
Deus que nos últimos dias um homem encarnará e representará a totalidade do 
Confucionismo, Budismo, Cristianismo e todas as outras religiões. O rei do Céu deve 
vir para a península oriental. Devido ao homem santo, o mundo se tornará paraíso (o 
ideal Budista do mundo bom). 
 

 
Imagem 29 
 
Você pode viver sem ter que cultivar. Sem trabalhar no campo, você pode se vestir, e 
sem um cavalo, você pode viajar para longe. Neste tempo o verdadeiro homem virá 
para a ilha, e aqueles que forem contra a vontade do homem santo que vem do Céu 
perecerão, e aqueles que o seguirem, prosperarão. 
 

 
Imagem 30 
 
O verdadeiro homem virá para a nação insular e aqueles que forem contra perecerão. 
 
Esta parte das profecias é uma clara advertência para o Japão. Está escrito que o novo 
céu e a nova terra, ou seja, o caminho futuro que edificará um belo mundo chamado 
paraíso na terra, começará no oriente. Mas está escrito que o verdadeiro homem virá 
para a nação insular. Se assim, onde é “o oriente” e onde é a nação insular? A maioria 
dos coreanos interpretam “o oriente” (Kay-Ryong) como a montanha literal Kay-Ryong 
na Coreia. Mas na realidade, o Monte Kay Ryong na Coreia não é o ponto de origem do 
caminho celeste, nem é um lugar para a nova capital da nação do Oriente. De fato, é 
aconselhável evitar a região do Monte Kay-Ryong. 



610 

 

Kay-Ryong, de acordo com o princípio do I Ching, se refere à parte sudeste da terra. 
Além disso, este livro de profecias, Kyuk-Am-Yu-Rok, não está confinado a uma 
interpretação limitada, mas é muito abrangente e universal. Neste sentido, Kay-Ryong 
(o oriente) não está limitado à península coreana, mas também inclui as ilhas do Japão. 
Entretanto, o centro da região é Seoul na Coreia. (Consulte a Linha Direcional Central 
da Capital - Gráfico 31). 
 
*Além disso, julgar a partir do fluxo geral do Kyuk-Am-Yu-Rok e da teoria yin-yang no 
I Ching, sem incluir as ilhas do Japão, o verdadeiro caminho dos últimos dias não pode 
ser alcançado. Por que o Japão deve ser incluído na região de Kay-Ryong (o oriente)? 
 
No yin e yang, yang denota Céu, alto, montanhas, masculinidade, paternidade, e assim 
por diante, e yin representa a terra, baixo, vales, feminilidade, maternidade, etc. Além 
disso, o que é côncavo é yin (mulher) e o que é convexo é yang (homem). Aqui yang é 
metafisicamente os “princípios básicos” e a força atmosférica da predisposição da 
natureza (em direção à boa fortuna ou má fortuna). Yin é o vaso ou instrumento físico. 
Os fenômenos demonstrados através de todas as coisas do universo surgem a partir da 
distribuição de yin e yang. Por exemplo, flores e frutos nascem nos vasos físicos. Em 
animais, o macho dá a força atmosférica da energia natural (o esperma) para a fêmea, e 
a fêmea o recebe, faz a gestação em seu corpo, e na maturidade o entrega para a terra. 
Mesmo minerais e materiais inorgânicos são compostos de yin e yang (- e +) e a ciência 
da atualidade revela que mesmo o átomo é composto de yin e yang. Então, vamos 
examinar isto. 
 
O Significado das Oito Trigramas 
 

1. força (o órgão masculino) 
2. expansão (o abraço de masculino e feminino) 
3. entrada (o órgão feminino) 
4. movimento (o ato de amor entre masculino e feminino) 
5. prazer (o clímax) 
6. quietude (chegando ao fim) 
7. recuperação (final) 
8. suavidade (o estado de relaxamento após a satisfação) 

 
Este é o princípio de existência para todos os seres criados baseado nos princípios de 
yin e yang, e a providência do Criador. Além disso, é o princípio filosófico e científico 
subjacente à gestação, mudança e desenvolvimento de todas as coisas. 
 
Como isto se aplica à superfície da terra? 
 
A superfície da terra é, naturalmente, composta de montanhas e rios, terras e oceanos, 
refletindo os elementos de alto e baixo, yin e yang. Terra simboliza o homem (alto, 
montanha) e oceano, mulher (baixo, vale). 
 
Interpretando a superfície da terra a partir da estrutura de yin e yang, podemos 
facilmente entender que a península coreana e o Japão são formas representativas. A 
península coreana, com o continente asiático como seu corpo, simboliza o masculino, 
enquanto as ilhas do Japão, com o Oceano Pacífico como seu corpo, é uma nação 
oceânica típica simbolizando o feminino. 
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Então, qual é o caminho que o homem santo traz para a península coreana no final do 
século XX? É dito que este é o caminho de “união de homem e mulher – yin e yang.” 
Isto significa que esse é o caminho definido pelo princípio de yin e yang, de “homem e 
mulher juntos em um único corpo.” Então, isto significa que Coreia e Japão devem se 
tornar unidos como um único corpo? Sim, Coreia e Japão, um filho mais velho e uma 
filha mais velha, devem se tornar boas contrapartes um para o outro. 
 
Vamos examinar o mapa a seguir: 
A Coreia é um pequeno país que se projeta de norte a sul, a partir da borda leste da vasta 
massa de terra da Ásia em um canto do oceano. Se compararmos o continente da Ásia 
com um corpo humano, o que podemos dizer de uma forma alongada não a partir da 
parte de cima ou de baixo do corpo, mas exatamente do meio? Desnecessário dizer, que 
parece inequivocamente com um falo, a parte do macho responsável pela função 
reprodutiva. Além disso, você encontra uma forma pequena e arredondada pendurada. 
Isso se assemelha claramente ao escroto do corpo, uma parte importante e indispensável 
do sistema reprodutivo. A península coreana tem esse formato geográfico. 
 
A raiz de um macho, o falo, está conectada com todo o sistema nervoso da cabeça aos 
pés. Se uma doença se desenvolve no sistema nervoso central, que é o centro do corpo 
humano, a raiz (ou falo) não pode funcionar normalmente. Então, olhando para o 
gráfico, onde está a linha desta vértebra e onde ela se conecta com esta raiz? 
 
É claro que começa no centro da China e nas montanhas do Himalaia, que se diz serem 
o centro e o “teto” dos continentes Europeu e Asiático. Então se estende para o nordeste 
até o Monte Paek Do, da cordilheira de Tae Baek. Esta é a vértebra da Coreia, centrando 
no Monte Kum Kang, onde toda a energia está concentrada. Dizem que o homem santo 
que herdou essa energia espiritual deve nascer no Norte da Coreia. 

 
(Gráfico 31: Mapa de Kay Ryong) 
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Em conformidade com o princípio de yin-yang, a contraparte deve ser um feminino. 
 
Então vamos examinar as ilhas do Japão, localizadas perto da Coreia. As ilhas do Japão 
se estendem de norte a sul em um oceano mais vasto do que o continente Asiático. O 
ponto mais ao norte, Hokkaido, é o equivalente à cabeça; a principal ilha de Honshu é o 
torso, e as ilhas ao sul de Kyushu são as pernas. Parece como se ela estivesse deitada 
com suas pernas estendidas. Esta nação insular do Japão, que simboliza uma mulher, é a 
terra na qual as flores desabrocham e onde o fruto nasce no caminho que o homem santo 
é enviado para a terra masculina da Coreia. 
 
Assim, o Japão é mulher (yin: mãe) e Coreia, homem (yang: pai), e as duas devem se 
tornar esposo e esposa. A providência de Deus espera que estes dois países apoiem um 
ao outro, sustentando o caminho celeste enviado por Deus, o Criador, cumprindo uma 
importante missão para o benefício da humanidade. 
 
Se o Japão falha em cumprir o papel de filha mais velha de Deus como a noiva do filho 
mais velho, que é o papel de mãe para o mundo futuro, consequências sérias ocorrerão. 
Nesse caso, outra nação oceânica (por exemplo, uma nação oceânica donzela como a 
Inglaterra, ou uma nação oceânica de meia idade como as Filipinas ou Indonésia) deverá 
se tornar o país cônjuge do filho mais velho e concluir a tarefa não acabada designada à 
mãe. Mas nenhum destes países é o cônjuge predestinado para o filho mais velho. 
 
Quando o Japão cumpre com sucesso sua missão, a Segunda Vinda de Buda, que é o 
filho do Imperador Superior (Deus), a Segunda Vinda de Jesus, a Segunda Vinda de 
Confúcio, ou seja, o Messias, dará fruto de salvação e cumprirá a vontade de Deus sobre 
a face da terra. 
 
Se o Japão falha em cumprir esta missão, não somente o Japão, mas também toda a 
humanidade sofrerá tribulações inimagináveis, sem paralelo desde a criação do mundo. 
 
O princípio de salvação nos últimos dias pode ser explicado somente pelo princípio na 
filosofia oriental da compatibilidade e incompatibilidade dos cinco elementos. 
 
Os cinco elementos básicos são água, madeira, fogo, terra e metal. Compatibilidade 
existe nos relacionamentos nos quais um dos elementos produz ou gera o outro. A 
ordem aqui é água, madeira, fogo, terra e metal. Água gera madeira, madeira gera fogo, 
fogo gera terra, terra gera metal e metal gera água. 
 
Ao contrário, incompatibilidade existe nos relacionamentos nos quais um dos elementos 
derrota o outro. A ordem aqui é água, fogo, metal, madeira e terra. Água derrota fogo, 
fogo derrota metal, metal derrota madeira, madeira derrota terra, e terra derrota água. 
 
No tempo do julgamento pelo dilúvio milhares de anos atrás, Noé salvou as sementes da 
humanidade e dos animais construindo a arca. A arca de Noé foi construída de madeira, 
e este exemplo está de acordo com a regra que água gera madeira. 
 
Entretanto, o julgamento que agora deve vir é de fogo. O único elemento que pode 
derrotar o fogo é a água. Para sobreviver ao fogo, desta vez precisamos de água, como é 
afirmado no princípio de incompatibilidade (água derrota fogo). 
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Aqui a água significa a água branca ou a água do poço da montanha Kon-Ryun (na 
China), que simboliza Confucionismo, Budismo, Cristianismo e as outras religiões, ou 
seja, a cruz branca. Isto significa que somente aqueles que bebem a água da verdade 
sobreviverão ao tempo do julgamento. 
 
Kyuk-Am-Yu-Rok interpreta fogo de duas maneiras: o fogo que cai na terra, fogo 
voando no ar que cai no chão, e o fogo que brota a partir da terra. 
 
O primeiro fogo é o fogo criado pelo homem de bombas e mísseis nucleares, e o 
segundo fogo é o fogo das calamidades (ou ações de Deus) como terremotos ou 
erupções vulcânicas. 
 

 
Imagem 32 
 
*O verdadeiro homem virá para a nação insular, e aqueles que forem contra o Céu, 
perecerão. 
 
Esta profecia que o verdadeiro homem vem através do Japão é uma mensagem séria 
contendo uma grave advertência. 
 

 
Imagem 33 
 
O que é que me mata? É fogo. O que é que me salva? É praticar a verdadeira 
moralidade. A pedra branca que Deus nos concede é a arma que destrói demônios. 
Quando uma pessoa boa a possui, isto trará salvação para ela, e quando uma pessoa 
má a possui, isto a enviará para o inferno. A única pessoa que tem o poder para utilizar 
esta arma é a mesma enviada pelo Céu. 
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Imagem 34 
 
Todos devem despertar. O centro da capital da Coreia é o posto de comando. 
 
Esta é a primeira fortuna (oportunidade) desde a criação de Céu e terra, contudo, eles 
(o povo) não podem reconhecer adequadamente o homem santo que vem do Céu nos 
últimos dias. 
 

 
Imagem 35 
 
Como você ousa comparar a longa vida e felicidade do casal do homem santo com 
Jesus que veio antes? Aqueles que buscam a verdade, devem chegar a uma 
compreensão profunda.  
 
Quem falhar em ser realmente atento perderá sua vida. Quem reconheceria Confúcio se 
ele viesse à terra? 
 

 
Imagem 36 
 
Ele pode não fazer nenhum barulho e não ter nenhum odor ou sabor particular, 
contudo, ele está cheio com misericórdia e benevolência, e ama toda a criação.  
 
Todas as religiões do mundo afirmam suas reivindicações, sem saber do fato que uma 
tremenda revolução está ocorrendo no mundo da fé. 
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Imagem 37 
 
Cegos pela névoa violenta e distraídos pela mosca amarela, não se vê o caminho logo à 
frente dele. 
 
Como fogo disparando para o céu enchendo o ar, a estrada se torna intransitável. 
Como eles podem encontrar o fundamento que preservará suas vidas? 
 

 
Imagem 38 
 
Este é o tempo quando fogo voa no ar e a terra treme com terremotos (todas as 
calamidades). As enchentes secam e as pessoas são queimadas até a morte. Elas 
morrem de doenças desconhecidas; o homem vivo de manhã é encontrado morto à 
noite. Somente uma família entre dez permanecerá viva. 
 

 
Imagem 39 
 
Não se movam tão facilmente, soldados japoneses. O que vocês desejam ganhar se 
mobilizando novamente? Sua vitória final? Acontece que o que vocês ganharão será 
somente a morte. 
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Imagem 40 
 
O caminho religioso é o caminho centrando em Deus, e seu exército celeste de elite 
contém 12.000 de cada uma das doze tribos, um total de 144.000. 
 
Pela filha mais velha de Deus (Japão) e o caminho religioso para unir a Coreia, 
Confucionismo, Budismo, Cristianismo e outas religiões se unirão e a fortuna 
(oportunidade) do Céu finalmente chegará, onde Deus pode reger diretamente. 
 

 
Imagem 41 
 
Não há nenhuma dívida, não importa o que ele construa. O milênio no oriente vem para 
um país insular; dentro do oceano está o filho de Deus. Ele, através de derramar 
sangue e lágrimas, trará paz ao mundo, vencerá sobre a morte e criará o novo mundo 
no qual todos os arrependimentos serão vencidos. 

 
Imagem 42 
 
Como diz o ditado, “Onde coisas boas estão acontecendo, as ruins seguirão” 
(armadilhas) a luz geralmente é seguida pela sombra, e haverá traição de colegas. 
Aqueles que regem sobre os outros e não se tornam humildes perecerão, mas aquele 
que se humilha sobreviverá. 
 
Toda pessoa deve se humilhar. O homem santo de reconstrução que vem no oriente é o 
pai da humanidade, e ele vem também na capacidade de Buda. Incline-se para ele 
incondicionalmente. 
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Imagem 43 
 
Virá o dia quando aqueles que estudam filosofia ou ciência desaparecerão da noite 
para o dia. Eles descobrirão que seus esforços para buscar a verdade através da 
filosofia ou ciência foram confusos. Muito desapontados, eles se tornarão como loucos 
e bêbados, e contudo, estarão cheios de vaidade. 
 

 
Imagem 44 
 
Nada está acima ou abaixo, nem existe outra coisa além disso. 
 
Você pode depender do sagaz e do sábio, mas nunca do poder secular. 
 
Depois de derramar lágrimas, você cantará canções. Desde o início até o final dos 
tempos, se a humanidade participar com uma só mente e uma só vontade, veremos o 
mundo no qual podemos comer o alimento a partir de materiais atômicos. 
 
2. Chung Kam Rok 
 
Há muitas variações do livro de memórias (ou registro) de Chung Kam em circulação 
até este dia. Contudo, é seguro dizer que devemos considerar O Livro de Discussão 
entre Chung-Kam e Lee-Shim como uma edição ortodoxa. (Chung-Kam-Rok 
Collection. Tóquio, Japão: Ji-Yu To-Kyu-Sha, 1933) O destaque de suas profecias de 
eventos históricos é a previsão exata da operação de desembarque bem-sucedida em 
Inchon do General Douglas MacArthur. MacArthur era comandante das forças das 
Nações Unidas nesse estágio da Guerra da Coreia, que começou em 25 de junho de 
1950. 



618 

 

Ele também previu a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, e também previu 
alguns milhares de anos atrás a cruz branca, um feito muito significativo. 
 
Os escritos de Chung Kam Rok são estimados em aproximadamente mil anos. 
 

 
 
Imagem 45 
 
Quando os dias difíceis (os últimos dias) chegam, um infortúnio de “sete mortes” 
invadirá. Quando estes dias chegam, sigam os princípios dos duplos arcos e duplos 
Ul's, ou seja, o princípio da cruz branca. 
 
Você descobrirá uma forma para sobreviver nessa cruz branca. Quando se deparar 
com dificuldades, encontre a cruz branca e se una com ela. 
 

 
 
Imagem 46 
 
Haverá um esforço para continuar uma dinastia para uma segunda geração no Norte 
da Coreia, mas sem sucesso; ela acabará. Ventos negativos soprarão em uma árvore a 
partir de quatro direções; assim, será difícil suportar.  
 
Seis multiplicado por seis é igual a trinta e seis: depois de trinta e seis anos de 
ocupação colonial japonesa, a Coreia desfrutará bons anos. Um belo país no oriente 
será dividido em dois (um branco, o outro vermelho: democrático e comunista) mas 
certamente ele será unido novamente. 
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Imagem 47 
 
Norte e sul estão se confrontando militarmente. É um estado muito perigoso de guerra 
imanente. 
 
Referente a esta divisão de uma raça e uma nação em duas, no tempo da reunificação e 
retorno para o estado original antes da divisão, haverá muitas pessoas passando fome 
e doentes. 
 
Quantos sobreviverão. O ano de fome e escassez ocorrerá repetidamente. 
 

 
 
Imagem 48 
 
Pessoas orientais (roupas brancas) e pessoas ocidentais (roupas azuis) vão se misturar 
e suportar uma vida como de vermes insignificantes. O campo e as cidades a oeste e a 
sul serão engolidos pela miséria da guerra. (trad: a Guerra da Coreia) Neste tempo 
haverá um general (General MacArthur) que comanda soldados no mar e na ilha para 
proteger o país do perigo. 
 
Quando estes soldados cruzam o Rio Kum e salvam as pessoas por toda a terra, uma 
grande fortuna chegará. 
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Imagem 49 
 
Entretanto, nesse tempo, soldados do exército chinês intervirão repentinamente na 
guerra e lutarão contra os soldados do general que atravessou o mar a partir da ilha. 
 
O general que veio através do mar para lutar a guerra de defesa é aquele que derrotou 
o Japão; ele é o comandante das forças Aliadas do sudeste. Este general que ajuda as 
forças brancas (Sul da Coreia) tenta expulsar as forças chinesas. Entretanto, o Exército 
Vermelho se considera justo e tenta tomar toda a península até a Ilha Cheju. 
 
Contudo, o Exército Vermelho será forçado para a fronteira norte da Coreia, e assim, a 
guerra terminará no tempo de três anos, deixando a terra da Coreia devastada. 
 

 
 
Imagem 50 
 
Quando este tempo chega, começará o alvorecer da nação celeste no oriente. No oeste 
as vozes gritarão, “Chung-DoRyong, Chung-Do-Ryong,” e “Messias, Messias.” 
Entretanto, quando este tempo chega, uma pessoa deve encontrar o duplo arco e o 
duplo Ul, ou seja, a cruz branca, antes que possa participar do grande benefício. 
 

 
 
Imagem 51 
 
Agora a humanidade chegou a encontrar a fortuna central do Céu. Este é o tempo 
quando o filho mais velho do leste (Coreia) encontra a filha mais velha do sudeste 
(Japão) e se casa com ela. Todos cobiçam e esperam pelo Homem Verdadeiro, mas 
quem é ele? Ele é aquele que julga todo bem e mal. (Se refere ao gráfico?) 
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Imagem 52 
 
Aquele que vem com o pleno poder para administrar Céu e terra não vem das 
montanhas nem dos campos, mas de onde a cruz branca está situada.  
 
Neste tempo, ele seguramente virá com a lei celeste. 
 

 
Imagem 53 
 
Esse número da lei celeste é o número 21.600 e este é claramente o número que denota 
Céu.  
 
Além disso, há o número 14.400, o qual denota a terra. 
 

 
Imagem 54 
 
Estes dois números somados totalizam 36.000, representando a soma de yin e yang, 
Céu e terra. Está escrito que quando homens e mulheres bons em matrimônio alcançam 
este número, o homem santo virá. Este número específico significa o equilíbrio de Céu 
e terra em consistência com os princípios do I Ching. 
 
Yin e yang juntos em harmonia trazem a fortuna do caminho celeste. Assim, a forma da 
fortuna unidade do oriente e ocidente é a “Fortuna de Dez Vitórias.” 
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Imagem 55 
 
O número 36.000 é esse mesmo número que muda a predisposição da natureza (por 
exemplo, para boa ou má sorte). 
 
Quando as religiões do oriente e do ocidente chegam a bom acordo, todas as pessoas 
do mundo se tornarão tão próximas como irmãos e irmãs. Interpretado pelos princípios 
do 1 Ching, isto é claramente a cruz branca; de acordo com os princípios de yin e yang, 
Céu e terra. 
 

 
Imagem 56 
 
O “Grande Caminho das Dez Vitórias” aparece a partir do oriente. Haverá uma voz 
estrondosa chamando para oferecer a bênção.  
 
Se você desprezar isto e seguir contra, seu ato será como de um pequeno inseto, tal 
como um louva-a-deus ou um grilo, tentando parar uma roda girando, e o homem santo 
somente rirá. 
 

 
Imagem 57 
 
Combinando bons homens e mulheres, o homem santo viverá confortavelmente. Esses 
bons homens e mulheres que recebem o noivado e retornam gratidão a Deus em oração 
receberão filhos preciosos. 
 
Quando isto acontece, o mundo inteiro será unido. Desde o alvorecer da criação, isto 
nunca tinha acontecido. 
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Imagem 58 
 
No leste onde o sol nasce, aparecerá uma cruz branca, e ela brilhará em todos os 
cantos do mundo. O salvador (Chung-Do-Ryong, homem santo) é o “Grande rei de Dez 
Vitórias.” Lembre. Ele é o rei de todos os reis! 
 
*Nota do tradutor original: Foi profetizado que a Segunda Guerra Mundial começará a 
partir de determinada direção (direção nordeste) que indica as regiões de China, Coreia 
e Japão. É realmente surpreendente que o ChungKam-Rok, que tem a história de mil 
anos, indique que 36.000 é o número de Céu e terra, e yin e yang harmonizando o 
engajamento de homens e mulheres. O lugar de refúgio no fim do mundo é onde a cruz 
branca está localizada. Portanto, buscá-la também é uma tarefa muito especial. 
 
3. Cho-Chang-Rok 
 
O Cho-Chang-Rok é o diálogo entre Yu Hyung Won (pseudônimo: Ban Gye) (1622-
1673) e seu filho (Cho-Chang). Yu Hyung Won foi um estudioso bem conhecido sob o 
rei Hyun Hong no meio da Dinastia Yi da Coreia. O valor do Cho-Chang-Rok reside em 
seu testemunho ao Kyok-AmYu-Rok, validando a autenticidade do Kyuk-Am-Yu-Rok. 
 

 
Imagem 59 
 
Meu pai é o ancião Ban Gye. Um dia pedi ao meu pai um conselho detalhado para 
lidar com a fome que estávamos enfrentando. Meu pai respondeu, “Você encontrará os 
detalhes sobre como preservar a vida durante a fome e evitar a morte de doenças 
transmissíveis no Yu-Rok do Honorável Kyuk-Am. Este não deve ser um problema 
real.” 
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Imagem 60 
 
Questionado sobre quais seriam os nomes das doenças no final dos tempos, a resposta 
foi que essas são doenças estranhas dadas pelo Céu para as quais não temos nomes. 
 

 
Imagem 61 
 
A guerra entre Japão e China eventualmente aumentará para a escala global. O mundo 
será como uma cegonha que tenta colher mexilhões, e os mexilhões não soltam o bico 
da cegonha. Assim, o mundo inteiro está envolvido neste enorme tumulto, e tudo 
declinará. 
 

 
Imagem 62 
 
Pergunta: Onde está a verdadeira cópia do manuscrito. 
Resposta. Deve estar descrito em detalhes no Kyok-Am-YuRok. Entretanto, se a mente 
do homem não é honesta, isto não será útil para ele. 
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Imagem 63 
 
Entretanto, o Honorável Kyuk-Am de Hong-Sufi e meu Ma-SangRok contêm partes do 
conteúdo. Portanto, a vida moral de alguns dos descendentes os qualificará para 
olharem para os gráficos, assim, haverá alguns que receberão o efeito. 
 

 
Imagem 64 
 
Pergunta: O que é que tem uma cabeça pequena, mas sem pernas?  
Resposta. Aquilo que tem uma cabeça pequena, mas sem pernas, é fogo. Toda a 
humanidade perecerá por fogo. 
 
4. Hong-Su Ji 
 
Isto também é o trabalho de Nam-Sa-Go, que escreveu o Kyuk-Am-Yu-Rok. 
 

 
 
Este livro também recebe muitos ataques de muitas pessoas. 
 
Sr. Ju pergunta, “O que é Hong-Su?” A resposta é: A situação e disposição do mundo 
está entre o Vermelho (bong) e o Branco  
 
(Nota da Ed. inglês: su, que significa literalmente manga, especificamente uma manga 
de seda branca), e a guerra mundial começará no nordeste, e terminará também no 
nordeste. (A profecia da Segunda Guerra Mundial) 
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Imagem 66 
 
Pergunta: Qual é o significado aqui de Vermelho e Branco?  
 
Resposta. Povos ocidentais e russos entrarão na Coreia. O Vermelho ocupará a terra 
norte de Kae Sung e o Branco ocupará o sul de lá. (A profecia da divisão de Norte e Sul 
da Coreia.) 
 

 
Imagem 67 
 
Pergunta: Quando isto acontecerá?  
 
Resposta. Ano Ul-Yu (1945), o 7º dia do 7º mês pelo calendário lunar (15 de agosto de 
1945 pelo calendário solar). O Japão perderá gradualmente seu poder, e 
eventualmente perecerá. Assim, o norte e o sul serão divididos, e eliminados pelo 
Vermelho e o Branco. 
 

 
Imagem 68 
 
Pergunta: A luta entre Vermelho e Branco será lutada com lanças e espadas?  
 
Resposta. A guerra lutada com lanças e espadas é uma guerra realmente muito 
pequena, mas a guerra usando armas químicas e lutada no espaço (no ar) será uma 
guerra grande. 
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Imagem 69 
 
Pergunta: Como esta guerra química pode ser evitada. 
 
Resposta. Um general com o sobrenome Cho aparecerá da direção nordeste 
conduzindo doze homens santos. Utilizando a energia criativa, ele deve ser capaz de 
evitar isto instantaneamente, do dia para a noite. 
 
Nota: General Cho (O caracter chinês “Cho” é composto de partes significativas [lua + 
estrela + correr] que significa o homem do Céu: o Homem Santo, o Salvador). 
 

 
Imagem 70 
 
Pergunta: É verdadeiro o ditado que o país central do mundo será estabelecido no 
leste?  
 
Resposta. É dito que a mente do povo é a mente do Céu. Como uma afirmação falsa 
pode ser feita. 
 
5. Ma-Sang-Rok (Ou o Registro do Cavalo) 
 
Ma-Sang-Rok é o escrito de Yu-Hyung-Won (pseudônimo Bahn-Kye). Aqui estão 
alguns trechos. 
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Imagem 71 
 
Quando o Oriente e o Ocidente da terra estão diretamente conectados, o mundo virá à 
unidade.  
 
Quando isto chega, o Homem Verdadeiro pode ser visto e o homem santo pode ser 
encontrado com facilidade. 
 

 
Imagem 72 
 
Aquele que nega no leste o que tem acontecido no oeste não é um homem piedoso. Ele é 
um homem que nem é capaz e nem está ciente de nada.  
 
Devemos viver juntos com o Japão, por 36 anos. Lamentamos isto, mas há um 
significado mais profundo para isso. 
 

 
Imagem 73 
 
No leste da China o mesmo acontecerá, e isto não pode ser evitado. 
Eles afirmam que somente o Budismo é a religião da verdade e a religião da salvação, 
contudo, isto não é verdade; Deus dividiu o mérito.  
 
Cada um (leste e oeste) quer tirar o melhor do outro, mas o Céu trata o mundo de 
forma justa. 
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Imagem 74 
 
Enquanto os Vermelhos (Comunistas) ainda estão no leste, o homem santo aparecerá 
com o caminho celeste. No norte haverá uma pessoa que não tem medo do mundo, 
como Hang Woo, e ele incitará um tumulto enorme que mesmo o Céu e a terra não 
podem reprimir. O sul não estará ciente disto em antecedência, muito menos o mundo. 
 

 
Imagem 75 
 
Somente quando as mentes das pessoas retornam para a vontade do Céu, os seres 
humanos passarão a compreender a vontade celeste. 
 
6. Yul-Gok-Bi-Ki (Notas Secretas de Yul-Gok) 
 
Yul-Gok é um pseudônimo. Seu nome verdadeiro é Lee Yi (1530-1584). 
 
Um dos maiores filósofos da Coreia, Lee Yi atuou em posições importantes tais como 
ministro de pessoal, de assuntos internos, de defesa nacional e assim por diante. Ele 
previu a próxima invasão japonesa (do século XVI) e é famoso por proclamar a 
necessidade de preparar 100.000 soldados. Seu dom era sua capacidade de compreender 
os princípios do universo e todas as coisas, e estudá-los de maneira abrangente. 
 

 
Imagem 76 
 
No outono trezentos anos após esta invasão japonesa, a dinastia coreana será anexada 
a uma ilha no meio do mar. Entretanto, no dia 14 de agosto de 1945 todos os japoneses 
retornarão para seu próprio país, e a terra da Coreia será dividida e ocupada pela 
Rússia e um país ocidental. 
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Imagem 77 
 
Há somente um Céu e uma terra, mas como há dois reis para servir. 
Há somente um pai e uma mãe, mas como é que um lado serve um pai vermelho e o 
outro, um pai branco. O ocidente crescerá uma cobertura ao redor do sul, e o norte 
dependerá da Rússia. Pessoas tolas simplesmente agem sem rumo. 
 
7. Sam-Yuk-Dae-Kyung 
 
Sam-Yuk-Dae-Kyung é o escrito de Lee Min Jae, cujo pseudônimo é Myung Ho San Ju. 
Ele estava profundamente interessado no pensamento de Dong Hak, e se tornou um 
discípulo do Mestre Choi Jae Woo (pseudônimo Soo Woon). Então ele começou a 
questionar se o pensamento Dong Hak era consistente com a lei da natureza, e assim ele 
foi meditar com o Sr. Chi Ri. Quando retornou da montanha, ele disse ter recebido a 
revelação escrita aqui. 
 

 
Imagem 78 
 
Pessoas tolas o verão (o homem santo) mas elas não o reconhecerão. Elas o ouvirão, 
mas não entenderão. Isso é lamentável. 
 

 
Imagem 79 
 
Seja diligente e se esforce, e não perca o tempo dado pelo Céu. Se você perder este 
tempo, a oportunidade não virá novamente. Com toda a sua vontade e poder, edifique a 
cultura correta, gerencie suas famílias e sua nação. Paz no mundo será alcançada. 
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Capítulo 3 - A Exatidão Histórica e Validade das Profecias 
Coreanas 
 
A futura confiabilidade de uma profecia deve ser atestada por sua exatidão passada. Eu 
gostaria de examinar algumas das questões do tempo presente, tal como a fortuna geral 
da Coreia, mudanças no poder político, o tempo de unificação e profecias dos últimos 
dias, em relação à exatidão passada das várias profecias. 
 
1. Fortuna Nacional da Coreia e Principais Mudanças Políticas 

 
Imagem 1 
 
Em setembro do 4º ano de Yung Hee, a dinastia Yi chegará ao fim. Esta é a estação que 
as cigarras cantam. Destruindo os bons costumes morais existentes na Coreia, o Japão 
degradará a moralidade e a ética, abolirá os antigos estudos e sistemas, e estabelecerá 
um novo sistema de educação. 
 
(Nota: Este foi o ano de 1910, o ano em que o Japão Imperial anexa a Coreia.) 

 
Imagem 2 
 
Por 36 anos seguindo a anexação japonesa da Coreia, a Coreia será um povo sem um 
rei, e se tornarão filhos de um monge Budista, onde eles (o povo) nem mesmo conhecem 
Buda. 
 
 (Nota: Os japoneses estabeleceram um decreto onde todos os homens tinham que cortar 
seu cabelo curto, como monges Budistas.) 
 
O Japão surgirá primeiro como o sol surge no leste, e quando chegar o tempo, ele irá 
se pôr além da montanha ocidental. Quando será este tempo? Será quando a guerra 
entre Japão e China se transforma em uma guerra mundial… 
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Imagem 3 
 
Começando no ano 1894-95, e terminando no ano 1944-45, o Japão surgirá e brilhará 
como o sol, e então irá se pôr como o sol ao entardecer. No ano 1945, o Japão cairá, e 
seu povo retornará para seu país em grande desespero. 
 

 
Imagem 4 
 
O povo coreano será dividido em dois e aguardará um ao outro em lágrimas, com uma 
ponte entre eles. 
 (Nota: A Ponte de Pan Mun jeom Sem Retorno e a Ponte da Liberdade em Im Jin Kak.) 
 
A raça coreana suportará a tristeza da separação forçada. O Japão se mudará do 
oeste: a Coreia (direção ocidental) e retornará para o leste (direção oriental: o leste), 
voltando para seu próprio país. Estes 36 anos de relações ruins são predeterminados 
por Céu e terra. Essa relação está agora superada. 

 
Imagem 5 
 
Embora exista uma cortesia que deve ser mantida entre os seres humanos, cada lado se 
reunirá e tramará assassinatos. Os canais adequados de acima e abaixo são 
perturbados, e a planta do pé que deve estar no chão vai acima da cabeça. Essa fortuna 
anormal será galopante. 
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(Nota: Esta é exatamente a forma como aconteceu. Após a liberação do Japão em 1945, 
líderes proeminentes como Kim Ku, Yeo Oun Hyung e Song Jin Woo foram 
assassinados.) 

 

 
Imagem 6 
 
Neste tempo, se alguém quer viver, ele deve passar através do paralelo 38 sem demora. 
Três anos a partir do ano de 1950 serão anos de tumulto, e Pusan será a única região 
remanescente na qual uma pessoa pode evitar este tumulto. 
 

 
Imagem 7 
 
Com as notícias felizes da liberação da Coreia do Japão, um rei cansado chega ao sul e 
administra mal os assuntos políticos. Assim, a nova administração Lee chega a um fim 
depois de doze anos. As vozes de acusação que atacam Lee por governar um país 
continuam; o que um homem pode fazer? 
 
Filhos cresceram lutando contra o Rei Lee, e depois que Lee recua, Yoon naturalmente 
virá. 
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Imagem 8 
 
Para protestar contra as ações erradas do governo, as províncias de Kyung-Sang e 
Cholla no sul se levantam em manifestações começando em Masan e se espalhando ao 
norte para envolver até mesmo a província de Choong-chung. Por toda a Coreia, 
argumentos a favor e contra se espalharão como uma canção… 
 

(Nota: A revolução estudantil começou em 19 de abril de 1960.) 
 

 
Imagem 9 
 
Não apoie e nem se oponha. Não é 1960 e 1961? Os três ramos das forças armadas 
(exército, marinha e força aérea) se levantarão com fogueiras e prenderão todos os 
ladrões no castelo. Embora o governo militar seja culpado, deve-se manter a boca 
fechada como se estivesse trancada com um cadeado. Uma vez que você abre sua boca 
de forma errada, você fará tanto mal como se estivesse agitando um machado sem 
controle. 
 

(Nota: o golpe militar de Pak, Jung-Hee em 16 de maio de 1961.) 
 

 
Imagem 10 
 
Depois que o Homem Árvore voa para longe, quem espera? A seguir virá o pássaro da 
montanha. 
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Nota: Os dois caracteres chineses para “Árvore” e “Homem” podem ser combinados em 
um único caracter “Park,” indicando o ex-presidente Pak, JungHee. Da mesma forma, 
os caracteres para “Montanha” e “Pássaro” podem ser combinados em um caracter 
“Choi,” (Choi, Gyoo-Hwa) que sucedeu após o presidente Pak. 

 

 
Imagem 11 
 
Depois que Park partir, Chun entrará no mundo de tumulto. Ele senta no trono de 
poder como um general, mas não deve ser complacente. Olhe para esses ladrões. Agora 
ele pode estar confortável, mas com o tempo seu regime desmoronará como grãos de 
areia. 
 
(Nota: Chun Do Hwan começou o incidente de 18 de maio a fim de tomar o poder. O 
julgamento do governo militar pelos erros dos ex-presidentes Chun Do Hwan e Roh Tae 
Woo.) 

 
2. A Divisão da Coreia e o Tempo de Sua Reunificação 
 

 
Imagem 12 
 
Quando é que a nação é dividida. É o ano do pássaro azul. 
 

(Nota: pássaro azul, 1945; se refere aos gráficos 1-3.) 
 

 
Imagem 13 
 
Quando ela é dividida pela segunda vez. É quando o tigre e o coelho brigam um com o 
outro, e fogo é trocado. 
 
Nota: Tigre + Coelho denota 1950. Fogo e água significam o sul e o norte. O paralelo 
38 desapareceu e a Coreia agora está dividida por uma linha de armistício (se refere ao 
gráfico 2). 
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Imagem 14 
 
Quando o armistício será alcançado? É no mês quando o dragão e o tigre conversam 
um com o outro e a ovelha amarela salta no campo. 
 
(Nota: Dragão + Serpente indica 1953. Ovelha amarela indica o mês de junho no 
calendário lunar [se refere ao gráfico 3) 

 

 
Imagem 15 
 
Quando a unificação ocorrerá? É no ano quando o dragão e a serpente saltarão com 
alegria, e o mês quando o cão vermelho saltará com alegria. 
 
(Nota: Isto deve ocorrer no mês de setembro (cão vermelho), ou no ano do dragão ou no 
ano da serpente. Os anos que encontram esta condição são 2000 e 2025. (Se refere aos 
gráficos 1-3.) 

 
3. Os Últimos Dias e as Condições Sociais nos Últimos Dias 
 
Os últimos dias são um tempo quando o homem santo aparece. A expressão “os últimos 
dias” significa a conclusão deste mundo, ou que uma grande mudança na história 
humana está ocorrendo, portanto, há um tempo intermediário entre o que era antes e o 
que virá. Quais são os sinais do fim do mundo quando ele se aproxima? 
 

 
Imagem 16 
 

Quando o tempo dos últimos dias se aproxima, as pessoas vão ignorar 
totalmente a ascensão e queda de sua própria nação. Pais e filhos brigarão 
entre si sobre suas propriedades. Esposos e esposas se divorciarão. Esposas 
deixarão seus esposos a quem uma vez amaram, e viúvas darão à luz. 
Imoralidade prevalecerá, especialmente imoralidade sexual. 
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Imagem 17 
 
Os jovens bebês perderão suas vidas enquanto ainda está no ventre de sua mãe. Isto só 
pode significar aborto. 
 
Foi previsto o uso de invenções brilhantes como o automóvel, trem, avião, telefone, 
arranha-céus e letreiros de neon. Profecias retratavam um esboço do ambiente de um 
mundo altamente desenvolvido. 
 

 
Imagem 18 
 
Pessoas não serão capazes de ver os rostos umas das outras, mas serão capazes de 
conversar entre si a milhares de quilômetros de distância sobre fios de arame que 
podem misturar centenas de idiomas. Cavalos de ferro correrão milhares de 
quilômetros, contudo, dentro dele será tão quieto como se a pessoa estivesse sentada 
em sua própria casa de três andares. 
 

 
Imagem 19 
 
Um navio navegará no ar (aviões). Ele tem asas que sustentam no ar, e ele voará como 
um grou branco, com uma bandeira vermelha, nas nuvens. 
 
4. O Caminho que as Pessoas Devem Trilhar no Fim do Mundo 
 
Os últimos dias são historicamente o momento mais crítico para a raça humana. Nós, 
que vivemos nos últimos dias, continuamos vivendo alegremente com vidas afluentes 
sobre o materialismo todo-poderoso, sem qualquer senso de perigo iminente. Mas este é 
o tempo para nos verificarmos e observarmos se nossa forma de vida é aceitável a partir 
da perspectiva do Deus Criador. 
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Imagem 20 
 
Neste tempo, o fogo virá voando do céu e pousará no chão, e muitos seres humanos 
serão mortos. Três calamidades e oito tribulações ocorrerão, e por uma guerra de três 
a dez dias, o mundo será unificado. Pise nos outros ou seja pisoteado; muitos choram 
em agonia. 
 
(Nota: Três dias de guerra: embora seja um período curto de guerra, haverá confusão 
sem precedentes por todo o mundo.) 

 

 
Imagem 21 
 
No tempo de guerra, bolas de fogo voarão sobre a alta montanha onde os pássaros não 
ousam voar, e elas pousarão e não deixarão nenhum traço de humanidade. 
 

 
Imagem 22 
 
O Salvador que vem para este mundo pela segunda vez separará todos os homens como 
grãos em uma debulhadora, para separar o grão bom do grão ruim (sem valor). 
 

 
Imagem 23 
 
Ele será capaz de discernir bem do mal como se estivesse vendo através de um óculos 
do Céu, e fará julgamento. 
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Imagem 24 
 
Se a humanidade no leste e oeste falha em reconhecer o homem santo que vem a este 
mundo, ela não escapará à morte. 
 

 
Imagem 25 
 
São três Deuses (ressurreição do Salvador) vindo em uma única pessoa para reger este 
mundo a partir do Céu. Muitos bons homens viverão, e aqueles do mal morrerão. Se 
você escolher o errado, é como entrar no incêndio carregando uma carga de lenha. Ai! 
Os dias quando todas as calamidades do mundo ocorrem simultaneamente não estão 
longe. Quantos entenderão isto e o evitarão? Tão tolo e tão lamentável, mas o que pode 
ser feito sobre isso? 
 

 
Imagem 26 
 
Até agora ele viveu neste mundo com cautela e insegurança como se estivesse 
caminhando em gelo fino. O salvador mais benevolente ama este mundo tão 
profundamente, tanto que até se preocupa sobre um animal perigoso se aproximando 
furtivamente à noite para atacar alguém, e ele dá proteção. Ele é realmente uma 
encarnação do próprio amor. Ele terá grãos trazidos de longe para prover uma vida de 
afluência. 
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Imagem 27 
 
Haverá o caminho da cruz branca (+), pelo qual as religiões de Confucionismo, 
Budismo e Cristianismo virão à unidade com Deus no centro. Este é o grande Caminho 
das Dez Vitórias, o lugar que você obtém salvação. Você deve encontrar esse lugar e 
obter salvação. Aqui todos os princípios dos ensinamentos de Confucionismo, Budismo 
e Cristianismo estão integrados com consistência. Os princípios do I Ching podem 
provar que isto é verdadeiro. 
 

 
Imagem 28 
 
Uma pessoa deve ser capaz de respeitar três coisas. 
 
Primeiro, uma pessoa deve manter uma mente e comportamento corretos. 
 
Segundo, uma pessoa deve manter a mente e comportamento limpos, claros e 
brilhantes, e consistentes do início ao fim. 
 
Terceiro, branco significa manter a mente branca, os olhos brancos e o vestuário 
branco. Isto significa manter o ambiente limpo. 
 

 
Imagem 29 
 
Como se vive a vida nos últimos dias? Quando lê estes escritos, você saberá, a menos 
que seja um tolo. 
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Imagem 30 
 
Aqueles que não estão preocupados ou interessados não encontrarão nada, mas 
aqueles que buscam, encontrarão o que estão buscando. Oh, você compreenderá o 
lugar de dez vitórias. Seu lugar de salvação é em sua própria mente e espírito. 
 

 
Imagem 31 
 
A vontade Deus e a mente humana são a mesma coisa. Uma vez que você parte, e 
quanto tempo levará antes de encontrar novamente? Tudo tem sido ensinado para 
ambos leste e oeste através de palavras. 
 

 
Imagem 32 
 
Ele é um homem que vem do Céu a fim de preparar as pessoas para os últimos dias e a 
salvação final. Toda a humanidade deve ouvi-lo e obedecê-lo no comando do próprio 
Deus. 
 

 
Imagem 33 
 
Não há nada acima disso; não há nada abaixo disso; não há nada além disso. 

 
Livro Seis – Quem é Ele? 
Sung Mo Koo 
Agosto de 1998 
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Capítulo 4 - Qualificações Objetivas Messiânicas Encontradas 
nos Livros de Profecias 
 
I. Livros Coreanos de Profecias 
 
De acordo com as profecias coreanas, o Messias que virá nos últimos dias deve atender 
as seguintes descrições. 
 
1. O homem santo deve nascer ao norte do paralelo 38. 
 

 
Imagem 1 
 
2. Ele nasce com a fortuna espiritual da intransponível Montanha Diamante na Coreia 
do Norte. Ele vive temporariamente na nação insular no leste (Japão, os Estados 
Unidos, etc.) antes da liberação de 15 de agosto de 1945, e então retorna para a 
Coreia. 
 

 
Imagem 2 
 
3. Ele é ricamente abençoado como Seok-Soong-Gong, que é conhecido por ser um 
homem com as maiores bênçãos do mundo. 
 

 
Imagem 3 
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4. Ele deve ter a experiência da prisão. 
 

 
Imagem 4 
 
5. Ele deve suportar a vida difícil de aprisionamento e trilhar um caminho através da 
terra de morte para o benefício de ser verdadeiro, e receber ridículo e acusação 
injusta.  
 

 
Imagem 5 
 
6. Ele é aquele que combinará e casará muitos bons homens e mulheres que acreditam 
em Deus. 
 

 
Imagem 6 
 
7. Ele é aquele que se casa novamente. 
 

 
Imagem 7 
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8. O lugar que ele aparece está sob a Montanha Dragão (Yong-San), no centro de 
Seoul em um campo de areia branca onde um galo canta e um dragão uiva. Ele toma 
este lugar como um posto de comando e fornece direção para o mundo. 
 

 
Imagem 8 
 
9. Ele é aquele que persegue a unidade das religiões. Como um mestre de todas as 
religiões, ele é o homem universal transcendendo leste e oeste. Ele traz Confucionismo, 
Budismo e Cristianismo à unidade, e vem a este mundo como Chung-Do-Ryung, uma 
Segunda Vinda de Buda e Cristo. Ele vem como os verdadeiros pais de todas as pessoas 
do mundo. Ele vem como o filho mais velho de Deus, e rei de todos os reis. 
 

 
Imagem 9 
 
10. Ele vem a partir das religiões combinadas de leste e oeste como um ramo, e quando 
o caminho da cruz branca aparece, haverá muitos inválidos (pessoas com deficiências). 
 

 
Imagem 10 
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11. Ele é bem conhecido no leste e no oeste, por exemplo, na Inglaterra e na América. 
 

 
Imagem 11 
(Kyuk-Am-Yu-Rok) 
 
12. Ele vem a partir de um país peninsular no canto do continente oriental. O homem 
santo vem a partir do Céu para o leste. 
 

 
Imagem 12 
 
Assim, ele vem no leste a fim de salvar as pessoas do mundo, e ele encontra estas 
qualificações objetivas. 
 
Ele vem como um filho mais velho de Deus, carregando o mandamento de Deus, para 
implantar o plano de Deus neste mundo. Ele vem para escolher as pessoas boas e torná-
las o próprio povo de Deus, com quem edificará o reino milenar na terra. As profecias 
coreanas preveem o advento do Messias de formas concretas, como mencionado acima. 
 
2. O País do Messias como Visto na Bíblia 
 
Apocalipse 7:2-4 diz, “E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo 
do Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder 
de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as 
árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. 
E ouvi o número dos selados, e eram cento e quarenta e quatro mil selados, de todas as 
tribos dos filhos de Israel.” 
 
Qual é o país do oriente? O oriente aqui se refere à Coreia, Japão ou China. Entretanto, 
a China permanece atualmente como um país materialista que nega o Criador e a 
religião, por isso ela claramente não é indicada. 
 
Japão é descrito como segue de acordo com Isaías 41:1-4: “Calai-vos perante mim, ó 
ilhas, e os povos renovem as forças; cheguem-se, e então falem; cheguemo-nos juntos 
a juízo. Quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as 
nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó 
e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, 
por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez 
isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu o Senhor, o primeiro, e com os 
últimos eu mesmo.” 
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A partir da passagem acima, é demonstrado claramente através da frase “Calai-vos 
perante mim, ó ilhas,” que o Japão também não é o lugar onde o sol surge. 
 
Vamos examinar a origem da palavra Chosun [Nota edição em inglês: Chosun era o 
antigo nome da Coreia, um uso revivido durante a dinastia Yi.] A definição do 
dicionário diz, “Chosun é um nome adequado do país da Coreia, significando um país 
onde nasce o sol, um país do amanhecer.” 
 
É apenas coincidência que eu deduziria a partir da Bíblia que o país onde o sol nasce é a 
Coreia, e o dicionário também designar o país onde o sol nasce como a Coreia? 
 
3. O Messias como Descrito em um Livro de Profecia Ocidental 
 
O livro do grande profeta francês Nostradamus, 10:75, diz: 

Não importa quanto tempo esperemos, não há nenhuma chance que ele 
venha da Europa. É da Ásia de onde ele virá. Uma grande união nascerá 
de Hermes. Ele superará todos os reis do Oriente. O país do sol manterá 
uma grande lei messiânica. Um novo líder do espírito virá no oriente. 
 

Assim a Bíblia, a qual transcende tempo e espaço (seja leste ou oeste, tempos antigos ou 
tempo presente), e outras profecias são unânimes em predizer que o Messias está 
seguramente vindo na Coreia. 

 
Livro Seis – Quem é Ele? 
Sung Mo Koo 
Agosto de 1998 
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Capítulo 5 - O Propósito do Advento do Messias 
 
1. O Messias Vem em um Tempo de Grande Transição 
 
Após um estudo minucioso das profecias, parece que a história humana e todas as coisas 
do universo são gerenciadas de acordo com a providência do Criador que está no Céu. 
Vamos agora examinar a história das mudanças na crosta da terra, pois a terra é o 
próprio fundamento da vida humana. 
 
1. A fortaleza Inca onde um bloco de pedra pesa cerca de 100 toneladas. 
2. Mistérios da brilhante antiga civilização Inca, que foi enterrada sob as montanhas dos 
Andes. 
3. A vida de nômades extintos nas grandes planícies férteis que são o deserto do Saara 
de hoje, estimada entre 2.000 a.C. e 6.000 a.C. 
4. As muralhas da cidade de Jericó de 9.000 anos atrás, a primeira cidade do mundo, 
agora enterrada a 17 metros de profundidade. 
5. A extinção da cultura Maia na magnífica península de Yucatán da América Central. 
6. Uma misteriosa construção de pedra chamada Nan Mandol que permanece na Ilha de 
Pohnpei no Pacífico Sul. 
7. Os mistérios do Monte Everest, que já esteve no fundo do mar. 
8. Os fósseis de moluscos, peixes e outras formas de vida marinha no topo das 
montanhas do Himalaia. 
9. O lendário continente de Atlântida. 
10. O grande dilúvio de Noé, que está cercado por mistérios. 
11. Os depósitos subterrâneos de carvão agora sendo encontrados no permafrost da 
Sibéria e Alasca. 
12. Descoberta dos restos mortais de um mamute gigante cujas presas tinham mais de 
três metros de comprimento, e de mamíferos e fósseis congelados perfeitamente 
preservados, e de buracos onde literalmente dezenas de milhares de animais são 
encontrados, na Sibéria, nos Alpes, América do Norte e no permafrost ao norte das 
montanhas do Cáucaso. Tudo isso sugere que houve mudanças bruscas na crosta 
terrestre. De fato, isto serve como uma prova perfeita sobre isso. 
 
Como vimos acima, a terra tem se submetido a múltiplas mudanças em sua crosta por 
vastas extensões de tempo. 
 
Além disso, de acordo com as teorias atuais da física, geologia e antropologia, geleiras 
também existiram no que são agora zonas tropicais no equador, e as mudanças nos 
polos ocorreram pelo menos dezesseis vezes no último milhão de anos, e mais de cem 
vezes desde a criação da terra. 
 
Onde estão aqueles que alcançaram essas civilizações brilhantes e as deixaram para 
trás? Onde estamos indo no século XXI? 
 
Há alguma segurança que as pessoas de hoje, que edificaram esta civilização 
contemporânea não desaparecerão para sempre, restando apenas vestígios? A história se 
repete. A terra repetirá as grandes mudanças de sua crosta. Se isso acontecesse, quem 
sobreviveria? Quem nos salvaria hoje? Somente Deus, que é o Criador e que criou o 
universo e todas as coisas, e está no Céu, conhece a resposta. 
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2. O Destino da Humanidade e a Responsabilidade do Povo da 
Coreia e do Japão 
 
De acordo com geólogos, a terra se submete a um movimento polar e mudanças 
resultantes em sua crosta. Neste tempo não há nenhuma garantia para a segurança de 
seres humanos nem de animais. 
 
Acima de tudo, o sofrimento que os seres humanos suportariam é inimaginável. 
 
Para piorar ainda mais, a existência de substâncias nucleares, das quais nos orgulhamos 
como a definitiva realização científica, está agora nos apresentando o espectro da morte, 
uma visão de nossas próprias sepulturas. 
 
Dizem que a quantidade de armas nucleares que está estocada é suficiente para destruir 
todos os seres humanos cem vezes. A detonação deste arsenal nuclear pelo efeito 
percussivo de terremotos, vulcões ou outras calamidades é um horror que se deve 
imaginar. E sobre as outras armas químicas e biológicas? Até agora, temos sido 
influenciados por uma trama projetada por maus espíritos para cavar nossas próprias 
sepulturas. Você acha que nosso Pai, o próprio Criador que está no Céu, apenas 
observará essa conspiração de maus espíritos, e assistirá homens e mulheres morrendo 
como resultado disto? 
 
A resposta é um enfático não. 
 
Assim, Ele enviou Seu filho mais velho à terra como um salvador. Seu filho mais velho 
não pôde cumprir suas obras de salvação sozinho, por isso ele se casou com o cônjuge a 
quem Deus escolheu para ele. 
 
Deste modo, dando nascimento a filhos e criando uma família, eles estão destinados a 
cumprir a missão de salvação herdada dos Pais acima no Céu. Tudo isso foi planejado. 
 
Este é o argumento criado pelas profecias coreanas. É o princípio de yin e yang e dos 
dois Ki, o princípio de toda criação. 
 
Se eles não se casam, não pode haver nenhum filho; e se não há nenhum filho, eles 
mesmos não podem ser pais. 
 
Então, quem é a mulher a quem o Pai Celeste escolhe como o cônjuge de Seu filho mais 
velho? O cônjuge de Seu filho mais velho é um ser universal visível a partir da 
perspectiva do Céu. Por outro lado, ela é uma existência simbólica que não podemos ver 
a partir da perspectiva humana. O cônjuge do filho mais velho de Deus, o Criador, é Sua 
filha mais velha. 
 
Quem é a filha mais velha? 
 
De acordo com o princípio de yin e yang por todo o universo, a filha mais velha é o país 
insular do Japão, que está localizado a sudeste da Coreia. (sudeste da Coreia; se refere 
ao gráfico 1) 
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Como foi explicado no Capítulo 2, de acordo com o princípio ativo de yin-yang por 
todo o universo, a Coreia é o filho mais velho e o Japão é a filha mais velha. Portanto, 
Coreia (o filho mais velho) e Japão (a filha mais velha) são os pais da humanidade. 
 
Qual é a responsabilidade dos pais? Certamente não é para dar à luz a filhos, e então 
descartá-los. 
 
Pais devem amar, alimentar, vestir, educar, proteger e nutrir os filhos. Esta salvação dos 
filhos é a responsabilidade dos pais. A Coreia e o Japão devem cumprir esta 
responsabilidade como pais. 
 
Em seu quarto livro de profecias, no terceiro capítulo, Nostradamus afirma que uma das 
alianças vem do grande Hermes, e uma grande lei messiânica é mantida na nação do sol. 
 
Qual nação é esta nação do sol? Sem dúvida, é o Japão. 
 
Quando o Japão cumpre a responsabilidade da mãe abraçando a humanidade com amor 
e nutrindo-a, a lei celeste do salvador será mantida e estendida para todas as nações do 
mundo, abrangendo as pessoas do mundo como os filhos. Simplificando, com esta lei 
celeste, o Japão pode se tornar a nação líder do mundo. 
 
Nota: A lei celeste é a lei de paz mundial. O Japão se tornará parte de uma aliança com 
o Messias, e como a nação mãe de acordo com a lei de paz mundial, ela se tornará a 
nação conduzindo o caminho para a paz mundial. Sobre a realização desta 
responsabilidade, o perdão pode ser concedido para seus erros passados e a salvação 
pode ser concedida. A lei de paz mundial significa a constituição de paz japonesa. 
 
Nostradamus também indica isto em sua profecia que um membro da aliança virá de 
Hermes. 
 
Isto significa que se o evento do filho mais velho de Deus, que vem à terra, falha em 
estabelecer uma aliança a partir de Hermes, se tornará difícil dar fruto à obra de 
salvação. 
 
Então, o que é Hermes? 
 
Hermes, de acordo com a mitologia grega, é o deus do comércio, negócios e outras 
atividades econômicas. Então um membro da aliança deve ser o Japão, que tem se 
levantado com proeminência como um grande poder econômico. Ele é uma nação com 
um forte mercado marinho que tem obtido sucesso em todos os aspectos de atividades 
comerciais, negociais e financeiros com ajuda e proteção ilimitada de Deus e dos mais 
elevados seres espirituais. 
 
Se a nação do sol, o Japão, falha em se tornar um membro da aliança (retratada como 
esposo e esposa), o futuro do Japão não pode ser previsto. Somente apoiando a vontade 
do filho mais velho de Deus e trabalhando em conjunto com ele, o Japão produzirá o 
resultado de apoiar a vontade de Deus. Esta é a tarefa de ambos coreanos e japoneses 
para Deus. 
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3. O Messias Traz Paz para o Mundo Através do Amor 
 
O que é amor? Muitas respostas surgirão. Amor conjugal entre homem e mulher, amor 
entre pais e filhos, amor entre irmãos, amor entre amigos – amor é expresso através de 
incontáveis relacionamentos. Contudo, a substância básica do amor é respeito. Se você 
diz que ama alguém a quem você não respeita, você está sendo falso e hipócrita. 
Quando você vê um mendigo e sente pena dele, este é um tipo de simpatia que brota a 
partir do amor, um dos muitos ramos do amor, mas não é o próprio amor verdadeiro. 
 
O início do amor verdadeiro é o amor entre pais e filhos. O coração de pais amando seus 
filhos, e o coração de filhos amando seus pais: esta é a origem do amor verdadeiro. Este 
amor é ainda um amor puro. O amor que você dá, e dá novamente, e quer dar ainda 
mais: este é o amor entre pais e filhos. No amor verdadeiro, é impossível não retornar 
amor maior do que o amor que é recebido. A seguir na ordem do amor é o amor entre 
cônjuges, e o amor entre irmãos centrando no relacionamento de sangue. Este é o amor 
centrando na família. 
 
Este também é o amor absoluto inseparável no núcleo da ética celeste. No entanto, neste 
ponto é necessário um auto-sacrifício. Se existe uma família absolutamente unida 
através do amor na relação de sangue, é provável que exista outra família como essa em 
algum outro lugar, e até mesmo muitas outras famílias. Estas famílias se respeitarão. 
Esse grupo de famílias constituirá uma sociedade, uma nação e se estenderá para toda a 
humanidade. É assim como a paz mundial é criada. A paz do mundo terá sido 
alcançada. 
 
Neste tipo de sociedade, todas as pessoas estão unidas em mente e coração. 
 
A paz do mundo nunca será alcançada sem este amor verdadeiro, baseado em várias 
relações de sangue e ética familiar. Aqui, não há nenhum espaço para mal, ódio, inveja, 
antagonismo, etc. 
 
Este amor verdadeiro que se expande e se desenvolve a partir das relações de sangue e 
amor familiar levará a sociedade, nação e toda a humanidade para um mundo pacífico. 
As mensagens secretas coreanas profetizam que o salvador que vem no final do mundo 
estabelecerá este mundo pacífico, este paraíso, em estágios. 
 
As profecias coreanas até mesmo expressam choque e espanto como devem saber sobre 
a forma da vinda do Messias, não apenas saber, mas também edificar. Ele aprendeu 
após seu nascimento, ou nasceu com conhecimento prévio? 
 
O salvador ensina que esta filosofia de amor verdadeiro e verdadeira ética familiar se 
estenderá para todas as sociedades, todas as nações e para toda a humanidade. 
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Capítulo 6 - Procurar o Messias 
 
Até agora, examinamos de perto, sentença por sentença, lado a lado com os textos 
originais, aquilo que profetiza ambos leste e oeste, predizendo para o passado e o 
presente, e se são confiáveis. Se as profecias estão todas corretas, o tempo de grande 
transição está entre quatro e trinta anos. Um dia durante este período, a humanidade 
enfrentará o mais severo e definitivo julgamento. 
 
Agora o homem santo, o filho mais velho de Deus, o Criador, está situado no centro de 
Seul, na península sul-coreana do continente oriental. Ele está direcionando o mundo 
com uma grande missão dada por Deus, dando a bons homens e mulheres a bênção para 
se tornarem a humanidade celeste e estabelecer o reino milenar. Seu tempo concreto é 
abril do ano 2000-2001 (calendário lunar) ou abril do ano 2024-2025 (calendário lunar). 
 
Ele supera em seu conceito os governantes das nações antigas baseadas em clãs ou 
atuais nações baseadas na raça. Ele deve estender o ideal do princípio de amor 
verdadeiro e família verdadeira, e como o rei de todos os reis, ele edificará nações ideais 
e a paz mundial, passo a passo. Ele está administrando tudo espiritualmente como o rei 
de todos os reis. 
 
Ele é um filho mais velho de Deus no Céu, encarregado do direito de agir por Deus. Ele 
veio para realizar a vontade de Deus na terra. As condições objetivas de sua missão 
foram mostradas a partir de exemplos nos textos originais de profecias justapostos em 
doze pontos no Capítulo 4. 
 
Então temos alguma explicação adicional subjetiva e realista além do que temos visto? 
Quem está profetizado para ser ele? Uma descrição deste tipo é encontrada na seção 65 
de Soon Woun Ron no texto original de Kyuk-Am-Yu-Rok, como segue: 
 

 
Imagem 1 
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Imagem 2 
 
Dois homens santos aparecem. O primeiro não é o real, mas aquele que vem pela 
segunda vez é o salvador. Quando o Céu o envia para a terra secretamente, seu nome 
de família é Moon. 
 
Quando a mensagem alcançar aqueles indesejados, eles causarão problemas para o 
Messias porque nenhum ser humano quer ser derrotado. Assim, se torna difícil para o 
Messias aparecer. Estas mensagens estão destinadas para aqueles que entendem os 
princípios do I Ching e podem decifrá-las. 
 
Por esta razão, cara e coroa estão escondidas em todas as profecias e a sequência do 
discurso não é ordenada e consistente. Isto foi desenhado para ser entendido por 
aqueles que têm sabedoria. Não divulguem para aqueles que não têm sabedoria. Se eles 
sabem, apenas criarão mais problemas. 
 
O filho mais velho de Deus foi enviado do Céu com sua identidade oculta e as 
mensagens ocultas sobre ele. Por que elas estavam ocultas? 
 
Foi divulgada a clara razão para isso. 
 
O Messias. Então quem é ele? Quando o céu o enviou para a terra em segredo, seu 
sobrenome era Moon. Nascido ao norte do paralelo 38, passando através do sofrimento 
da vida na prisão, recebendo ridicularização e rejeição e dando o noivado e a bênção do 
matrimônio para aqueles que acreditam em Deus.  
 
Quem é ele? Ele não é o Reverendo Sun Myung Moon, a quem toda a humanidade deve 
atender como os Verdadeiros Pais? 
 
Todas as mensagens secretas e profecias estão destinadas a testificar sobre este 
momento e sobre estes segredos celestes até então ocultos. 
 
Oh, Deus! Oh, nosso protetor! Obrigado, podemos somente agradecê-lo! 
 
A Oração do Senhor 
 

Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu 
Reino; seja feita a Tua Vontade, assim na terra como no céu. Amém. 
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