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Introdução 
 
Este livro é uma seleção de Palavras do Pai sobre Lar Igreja desde 1976 até 1982. Ele 
foi compilado a fim de educar os irmãos e irmãs sobre o propósito e significado da 
providência do lar igreja. Passagens foram tiradas a partir de sermões do Pai, reuniões 
de líderes e discursos especiais para Casais Abençoados. 
 
Estou convencido que o Pai ostenta o recorde entre todos os grandes homens da história 
pelo número de horas que ele passou ensinando e dando orientação espiritual. Exceto 
por algumas ocasiões, tais como as conferências de ciência, o Pai sempre esteve falando 
de forma extemporânea, sem utilizar quaisquer anotações preparadas. Ele se concentra 
tão consistentemente em alcançar a vontade de Deus através da atividade diária e 
trabalho intenso que sua consciência espiritual é muito aguda, e ele pode ser 
continuamente receptivo para inspiração espiritual. Essa preocupação e inspiração 
intensa são o fundamento para ele ser capaz de falar desta forma. Ele possui as ideias 
mais elevadas e puras na realidade da religião e filosofia, mas ele teve que começar o 
curso na direção da realização a partir do nível mais inferior da sociedade humana, 
enquanto suportou perseguição. Por causa de suas vastas experiências de vida sob a 
orientação de Deus, ele é certamente um livro vivo de textos sobre a história e luta de 
toda a humanidade. Ele pode se concentrar às vezes em falar sobre o significado 
providencial de nossa situação atual, mas seu coração está profundamente enraizado no 
passado de sofrimento de Deus, e já habitando dentro do mundo ideal do futuro. Seu 
pensamento abrange o passado, o presente e o futuro. 
 
Todo o coração e inspiração do Pai sobre Lar Igreja nos foram transmitidos através de 
tradutores. Os tradutores do Pai são excelentes; entretanto, este trabalho é muito difícil. 
Eles precisam traduzir conceitos sofisticados de forma concisa a partir do coreano em 
um ritmo muito rápido, sem nenhum texto ou material previamente preparado. Há uma 
grande diferença entre os sistemas de pensamento, idioma e cultura do ocidente e do 
oriente. Em muitos casos, encontrar uma palavra que corresponde corretamente ao 
significado em coreano pode ser impossível, ou não pode ser encontrada rapidamente. 
Além disso, tradutores não são máquinas: eles podem perder um trecho, entendê-lo ou 
traduzi-lo equivocadamente. A melhor coisa a fazer é aprender, ou pelo menos se referir 
ao original em coreano. Portanto, eu peço que você não julgue ou reaja tão rapidamente 
às palavras do Pai. Você pode encontrar alguma dificuldade em entendê-las. Palavra por 
palavra, você pode não entender o significado. Ao invés, pense de forma abrangente, 
receba as palavras do Pai com seu coração, e as veja em termos de seu contexto. 
 
Lar Igreja é o dom mais importante e honrado transmitido para nós pelo Pai Celeste e os 
Verdadeiros Pais. Este é o meio para herdarmos as realizações de nossos Verdadeiros 
Pais e começarmos a edificação do Reino do Céu na terra como homens e mulheres 
espiritualmente maduros. Eu espero que seu estudo deste livro ajude você a cumprir sua 
responsabilidade de lar igreja com sucesso. Finalmente, quero expressar minha sincera 
gratidão a Leslie Holliday por seu trabalho na compilação e edição deste volume, a 
Barry Cohen, Janine Jessop, e Eric Feldt por sua revisão e conselhos, a Masamizu Ozaki 
por sua assistência com tradução, e a Sarah Davati por suas agradáveis ilustrações. 
 
Reverendo Chung Hwan Kwak  
Adaptação: Prof. Marcos Alonso 
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Oração do Pai 
1 de Janeiro de 1982, Meia Noite 
Centro Mundial de Missões 
 
Pai Amado, 
Este é exatamente o momento de início do novo ano! Acabamos de deixar 1981 aos 
Seus cuidados, e agora, a partir deste momento em diante, entramos no novo ano. 
Agradecemos ao Senhor por nos dar Sua proteção e direção, e por nos cercar com Seu 
amor por todo o curso providencial. 
 
Embora incontáveis antepassados tenham feito sacrifícios ao longo do extenso e 
cansativo curso de restauração, ainda é o nosso destino atual e de nossos descendentes 
seguir através do caminho de indenização. Agradecemos ao Senhor quando pensamos 
sobre quão difícil tem sido Seu trabalho por causa da queda de Adão, a fim de nos 
capacitar a transcender as diferenças de tempo do passado, presente e futuro. 
 
Além disso, agradecemos ao Senhor quando refletimos sobre quão intensamente o 
Senhor esteve trabalhando para alcançar a perfeição de Adão nos níveis individual, 
familiar, social e nacional, através do envio do segundo Adão. Por causa da queda de 
Adão, a humanidade não teve nenhum primeiro antepassado verdadeiro. Para restaurar 
isto através de indenização, Jesus veio para Israel na posição de Verdadeiros Pais; 
portanto, Israel e Judaísmo deveriam ter se tornado unidos a fim de recebê-lo. Para 
cumprir sua missão e realizar Sua vontade, o Messias teve que seguir através de três 
anos de ministério público. Mas sendo que Jesus morreu na cruz, por dois mil anos o 
Senhor esteve elevando o Cristianismo como a nova religião. Estes dois mil anos de 
história Cristã esteve cheia de sangue e sacrifícios. Assim, ao seguir através do caminho 
de morte, a igreja Cristã teceu a história de indenização. 
 
Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, a América e a Inglaterra deviam ter se 
juntado para conduzir a restauração mundial, unindo Cristianismo e a Igreja de 
Unificação. Contudo, este curso destinado foi impedido pelos repetidos prolongamentos 
da igreja cristã. Quando pensamos sobre este desastroso caminho de indenização, 
novamente compreendemos quão difícil tem sido Seu trabalho. 
 
Aqui me coloco como Seu filho para restaurar através de indenização Seus objetivos. 
Suas expectativas a partir das décadas de 1930 e 1940 tiveram que ser adiadas até as 
décadas de 1970 e 1980. Agora estamos no final de 1981, tendo terminado de forma 
vitoriosa o primeiro dos três cursos de sete anos. Agradecemos ao Senhor por nos 
permitir começar o segundo curso de sete anos. Pai amoroso, no alvorecer de 1982, por 
favor, permita nos reunimos aqui no espírito de unidade. 
 
Neste lugar, as cinco raças da humanidade se tornam unidas representando todas as 
raças do mundo. Este também é o lugar onde a Igreja de Unificação edifica o 
fundamento de vitória centrando em nosso Verdadeiro Pai e nossa Verdadeira Mãe. 
Agora nesta base mundial, temos sido capazes de começar nossa providência de 
atividades de lar igreja, para abrir o caminho através do qual nossos filhos podem herdar 
o fundamento vitorioso nos níveis familiar, social e nacional. Neste momento, estamos 
dando um passo em frente no estágio de transição da história, devendo superar a 
perseguição de Satanás; e marchando em frente para outro estágio em nível mundial. 
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Pai, eu peço Sua permissão para 1982 ser o ano no qual a Igreja de Unificação faz do lar 
igreja seu centro formando uma nova era histórica que será a fonte do estabelecimento 
de uma nova tradição. 
 
Através do lar igreja, seremos capazes de resolver de forma vitoriosa o profundo 
ressentimento de nossos antepassados em cada nível. Eu peço que o Senhor nos permita 
agora, como também nossos descendentes no futuro, compreendermos a seriedade desta 
forma de vitória. 
 
Agora deixamos para trás a posição de servo de servos, a posição de filhos adotados, e o 
ressentimento, e nos tornamos capazes de trazer alegria para o Céu. Obrigado por nos 
colocar onde podemos edificar uma era ao viver por sete anos centrando na atividade de 
lar igreja. 
 
Eu peço Sua bênção sobre o segundo de três cursos de sete anos. Em 1982, quando o 
novo movimento Lar Igreja está sendo lançado, eu peço Sua permissão para estabelecer 
uma nova tradição. Agora o mundo que está centrado no Seu amor novamente deverá 
assumir um curso de luta de amor a fim de superar tudo e receber a bênção do Céu. Por 
favor, Céu, nos dê sua bênção. O tempo de triste luta e conflito é passado; obrigado ao 
Senhor por tornar a atmosfera desta era uma de visão de anseio. Pai, por favor, nos dê 
Sua bênção. 
 
Agora, diante do Céu, esta Igreja de Unificação pode levantar sua face e receber louvor 
de todos nesta era quadrimensional que estamos atravessando como no piscar de um 
olho. Pai, eu imploro que o Senhor nos dê Sua bênção. 
 
Esquecendo o longo curso difícil de restauração através de indenização, agora eu dou 
meu sangue, suor e coração mais sincero no estágio do Lar Igreja. Onde quer que meus 
pés não tenham tocado, que eu possa tocar esses lugares e entrar em todas as portas com 
o coração mais sincero, a fim de tornar o Senhor o mestre dos ambientes. Depois que 
todos se tornem unidos comigo, eu trarei todas as coisas do universo e todos os filhos de 
Caim diante do Senhor. 
 
Além disso, hoje estamos entrando no novo ano, o ano quando a Mãe alcança os 
quarenta anos de idade. Embora jovem em idade, ela tem sido como um mestre e uma 
mãe; ela serve seu esposo, que é, às vezes, como seu pai ou irmão mais velho. Hoje o 
Senhor não pode evitar amá-la, pois ela tem se submetido e suportado o caminho 
ardente da Igreja de Unificação. Com seu grande coração, ela tem estado em uma 
posição de amar muitos filhos além dos seus próprios. 
 
Agora no início deste segundo de três cursos de sete anos, por causa da missão histórica 
de unir as famílias abençoadas com a família dos Verdadeiros Pais, a família de Ye Jin e 
a família de Hyo Jin, eu venho diante do Senhor, Pai, com a mais sincera gratidão que o 
evento surpreendente deste noivado e casamento pode ocorrer de acordo com Sua 
vontade. Pai, as famílias deste filho e filha não estão plenamente cientes de sua missão 
histórica de se tornarem famílias unificadas. Cercados pelas famílias abençoadas, estes 
dois casais, que o mundo angélico não pode derrotar, estão trabalhando de todo coração 
para resolver o ressentimento histórico; eles estão formando uma barreira ao redor de 
todos e vindo diante do Céu com seriedade, e demonstrando ao Senhor piedade filial. 
Assim, eles podem se colocar na posição de ensinar os outros. 
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Por favor, abençoe os filhos que os Verdadeiros Pais estiveram esperando – filhos que 
estão em uma posição de luta e solidão, compartilhando a mesma mente com eles, e são 
movidos às lágrimas. Se há pessoas pesadamente sobrecarregadas no curso de 
indenização, eu repetidamente peço ao Senhor para abençoá-las. 
 
Agora, enfrentando uma nova terra na qual podemos habitar em amor, devemos sair, de 
acordo com Sua ordem, pedindo Sua bênção para o mundo do Lar Igreja. Por favor, 
abençoe nossas áreas de lar igreja com Sua glória e proteção divina. Eu oro por Sua 
glória e proteção divina por todo o ano de 1982, desde o início até o fim, e agradeço ao 
Senhor por todas as coisas que o Senhor tem cuidado por todo o ano passado de 1981. 
 
Todas estas coisas eu submeto ao Senhor e peço ao Senhor. 
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1. A Base do Reino 
 

O Significado de Lar Igreja 
 

“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro 
céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E 
eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus 
descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o 
seu marido. 
 
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 
habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará 
com eles, e será o seu Deus. 
 
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá 

mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas.” Apocalipse 21: 1-4 
 
 
Somente fazendo o início do Reino do Céu na terra, podemos ir para o Reino do Céu no 
mundo espiritual. Deus será capaz de habitar na terra quando vocês trazem unidade em 
sua área entre Caim e Abel, entre as pessoas e vocês mesmos, e definitivamente os 
Verdadeiros Pais. Isso é o que queremos dizer quando dizemos, “Lar Igreja é a base do 
Reino do Céu.” O Reino do Céu está esperando para começar em sua área. Sua base 
para o Reino é sua área; da mesma forma, as pessoas no mundo espiritual devem utilizar 
o Lar Igreja como sua base. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Lar Igreja estava destinada a ter existido no Jardim do Éden, com o lar como o lugar de 
adorar Deus. Deus deveria ter sido o raio principal do lar onde Seus filhos poderiam ter 
vivido em Seu amor. O conceito original da criação de Deus começou com um homem e 
uma mulher, que deviam formar uma família, e então formar uma nação e um mundo. 
Portanto, enquanto essa família crescia para esta capacidade mais elevada, o lar igreja 
devia se tornar a igreja nacional, e então a igreja mundial. Esse teria sido o ideal. 
 
Ter lares igrejas era objetivo de Deus no Jardim do Éden, mas isto foi feito em pedaços 
por Adão e Eva, causando muitos diferentes obstáculos estabelecidos por toda a 
história. Agora eu os limpei e estamos retornando para o conceito original. É sua bênção 
e privilégio participar disto. 
 
Agora vocês sabem o que é Lar Igreja. Desde a queda do homem, Deus, Jesus, e toda a 
humanidade estiveram esperando alcançar o destino definitivo. Isso é Lar Igreja. A 
Igreja de Unificação é o Cabo Kennedy e estamos lançando o Lar Igreja para o Reino do 
Céu. Neil Armstrong se elevou a partir do Cabo Kennedy e alcançou a lua. Agora 
estamos nos elevando a partir da Igreja de Unificação e nosso destino é o Reino do Céu. 
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O Reino do Céu é um grande lugar, por isso, onde vocês gostariam de pousar? 
Exatamente no coração de amor de Deus. O coração de Deus não é bom o suficiente; 
vocês devem estar no coração de amor de Deus. Quando pousam no coração de amor de 
Deus, vocês seguramente darão um choque em Deus. Nesse momento Deus realmente 
será despertado e Ele sorrirá ao ouvir o carro em explosiva alegria. Então o baile 
começará. Quando Deus começa a dançar, o cosmos inteiro será incendiado em alegria. 
Toda a criação sentirá alegria com todos os cinco sentidos, e tudo estará intoxicado em 
felicidade. Essa dança será o definitivo grand finale. Depois disso, mais nenhum 
trabalho de restauração restará para ser feito. Deus dirá que Seu trabalho de restauração 
está terminado e Seu ideal de criação está concluído. Seu coração ferido estará 
completamente curado. Lar Igreja era o ideal de Deus no Jardim do Éden, mas isto foi 
feito em pedaços depois de muitos milhares de anos de dificuldades e tribulações. 
Agora finalmente no século XX eu abri as portas. Todas as condições foram cumpridas 
e as portas do lar igreja estão abertas para toda a humanidade entrar. Essa é a história 
que estamos testemunhando hoje. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
A unidade entre Deus, Adão e Eva, e o mundo angélico teria trazido o Reino do Céu na 
terra, mas divisão veio na forma da queda. Agora na restauração, ao fazer Lar Igreja, 
você e Deus estão unidos, como Deus e Adão e Eva. Você e o Lar Igreja estão unidos, 
como Adão e Eva e o anjo. Isso restaura a unidade de todos os três mundos. Este é o 
motivo pelo qual a ajuda espiritual deve vir quando você faz o trabalho de Lar Igreja. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
A hierarquia celeste é Deus primeiro, então Adão e Eva, então o mundo angélico, e 
então todas as coisas da criação. Como resultado da queda, esta ordem celeste foi 
rompida. Satanás veio a existir e o homem caiu tão baixo que nem mesmo sabe que a 
realidade do espírito existe. Ele não sabe se Deus existe ou que tipo de relacionamento 
ele deveria ter com Deus. Ele certamente não conhece o coração de Adão original, o 
verdadeiro coração paternal. A única coisa que a humanidade pode ver agora é o ponto 
de vista do “eu” e todas as coisas visíveis do mundo criado. A humanidade está 
degradada e mais baixa do que a criação; por causa disto, ninguém compreende o 
verdadeiro valor e dignidade dos seres humanos... 
 
Testemunhando um a um exigiria séculos para liberar o mundo inteiro; assim, se vocês 
estivessem na posição de Verdadeiros Pais, vocês não deveriam querer encontrar uma 
forma mais efetiva para trazer toda a humanidade de volta para Deus? O pensamento de 
Deus e dos Verdadeiros Pais deve inevitavelmente ser o mesmo. Se vocês perguntarem 
a Deus onde Ele mais quer morar, Ele responderia, “Lar Igreja.”  
 
Dentro de sua área, a hierarquia celeste deve ser restaurada. As casas representam todas 
as coisas da criação; os antepassados das pessoas de lá que já estão no mundo espiritual 
representam a posição do arcanjo; e a posição de Adão é preenchida pelas próprias 
pessoas. Uma vez que Deus é trazido para o relacionamento com todos estes elementos, 
o ideal de criação será realizado.  
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Como resultado disto, Satanás deverá deixar sua área porque não terá nenhum lugar 
para chamar de seu. Dentro da realidade de 360 lares, tudo está representado – 360 dias 
do ano, 360 graus do círculo. Sendo que vocês estão na América, todas as raças estão 
contidas em suas áreas. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
No início o homem vivia na realidade de Deus, mas após a queda, ele caiu em uma 
realidade onde Deus não tem nada a ver com ele. Não há nenhuma direção ou ideal 
nessa realidade. De forma geral, as pessoas atualmente não sabem onde estão indo ou o 
que está acontecendo. Elas estão nesta realidade sem Deus, orando por direção. Agora o 
indivíduo tem um pequeno problema, então sua família tem um problema maior, e todo 
o tempo o clã e a sociedade estão tateando; quando o fim do mundo chega o mundo 
inteiro está tateando, não melhor do que o que indivíduo está buscando. As pessoas do 
mundo não têm ideia de que algo novo está vindo, mas permanecem em sua área 
limitada. Deus opera para encontrar um indivíduo nesta realidade e conduzi-lo para o 
lado de Deus. Ele não escolhe arbitrariamente, mas toma alguns a partir do mundo, 
alguns da nação, alguns da sociedade, e alguns de determinada família, estabelecendo 
todos os estágios. Então pela primeira vez na história Deus os ensinará como deveria ser 
o mundo original da criação. Ao ensinar isto claramente, eles serão capazes de ir para o 
lar igreja e prosperar, seguindo definitivamente para várias partes da sociedade existente 
que perdeu sua direção. Através destas pessoas, Deus quer mostrar para a humanidade o 
indivíduo e a família completos e assim por diante. Ele está buscando o propósito de 
criação e sempre seguirá direto esse caminho. Seu povo terá esse coração profundo 
enquanto outros nem pensam que isso seja possível em pessoas comuns. 
 
O Caminho de Prosperidade e Derrota 
11.3.79, Belvedere 
 
Há exames para serem passados nos níveis da família, sociedade, nação e mundo. 
Quantos níveis vocês já passaram? A menos que passem em cada nível, como vocês 
podem restaurar a família? Quando vocês restauram a família, isto significa que 
alcançaram o ideal original de criação, e se vocês alcançam esse nível, então não 
importa que perseguição e oposição venham, vocês não serão afetados. Sua família deve 
ser como a família de Adão no Jardim do Éden. Não havia nenhuma oposição ou 
rejeição no Éden porque não havia outras pessoas, e enquanto Adão e Eva obedeciam a 
Deus, eles poderiam ter seguido o caminho mais fácil para cumprir o Lar Igreja. 
Atualmente vocês devem cumprir esse papel da família de Adão. Embora possam 
fraquejar, vocês podem recuperar a força porque seu Pai e sua Mãe já fizeram – eles são 
fortes e encontraram o padrão de Deus, e vocês são seus filhos. Vocês podem pensar 
que embora tenham suas fraquezas, vocês devem se levantar e seguir para ser 
definitivamente como os Verdadeiros Pais. 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 
Na providência de salvação, Deus trabalhou para recriar a humanidade, e agora estamos 
fazendo a mesma coisa. Onde iremos para fazer isso? Lar Igreja tem uma conexão direta 
com a base de quatro posições.  
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O lar é o fundamento onde a base de quatro posições é aumentada. Agora a base de 
quatro posições está em qualquer lugar aqui na terra, mas com Satanás no centro. 
Vamos mudar isto para a base de quatro posições de Deus. 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
A cruzada de Lar Igreja do Movimento de Unificação é realmente uma bênção. O 
modelo Lar Igreja já está esculpido, e tudo que vocês devem fazer é colocar tudo junto, 
e então Deus dará a vocês a bênção plena. Vocês podem fazer lar igreja em qualquer 
lugar, incluindo o mundo comunista. Lar Igreja é a restauração do céu, e a plataforma de 
lançamento para o céu. Qualquer coisa que seja lançada a partir da plataforma do lar 
igreja será lançada diretamente para o reino do céu. Quem vai estar nesse foguete? Será 
toda a sua família, toda a sua tribo, e todas as pessoas ao seu redor. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
Até agora o objetivo de todos os religiosos têm sido como “eu” como indivíduo posso 
ser salvo, mas nosso objetivo não é a salvação individual. Iremos trazer toda a tribo para 
o céu de uma vez. Se seus 360 lares têm fé em você, amam você e acreditam em você, 
eles serão salvos. Quando você é salvo, eles serão salvos. Na história, este tipo de 
privilégio nunca existiu. A religião nunca tinha antes incluído salvação para toda a 
família, mas ao invés, encorajava separação e meditação solitária nas montanhas. 
 
Agora estou proclamando, “Vá amar sua esposa e seu esposo, ame seus filhos e seus 
vizinhos, e os traga juntos para o Reino do Céu.” Esse privilégio nunca existiu até este 
momento na história. Agora chegou uma era surpreendente. Lar Igreja é o privilégio que 
Deus concedeu a vocês, dizendo que se vocês estabelecem as condições para permitir as 
pessoas conhecerem a verdade e amarem vocês, Ele salvará todos que vocês 
recomendarem em seus 360 lares. 
 
De fato, a fim de chegarem à perfeição, vocês devem seguir através de todos estes 
caminhos. No Lar Igreja vocês estão criando um mundo miniatura, mas Deus ainda dará 
a vocês total crédito. Jesus deu as chaves do Reino do Céu para Simão Pedro para a 
salvação individual, mas agora estou transmitindo a chave que pode salvar a tribo inteira 
como uma unidade. Eu estou ungindo vocês como messias, e qualquer pessoa que vocês 
tragam devem ter salvação. Que promessa! Essas não são palavras vazias, mas uma 
promessa que será redimida no Reino do Céu no mundo espiritual. 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
Definitivamente, a restauração está operando na direção de uma conclusão final: um 
princípio comum de amor genuíno que deve ser o padrão de cada indivíduo, casal, tribo, 
nação e mundo. Hoje estamos falando sobre retornar para a terra natal; estamos 
retornando somente como indivíduos? Não. Não estamos falando sobre um local de 
nascimento individual, mas o lar para o qual toda a humanidade está destinada a 
retornar. Esse é o definitivo lar e ideal, e tudo desde o indivíduo até o universo deve 
retornar para lá... 
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Há uma grande distância a seguir para pessoas decaídas retornarem para seu lar original. 
Um tipo de casal somente quer ser feliz por eles mesmos, quando retornam para seu lar 
original e não se sentem preocupados ou obrigados por qualquer outra pessoa. Outro 
tipo sente que eles não podem ser felizes sozinhos, mas querem seguir para níveis cada 
vez mais elevados e fazer os outros felizes, capacitando-os a retornarem para o lar 
também. Que tipo seria bem recebido pelo universo? Não é fácil viver o segundo tipo de 
vida porque quanto mais longe você for, maiores são as dificuldades que deve superar... 
 
A história tem buscado esse caminho desde o início. Jesus veio concluir a jornada, mas 
ela ainda não foi concluída. Teria sido fácil para Jesus retornar para o lar sozinho, mas 
esse não era o ideal. Ele devia trazer sua família, nação e mundo inteiro para esse 
objetivo. Isso é o que tornou seu caminho difícil. Qual é a necessidade mais importante 
para retornarmos para o lar? Primeiro, um desejo ardente de amar Deus, um desejo 
ardente de encontrá-lo. Nossa questão não é se Deus existe; sabemos que Deus existe e 
Ele é amor, e queremos amar esse Pai. Queremos encontrar Deus em um 
relacionamento de coração para que nada mais possa nos separar... 
 
Quando falamos sobre retornar para o lar, estamos falando sobre retornar para o lugar 
onde toda a humanidade pode encontrar felicidade. Precisamos de uma ponte desde o 
nível individual até o cosmos. A ponte é edificada pelo sacrifício individual para ir para 
o centro do círculo maior, e então tornar esse círculo maior em uma esfera ainda maior. 
Cada realidade deve se juntar com o próximo nível mais elevado e ampliar para formar 
a próxima realidade. Assim, cada indivíduo pode expandir para cobrir o universo 
inteiro. Uma vez que a realidade menor é engolida pela maior, ela é beneficiada sempre 
que a realidade maior é beneficiada. O universo maior inclui todos os níveis de 
existência, e cada nível contém a base de quatro posições. Jesus veio para alcançar este 
objetivo definitivo, e hoje a missão da Igreja de Unificação é seguir esta estrada 
também... 
 
Eu quero que vocês entendam sua posição individual. Vocês podem pensar que 
simplesmente se tornam um Moonie, esperam pela bênção, têm uma família, e é isso. A 
seguir vocês expandem suas famílias para a escala mundial e as entregam para a 
restauração mundial. Depois de dez anos, talvez, vocês tenham coberto somente uma 
pequena parte do território e pensam que nunca cobrirão o universo até o tempo de sua 
velhice. Mas vocês podem simpatizar com Deus. Deus levou 6.000 anos para encontrar 
um Adão verdadeiro, então quão mais difícil seria criar a família de Adão e Eva, a 
sociedade, a nação e o mundo? Nem todos podem fazer estas tarefas extraordinárias; 
embora todos devam fazê-lo, sabemos que a capacidade individual é limitada...  
 
Devemos ser superiores ao padrão de Adão, que caiu. Devemos ser superiores até 
mesmo a Jesus, que foi crucificado. Jesus proclamou esta revolução, mas ele se tornou 
uma vítima e foi morto. Mas vamos ser enforcados e sobreviver para declarar a vitória... 
 
Que arma temos? Em cada nível de nossa existência, esculpimos o amor verdadeiro de 
Deus. Esse amor é nossa arma. Não há nenhuma outra forma para lutarmos. Damos 
nosso coração e alma para servir e amar as pessoas, derramando lágrimas e suor por 
irmãos e irmãs, pais e avôs, todas as pessoas que são extensões de nossas próprias 
famílias. Lar Igreja é nossa base, e a fim de torná-la firme, vocês devem carimbar essa 
área uma vez, três vezes, dez vezes, cem vezes.  
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Vocês devem sentir que estão lançando um satélite que está voando para a lua e o sol, e 
que o Lar Igreja é sua plataforma de lançamento. A fim de lançar um foguete, vocês 
precisam de uma plataforma de lançamento forte que possa suportar o calor explosivo 
da decolagem. Lar Igreja é seu mundo. Vá em frente e duplique o mundo de Deus nesta 
pequena área. Ame sua área tanto quanto Deus a ama. Quando vocês fazem isso, os 
95% que Deus criou através de mim serão dados a vocês de graça. Para herdar isto, 
vocês devem trilhar o caminho de vida que tenho trilhado, por pelo menos um curto 
tempo. Então vocês devem realmente ser o senhor de toda criação e uma pessoa 
triunfante. Com essa realização, vocês devem retornar para o lar… 
 
Antes de alcançar seu destino, vocês devem saborear ambos morte e vida. Vocês já 
pensaram nisso? Vocês cobrirão essa distância com entusiasmo ou hesitação? Quem 
quer ir lá? Lar Igreja é bom ou ruim? Lar Igreja é bom! Amém. 
 
Retorno para a Terra Natal 
18.3.79, Belvedere 
 
O novo lema para 1980 é: Lar Igreja é a Base do Reino do Céu.  
 
Este lema nos demonstra que sem lar igreja, o Reino do Céu não pode se tornar uma 
realidade. Sobre que tipo de Reino do Céu estamos falando? O Reino do Céu é onde 
existe repouso e Sábado, onde existe verdadeira alegria e felicidade. Quando vocês têm 
esse repouso, vocês farão isso para si mesmos? Vocês querem entrar no reino 
juntamente com sua esposa, com seus filhos e pais, com sua tribo, sua nação e o mundo. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se você testemunha para alguém na rua, isto tem somente o significado desse indivíduo. 
Uma coisa surpreendente é que, embora estejamos fazendo a mesma atividade, 
testemunho, quando fazemos isto no nível de lar igreja, isto tem significado histórico e 
providencial porque está conectado nesse ponto com o curso de indenização histórico. 
Quando você se conecta com uma pessoa em sua área de lar igreja, esse indivíduo está 
representando sua família, clã, nação, mundo e cosmos. Ao trabalhar com uma pessoa 
no lar igreja, você se conecta com o cosmos inteiro; mas quando você sai para as ruas, 
você está somente se conectando com um indivíduo. Isto é um relacionamento um-a-um 
que não vai além desse nível. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Um lar igreja representa o mundo inteiro em uma única família. Quando falamos sobre 
um único mundo, estamos realmente nos referindo ao universo e o cosmos, e um lar 
igreja extrai a mesma essência do cosmos em seu pequeno mundo. Isto é a unificação 
dos mundos físico e espiritual, das religiões centrais e todas as outras religiões, de raças 
e nações. Unidade de espiritual e físico vem a existir em nossos lares igrejas, 
representando um extrato do mundo inteiro. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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Além disso, em sua área você tem 360 lares para viver. Esse é seu lar, seu clã e sua 
tribo. Quando você se muda para sua área de lar igreja, Deus se muda com você, e Jesus 
habita lá com você, como também o mundo espiritual. Os 360 lares representam todas 
as raças, 360 nações, e 360 de seus antepassados mais próximos. Assim, você tem o 
mundo inteiro e o mundo espiritual que se abrem para você sem quaisquer barreiras. 
 
Dia dos Filhos e Tradição 
20.11.79, Los Angeles, Califórnia 
 
O campo de batalha desde aquele dia (Dia da Vitória do Céu) é o lar igreja, onde somos 
profundamente movidos para a sociedade. No lar igreja estamos vencendo no nível de 
família, povo, nação e mundo, e a vitória do lar igreja representa todas as vitórias. Lar 
igreja é seu altar divino para se oferecer como um sacrifício vivo para Deus. Quando 
você faz uma oferta correta, você está herdando tudo do céu. Sua área de 360 lares é seu 
mundo, seu lugar de amor, serviço, adoração e oração. Lá você cuida das pessoas e as 
ensina, despertando-as da escuridão para a luz. Definitivamente você deve ser 
reconhecido como messias tribal deles. Você deve ser um mestre de três formas: mestre 
de amor, mestre de todas as coisas, mestre de pessoas. Tudo isto se junta no lar igreja. 
 
Dia da Vitória do Céu 
4.10.79, Centro Mundial de Missões 
 
O que vocês fariam sem Lar Igreja? Como vocês cumpririam sua tarefa? Sem Lar 
Igreja, vocês teriam que caminhar ao redor do mundo inteiro como um cigano; vocês 
teriam que cobrir o mundo inteiro por si mesmos. Entretanto, Lar Igreja é o microcosmo 
do mundo; sem ele, vocês teriam que seguir pelo macrocosmo, o mundo inteiro. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Novamente, vocês não seguirão exatamente através das mesmas coisas como eu segui 
desde o nível individual até o familiar, e finalmente até o nível mundial durante os 
últimos vinte anos. Isso não é viável para cada um de vocês; ao invés vocês 
estabelecerão uma área de 360 lares que encapsula todos os elementos encontrados por 
todo o mundo. Os 360 lares representarão todas as diferentes nações e raças nesta terra. 
Isto foi endossado tanto por Deus como por Satanás. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês querem cruzar essa ponte para alcançar o mundo eterno do coração de Deus. 
Vocês devem começar a cruzar essa ponte para alcançar o lado do indivíduo celeste, 
então a família, e assim por diante. Vocês cruzariam muitas pontes, ou ao invés 
conectariam todas elas e cruzariam apenas uma ponte? Se o propósito de Deus é trazer 
toda a humanidade para a salvação, Ele não iria querer ter apenas uma ponte? Se vocês 
fossem confiados com essa responsabilidade, vocês não fariam o mesmo? Lar Igreja é 
essa ponte. Cruzar a ponte do lar igreja seria considerado como realização suficiente 
para alguém passar para o mundo celeste. Vocês não sentiriam como cruzando-a de 
forma bem-sucedida?... 
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Cruzar muitas pontes exigiria muitos anos, ou até mesmo uma vida inteira, mas cruzar 
uma única ponte é muito mais breve. A menos que eu possa criar uma ponte mais curta 
que capacite as pessoas a cruzarem tudo de uma única vez, não há nenhum significado 
real para minha existência neste mundo. Vocês já choraram mais intensamente pelas 
pessoas do seu lar igreja do que pelas pessoas que já estão conectadas com vocês? Se 
vocês choram mais por elas do que por sua própria família e parentes, então vocês terão 
cruzado a ponte com um único passo. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
Ao invés de correr muitas corridas, você pode pensar sobre como ser vitorioso em todas 
de uma única vez, como condensar tudo em uma corrida. Você quer participar nesse 
tipo de jogo, não é? Esse é o motivo pelo qual você se torna um campeão para todas as 
estações, em todas as áreas. Eu tenho um bom cérebro e estou sempre pensando sobre 
um jogo no qual eu possa vencer tudo. Deus quer ver Seu filho obter esse tipo de 
certificado. Esse jogo onde você pode ganhar o campeonato é lar igreja. Esse é o lugar 
onde você pode correr com sua vida, amor e ideal. Não importa o que as pessoas digam 
sobre você, isto não faz qualquer diferença. Siga em frente e corra em todas as direções 
com este princípio. 
 
Coisas que São Importantes para Vocês 
1.2.81, Belvedere 
 
O microcosmo da restauração pode ser cumprido no lar igreja. Lar Igreja é seu universo, 
e sem cumpri-lo, você não pode entrar no Reino do Céu. O trabalho é fácil a partir de 
agora porque não reconhecemos barreiras nacionais, e onde quer que vamos, fazemos 
lar igreja. Entre as pessoas do lar igreja deve haver uma única família, mesmo entre as 
pessoas de nações inimigas. Mais tarde, os campeões do lar igreja serão benvindos em 
todos os lugares, e as pessoas os apresentarão até mesmo em nações hostis, pois essa é a 
única forma que as nações podem ser salvas. Esse tempo virá. 
 
Núcleo de Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
 
Lar Igreja é uma bênção muito preciosa para você, pois através disto estou dando uma 
condição de seguir além da queda do homem. Você é uma força invencível como a maré 
para limpar seu lar igreja, e você não será derrotado pela oposição. Você sabe quem irá 
assinar seu certificado? Não eu, mas as pessoas hostis em sua área de lar igreja devem 
ser aquelas que exaltarão você como um homem de Deus. Lar Igreja é algo para ser 
grato, ou apenas um fardo? Lar Igreja é um atalho para o Reino do Céu. Se você não se 
preocupa sobre nada mais além disso, você encontrará o Reino Celeste. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Lar Igreja foi anunciado na América ao invés da Coreia. Como isso foi possível? Em 
Nova York e neste país como um todo, você pode encontrar diferentes raças vivendo em 
360 lares. Não há nenhum outro país assim.  
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Se todos os 360 lares se opõem a você, isto significa que não apenas um indivíduo ou 
uma família, ou mesmo uma nação está se opondo a você, mas muitas nações e raças. 
Portanto, na América, é possível seguir através no nível mundial de indenização. Depois 
de vencer em Nova York, concentraremos nossos esforços em Washington, Filadélfia, 
Boston, etc., e se tornará cada vez mais fácil. Por esta razão, não podemos ir para o céu 
sem ter lar igreja. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Seu país e seu mundo espiritual estão condensados em seu lar igreja. Vocês podem 
pensar que lar igreja é apenas uma ideia de testemunho, mas ele é a fórmula e a lei, não 
algo que muda. Isto é mais significante e precioso no mundo espiritual do que vocês 
possam imaginar. Por toda a história não houve tal coisa como este arranjo do lar igreja. 
Logo que o fundamento esteja estabelecido, como uma árvore lançando fundo suas 
raízes, vocês verão o mundo satânico desmoronar. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Eu digo isto a vocês de forma absolutamente clara: vocês não entrarão no Reino do Céu 
sem seguir através do lar igreja. Jesus disse, “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e 
ninguém vai ao Pai, senão através de mim.” Mas eu estou dizendo, “Eu sou o caminho, 
a verdade, a vida e o amor, e ninguém vai ao Pai sem passar através do lar igreja.” 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês estão tentando operar de alguma forma pragmática para obter resultados 
rapidamente, mas sendo que lar igreja vem a partir do Princípio, cada pessoa deve 
trilhar o caminho do Princípio. Sem esta rota, vocês podem entrar no céu? Lar Igreja é 
como uma plataforma de lançamento. O combustível de seu foguete é amor verdadeiro, 
e então seu foguete pode voar. Quando você alcança a lua, Deus descerá e recarregará 
você com Seu amor. A seguir você pousará no sol. Deus conhecia minha missão, e tinha 
uma razão para me dar meu nome. Subindo é moon-sun, e descendo é sun-moon. 
 
Vocês não gostam de indenização; nem eu gosto de indenização, mas não podemos 
ignorar a indenização. Não importa qual posição de liderança você tenha em nossa 
igreja, sem seguir através do lar igreja, você não pode alcançar essa lua. Na Coreia eu 
empurrei todos os casais mais velhos a fazerem lar igreja. Mesmo se eles eram líderes 
de negócios, eles ainda tinham que fazer lar igreja. Nenhum deles se opôs ao meu plano. 
Logo que voltei para a Coreia, chamei todos eles e disse para escreverem suas 
demissões como presidentes de empresas, e em uma hora tinha todas elas. Então dei a 
eles a missão de lar igreja. Somente um país atrasado como a Coreia precisa de lar 
igreja, e não um país civilizado como a América? Se fiz isso na Coreia, vocês acham 
que poderei fazer isto aqui? Se eu empurrar vocês como fiz com os membros mais 
velhos na Coreia, isso seria um escândalo social? Os jornais me chamariam de racista. 
 
Núcleo de Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
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Agora sabemos que Deus existe e que certamente precisamos Dele. Uma vez que este 
entendimento fundamental é revelado para nós, todos os tipos de teorias e princípios 
podem ser derivados. O Princípio de Criação explica por que o mundo é da forma que é 
e como Deus esteve trabalhando para restaurar o homem desde a queda. Este é o 
entendimento que a Igreja de Unificação está trazendo. O Princípio Divino da Igreja de 
Unificação abrange todos os fenômenos do universo e todos os fenômenos históricos, 
para cumprir o ideal de unificação através do caminho de restauração. Para resumir a 
história, o método definitivo do Reverendo Moon é lar igreja. 
 
Onde encontraremos Deus? Na perfeição do lar igreja temos a base para o encontro para 
nós mesmos e Deus. A fim de aperfeiçoarmos o universo, precisamos criar um altar, e o 
lar igreja é esse altar. Eu posso garantir que quando criam este altar do lar igreja, vocês 
encontrarão Deus lá. Eu asseguro isto a vocês. Agora que conhecem Deus, vocês sabem 
que precisam de Deus e sabem onde encontrá-lo. 
 
Deus e Nós 
1.2.82, Centro Mundial de Missões 
 
Há somente mais duas semanas restantes neste ano. Especialmente a partir de 1981, lar 
igreja é realmente todo o seu mundo. Lar Igreja é o que a providência de Deus tem 
almejado; isto tem sido o propósito da história humana e o objetivo das religiões. Vocês 
querem viver comigo no mundo espiritual, mas somente podem se qualificar através do 
lar igreja. Cumprir o lar igreja é concluir toda indenização. 
 
Céu é o mundo que não requer nenhuma indenização. Quem são os cidadãos do reino 
do céu? Eles são aqueles que trabalharam constantemente para este propósito. Quem 
edificará o céu na terra? Nós faremos isto. Porque foi um homem e uma mulher que 
caíram, eles devem mais uma vez estarem juntos para edificar o céu na terra. Pedro 
recebeu as chaves de Jesus para o reino; essas chaves significam as chaves para o lar 
igreja. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Então onde é esse céu? Céu é onde Satanás não tem nenhum espaço onde possa operar. 
No tempo de Jesus, até mesmo a mente não era de Deus; na mente havia uma fronteira 
onde o Reino do Céu encontra o domínio satânico. Agora essa fronteira pode ser 
empurrada para longe – mesmo de nossos corpos. A menos que expulsemos Satanás não 
somente de nossas mentes, mas também cada vez mais de nossos corpos, seremos 
incapazes de desfrutar o céu em nosso entorno. “Lar Igreja” significa céu na terra em 
nosso ambiente diário. 
 
Então qual é este fundamento de céu na terra? Lar Igreja. Agora este fundamento de lar 
igreja é dado para vocês como seu próprio Reino do Céu. Através do lar igreja, vocês 
têm uma conexão direta com a nação e com o mundo. Assim, podemos conectar o reino 
da mente com o reino do corpo, com o reino do lar igreja, com o reino do país, até o 
reino do mundo. Agora podemos olhar claramente para trás e ver que Jesus pretendia 
fazer exatamente isso, empurrando Satanás completamente para longe e tornando 
possível o céu no ambiente. Ele queria estender a fronteira até mesmo além disso, 
transformando também o país inteiro e o mundo em céu. 
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Há um céu espiritual e um céu físico. Céu espiritual é a mente que não contém nada que 
Satanás possa acusar. Da mesma forma, no céu físico, Satanás não pode reivindicar 
qualquer parte de nossos corpos. Assim, se estamos completamente distantes da 
reivindicação de Satanás, estamos no céu. 
 
Então além disso, precisamos do céu ambiental, no qual podemos caminhar a partir de 
nosso lar por toda a vizinhança sobre a qual Satanás não tem nenhuma reivindicação. 
Isso é o que Jesus buscava alcançar... 
 
A queda pôde ocorrer porque Adão e Eva ainda não tinham estabelecido este ambiente. 
Quando este ambiente é estabelecido, então o céu é assegurado para o nível de clã. Essa 
é a essência do céu. O Céu é formado primeiramente na família. Não faz sentido que 
você tenha quase instantaneamente o céu em nível familiar, uma vez que assegure o 
ambiente? Esse ambiente deve ser criado pela vitória sobre a perseguição. Sem obter 
vitória no lar igreja, ou vitória sobre o ambiente, vocês não podem ser filhos e filhas 
filiais dos Verdadeiros Pais, porque não possuem nenhuma base para se colocar assim. 
O ambiente dá essa base para vocês. 
 
Deus reconhecerá o lar igreja como o fundamento através do qual vocês servem como 
filhos filiais, como patriotas e até mesmo como santos. Deus reconhecerá como santo a 
pessoa que cumpre isto. Um santo é uma pessoa que vive no nível mundial, mas Deus 
pode reconhecer vocês assim somente no fundamento do lar igreja. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Nosso tema hoje é “Em Busca de Nosso Lar,” e vocês não podem excluir o lar igreja de 
seu lar. Seu lar está dentro do mesmo cercado como sua área de lar igreja. Ninguém será 
capaz de invadir suas fronteiras. A posição de “cercado” será realizada por anjos bons: 
eles existem para proteger o mundo de Deus da invasão de Satanás. Assim, seu lar será 
um lugar seguro dentro da fronteira protetora de seu lar igreja. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
 
Vocês podem edificar uma barreira de amor que será maior do que aquela edificada por 
Adão e Eva decaídos, e não há como Satanás ser capaz de superar essa fortaleza uma 
vez que a construam. Neste sentido, lar igreja é realmente a construção de uma parede 
para sua própria proteção. Eu lutei no mundo satânico para obter esta arma, e agora 
estou passando o segredo para vocês, por isso vocês podem fazer a mesma coisa em 
uma escala limitada, que é o lar igreja. Este é seu mundo, e quando vocês utilizam este 
método para vencer lá, Deus reconhecerá que sua vitória se iguala àquela sobre todo o 
mundo satânico. 
 
Vocês podem imaginar porque Deus não pode dar Sua bênção livremente para vocês 
sem lar igreja, e sem lar igreja, vocês não terão erigido essa barreira contra Satanás. Não 
há nenhuma garantia de estabilidade eterna sem ele. Lar igreja é como edificar seu 
castelo, o qual Satanás não tem nenhum poder para destruir. Quanto mais difícil é para 
criar o lar igreja, maior será sua parede de amor. De fato, a dificuldade é totalmente para 
seu benefício.  



22 

 

É uma grande revolução que a Igreja de Unificação possa fazer lar igreja, ao mesmo 
tempo transcendendo barreiras nacionais, raciais, ou barreiras culturais. Podemos fazer 
lar igreja como uma unidade no âmbito mundial. Vocês e eu passaremos desta terra, 
mas não teremos como terminar tarefas inacabadas mais tarde voltando à terra. Uma vez 
que terminem a tarefa aqui de forma vitoriosa, vocês irão para o Reino do Céu no céu, 
onde podem desfrutar a vida eternamente com Deus. 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 
Esperem algum milagre no lar igreja. Quando os cristãos vierem apoiar vocês, como 
será o mundo? O mundo virá para Deus muito rapidamente. Quando obtemos sucesso, 
todos compreenderão quem está no lado do mal e quem está no lado do bem. Vocês 
acham que alguém poderia permanecer na área do mal por mais tempo depois que 
obtemos sucesso no lar igreja? Esse é o lugar onde o fundamento eterno para felicidade 
permanecerá na terra. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Eu dei a cada um de vocês 360 lares a fim de distribuir o amor de Deus para vocês. 
Quando vocês distribuem mais amor para as pessoas, então vocês o tornarão cada vez 
maior. Entretanto, se vocês não distribuem amor para outras pessoas, então vocês 
permanecerão tão magros como estão agora. Se uma árvore quer viver, ela deve crescer 
muitos galhos e ser saudável. Se uma árvore não cresce, ela simplesmente murchará e 
morrerá. Eu nunca encontrei uma pessoa sensata que me perguntasse por que eu 
designei a ela somente 360 lares para distribuir amor ao invés de três vezes mais. 
 
Onde Deus Reside e Seu Curso 
19.3. 78, Belvedere 
 
Seus 360 lares são seu centro de treinamento para abrir sua mente e coração de amor. 
Uma vez que o amor de Deus é consumado em seu coração, você se torna o sujeito de 
seu ambiente, não importa onde você vá. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
 
Estamos nos movendo todos os dias ao longo deste caminho de amor verdadeiro. Nada 
é mais precioso do que isto. O que é lar igreja? Ele está dando a vocês o método e a 
fronteira territorial dentro da qual podem praticar a forma de amor verdadeiro. Lar 
igreja é sua arena onde o amor verdadeiro começa. Tenho certeza que seus pais se 
opõem a vocês serem membros na Igreja, mas seus antepassados no mundo espiritual 
estão todos ao seu lado. Seus filhos, netos, e todos os seus descendentes louvarão vocês. 
Vocês precisam de uma base onde possam criar seu próprio território – isto é o que 
significa lar igreja. 
 
Buscando o Verdadeiro Mestre 
29.11.81, Belvedere 
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Os querubins com suas espadas de fogo representam uma cortina impenetrável que 
ninguém pode ultrapassar a menos que encarnem o amor de Deus que pode romper 
qualquer parede. A primavera cósmica da providência de Deus está aqui. Devemos ver a 
primavera do céu que chega para este mundo, e quando penetramos nesta barreira, 
liberaremos a nós mesmos deste mundo decaído, e entraremos nessa realidade. Vocês 
aprenderam a arma secreta para penetrar essa barreira. Eu vim para este mundo para 
ensinar isto a quem quer que esteja disposto a aprender. 
 
A prova que passei e a colina que cruzei não foi uma colina comum. Foi o tipo de teste 
mais severo, mas ao cruzá-lo, estabeleci uma rodovia. Sua colina, embora seja do 
mesmo tipo, é muito menor… A colina de Deus era incrivelmente grande. Deus cruzou 
sobre a maior colina para me encontrar, e eu cruzei sobre minha colina para buscar por 
vocês. Sua colina é um microcosmo. Certamente, essas colinas serão achatadas e não 
permanecerá mais nada para ser cruzado. O caminho para cruzar sobre essa colina é o 
lar igreja. A primavera do lar igreja deverá ser a primavera da providência cósmica de 
Deus. O tempo para o lar igreja está ao alcance. As pessoas que estão antecipando a 
primavera são como os pássaros que conhecem até mesmo no frio quando a primavera 
chegará. Essas pessoas responderão ao lar igreja. Há pessoas que estão despertas, e elas 
desfrutarão juntas com o som da primavera. 
 
Estação da Primavera da Providência 
1.4.79, Belvedere 
 
Depois de ouvir sobre a missão de lar igreja por muitos anos, vocês agora entendem seu 
propósito e missão? Esse é o motivo pelo qual vocês são tão preciosos. Não é fácil 
entender lar igreja. O Pai tem sofrido muito a fim de que lar igreja se torne uma 
realidade. Mas se podem entender isto agora, então vocês são pessoas muito preciosas 
aos olhos de Deus. 
 
Enquanto nos agarramos ao lar igreja e continuamos fazendo isso, não há dúvida que o 
mundo satânico desmoronará completamente. Vocês têm confiança que ao fazer isso, o 
Reino do Céu na terra se tornará uma realidade? Todos dizemos “sim” tão facilmente. 
Deus diz “sim.” Os Verdadeiros Pais dizem “sim.” Vocês devem dizer “sim.” Seus 
filhos dizem “sim.” Sim! Podemos edificar o Reino do Céu na terra. 
 
O Pai anunciou no Dia de Deus deste ano que o lema para 1980 é: O Lar Igreja é a 
Base do Reino do Céu na Terra. O que é a base? A base significa algo como o Cabo 
Kennedy. Então o lar igreja é como uma plataforma de lançamento. O Pai esteve 
visando este objetivo por 20 anos. Antes do curso de vinte e um anos começar, o Pai já 
ansiava por esse objetivo. O Pai é quase como a Apollo, almejando o sol e a lua. Mas 
em menos de vinte anos, o Pai alcançou o alvo. Ele atingiu o alvo no ano de 1976. Ele 
fez história nesses anos. O Pai concluiu isto e alcançou o objetivo. Agora o Pai está 
dando a chave para vocês. Agora é sua vez. Vocês devem ser aqueles que abrem a porta. 
Vocês devem sair para sua área de lar igreja e servir. Vocês realmente apenas precisam 
fazer isto em uma área. Essa é a forma para vocês cumprirem. Vocês devem estabelecer 
a condição. Enquanto isso, o Pai irá pelo mundo inteiro. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Como vocês estão cientes, estamos agora no segundo dos três cursos de sete anos, que é 
seu tempo. O que isso significa? Assim, agora estou transferindo isto para suas mãos. 
Isto significa que é possível para vocês fazerem o trabalho de forma bem-sucedida sem 
mim. 
 
Então, em que base vocês podem fazer isto? Lar Igreja. O lema para 1979 introduziu o 
lar igreja: Lar Igreja é a Conclusão do Reino do Céu; e o lema para o ano seguinte 
foi: Lar Igreja é a Base do Reino do Céu. Agora para o terceiro ano em sucessão o lema 
está concentrado no lar igreja: Lar Igreja é Meu Reino do Céu. Esse “meu” é mais seu 
do que meu. O conceito de lar igreja durante os últimos dois anos estava relacionado 
mais com o todo, mas este ano ele é mais pessoal: lar igreja é “minha” responsabilidade, 
“meu” céu. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Estou muito sério quando vejo como vocês passaram a condição anterior de quarenta 
dias. Como vocês farão isto? Eu vou orar por vocês por quarenta dias e ver que vocês 
conseguiram começar muito bem. Então eu poderia partir para visitar outros países e 
então voltar para a Coreia, mas se vocês desanimam assim, como eu posso estar livre 
para ir? Eu devo ter certeza que vocês entendem isto adequadamente. Amanhã começa 
tudo renovado, não como ontem ou hoje. Agora que vocês sabem quão importante isto 
é, vocês podem fazer um novo início amanhã. Eu realmente culpo os líderes porque eles 
eram responsáveis por explicar isso para vocês. Se um líder não entendeu, então ele 
deveria ter perguntado mais uma vez para eu explicar para ele. Agora vocês sabem com 
certeza? Se vocês não sabem, perguntem para aqueles que fazem para explicar isto para 
vocês. 
 
Quando fiz planos para lar igrejas, eu me assegurei com o Céu primeiro, que este era o 
plano certo. Eu me assegurei, não apenas uma vez, mas muitas vezes, e Deus disse para 
seguir em frente com isto. Vocês devem saber que sempre verifico as coisas com 
antecedência. Pode haver algumas desvantagens ou deficiências, mas elas não 
importam. Devemos estar unidos e seguir em frente com toda velocidade. Se vocês não 
são sérios, então será impossível para vocês me seguirem no mundo espiritual. Estou 
seguindo tão rápido que vocês nunca me alcançarão de outra forma. 
 
Se não fosse uma tarefa difícil, então Jesus nunca teria morrido na cruz. Não há 
desculpa ou compromisso na restauração. Deus e o mundo espiritual me perseguiram 
também. Deus não me impediu de ir para o campo de prisão comunista ou parou as 
pessoas de se oporem a nós. Deus poderia ter evitado essas coisas, mas Ele não fez. O 
caminho de indenização é realmente sério. Mesmo se perdem algumas refeições ou não 
dormem muito, vocês devem continuar indo para suas casas e testemunhando para as 
pessoas… Eu expliquei tudo para vocês em detalhes, assim, se agora vocês ainda não 
seguem, isto não é mais minha responsabilidade. O que eu posso fazer se vocês se 
recusam em ouvir? É somente depois de fazer seus 5% que podem estar conectados 
comigo. Se eu não tivesse feito meus 5%, eu não teria qualquer conexão com Deus. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
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Vocês acham que o Pai está fazendo o lar igreja como um passatempo, por que ele 
simplesmente gosta disto? Sem fazer essa providência, não há nenhum Reino do Céu na 
terra. Dez mil pessoas separadas realmente poderiam criar todos os tipos de redes de 
conexões. Se criamos essa rede de lar igreja, trabalhando sob um único comando, então 
poderíamos salvar Nova York... 
 
O Pai tem pregado isto desde três anos atrás. Como vocês poderiam saber que incrível 
época da providência é esta? Embora não entendam completamente, vocês podem 
demonstrar uma grande virtude: obediência. O Reino do Céu depende de sua capacidade 
de cumprir o lar igreja. Se podemos ou não demolir e limpar o mundo satânico depende 
do lar igreja. Esta é a única forma que podemos fazer isso. 
 
Eu sei que esta é a providência mais difícil que já enfrentamos. Se vou plantar uma 
árvore, eu vou plantar uma árvore que seja a mais difícil que existe sob o sol. Esse será 
nosso tipo de experiência. 
 
Conferência de Líderes de Estado 
27.3.79 
 
Agora vocês sabem por que lar igreja é importante para vocês, para Deus e para toda a 
humanidade. Vocês sabem que esta será a última guerra que vocês ou qualquer outra 
pessoa terá que lutar. Vocês precisam ter uma perspectiva e uma determinação 
renovadas na década de 1980. Eu sinto que devo estabelecer o padrão e tradição na 
América, e com esse protótipo, o mundo inteiro pode ser beneficiado. 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Jesus testemunhou para doze discípulos; estamos seguindo o mesmo padrão com os 360 
lares; todo elemento está ali. Se você vence, você vence o mundo. Talvez o membro 
relativamente novo não entenda isso. Alguns membros estrangeiros não falam muito 
inglês, assim, eles não entendem realmente de forma clara, como um estudante faz, mas 
isto ainda é verdade e muito importante para você. Não para outra pessoa, mas para 
você. Você deve entender que isto é muito importante. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.82, Londres 
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Perspectiva Histórica 
 

 “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que 
estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e 
julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como 
chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos 
diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia 
senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em 
sangue; e o nome pelo qual se chama é A Palavra de 
Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos 
brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. 
E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela 
as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo 
é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus 
Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito 
este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores.” 
Apocalipse 19:11-16 

 
Originalmente eu estava destinado a cumprir minha missão enquanto estava em meus 
trinta anos; entretanto, tive que começar tudo de novo por causa da rejeição das igrejas 
cristãs, e outros 30 anos foram necessários para pagar a indenização necessária para que 
a Coreia fosse liberada em 1945, e o período até 1978, dois anos a partir de agora, 
representará 33 anos de trabalho. Este período de 33 anos é o tempo para indenizar e 
refazer completamente seu curso na terra. 
 
Na idade de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, o qual durou três anos. Minha 
vida na América desde 1972 soma 31 anos e meio, como paralelo ao ministério público 
de Jesus. Por 30 anos eu trabalhei na Coreia para pagar a indenização pela falha das 
igrejas cristãs. No fundamento dessa vitória, eu vim para a América, e estágio por 
estágio, estive estabelecendo o fundamento para a restauração em nível mundial. 
 
Minha primeira maior vitória foi no Madison Square Garden, no dia 18 de setembro de 
1974. Isso representou vitória espiritual. A fim de trazer essa vitória americana de volta 
para a Ásia, eu organizei o IOWC e conduzimos uma campanha sem precedentes em 
todo o Japão e Coreia. Depois que a vitória espiritual aqui na América foi ligada de uma 
forma física com o Japão e Coreia, eu a trouxe de volta para a América a fim de obter 
vitória física no âmbito mundial. Em resumo, a vitória espiritual voltou para a Ásia, e 
retornou aqui como uma vitória física. Tenho certeza que isto seja de alguma forma 
difícil de seguir, mas isto tem um significado muito profundo. 
 
Ao retornar para a América com uma condição para vitória física, eu comecei uma 
guerra. Dois mil anos atrás o fundamento de Jesus foi perdido, e ele somente pôde 
trabalhar defensivamente. Entretanto, agora foi estabelecido um fundamento que me 
permitiu tomar a ofensiva, começando com o Yankee Stadium. No final, a mais 
dramática ofensiva foi o evento no Monumento de Washington. 
 
Nossa vitória representa o curso pretendido por Jesus de alcançar sua vitória em Israel 
seguindo para Roma para fazer uma proclamação diante do Senado. Houve várias 
consequências de nossa vitória.  
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Primeiro, o coração triste de Jesus foi aliviado, e por causa disso, o coração sofredor de 
Deus foi liberado. Também houve muitos homens justos e mártires, homens de justiça 
cujos corações estão cheios de dor e sofrimento. Estas pessoas também foram aliviadas 
e liberadas. Finalmente, minha própria luta ardente de 33 anos e minha própria dor 
foram resolvidas e liberadas no Monumento de Washington. 
 
O Dia da Vitória do Céu 
4.10.76, Belvedere 
 
A campanha de 40 dias em Washington foi equivalente aos 40 dias de ministério de 
Jesus Cristo após a ressurreição. Somente depois da vitória desses 40 dias que Jesus 
pôde ascender para o céu. Da mesma forma, eu pude consumar minha missão física aqui 
na terra através da campanha de 40 dias em Washington, e através de obter a vitória na 
Reunião no Monumento de Washington. 
 
A vitória da Reunião no Monumento de Washington foi o evento mais significante na 
história humana e na história de Deus. Através dessa vitória, as portas do céu foram 
abertas e todas as barreiras foram derrubadas. Uma mistura das águas da vida foi 
iniciada entre o mundo espiritual e o mundo físico. Todos os compartimentos foram 
abertos para que a água esteja circulando. Esse foi o efeito trazido pela vitória no 
Monumento de Washington. 
 
O mundo espiritual foi liberado; as barreiras foram rompidas e não existem mais. 
Espíritos podem agora descer livremente para o mundo físico e participar em nossas 
cruzadas físicas aqui na terra. Mesmo se eu falecer, a missão não irá parar. Minha 
missão está consumada; o propósito divino de Deus foi cumprido. Com esta vitória, eu 
declarei o dia 4 de outubro como o Dia da Vitória do Céu. Este foi um dia muito 
especial. No Dia da Vitória do Céu Deus realmente venceu Sua guerra histórica; esta é a 
alegria da terra. Não há nenhuma questão sobre isto. 
 
Estou declarando a vocês que a partir de hoje, toda a história da providência de 
restauração terminou, todas as condições de indenização para a história foram 
encontradas e pagas em sua totalidade. A partir deste momento em diante, quanto mais 
oposição enfrentamos, mais vitórias obteremos. Não seremos mais prejudicados ou 
levaremos uma surra. Qualquer perseguição, sofrimento, ou pressão que o mundo 
externo nos dê retornarão para nós como uma quantidade equivalente de bênção. Isto 
não é indenização. 
 
Este é o novo início da nova história de Deus. Portanto, este é o primeiro ano do Reino 
de Deus, o ano um do Reino de Deus. 
 
Hoje à Luz da História Providencial 
23.2.77, Centro Mundial de Missões 
 
A Reunião do Monumento de Washington representou o pico de perseguição como 
também o pico de sucesso. Até esse momento Satanás sempre demandou indenização de 
Abel, mas depois desse momento, Deus demandou indenização de Caim. A natureza de 
Caim é querer que as outras pessoas paguem indenização, mas sendo que Abel obteve a 
vitória, ele pode agora demandar indenização do anjo. 
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Este é o motivo pelo qual no ano passado eu dei a ordem de seguirmos para a ofensiva. 
Eu nunca tinha dito isso na minha vida, mas começando em 1976 e 1977, eu encorajei 
nossos líderes a processarem as pessoas que se opunham a nós – o New York Times, os 
desprogramadores e determinadas agências do governo. Durante o tempo que eu ainda 
estava pagando indenização, nunca disse uma palavra ou tentei golpear de volta quando 
vinha oposição. Eu continuei tentando amar nossos oponentes e nunca me movimentei 
para fazer oposição a eles. Durante esse tempo Abel foi golpeado e atacado sem 
misericórdia, mas agora Caim terá que pagar indenização. Eu ordenei que todos os 
Abels avancem em frente e façam Caim pagar indenização. Agora é o tempo quando 
todas as bênçãos começarão a vir para a Igreja de Unificação… 
 
Esta é realmente uma nova era, a nova era de indenização. Quanto mais intensamente 
vocês trabalham agora, mais a realidade Caim deve pagar indenização. A Inglaterra está 
em perigo e devemos fazer algo sobre isto. Quando vocês apelam sinceramente para as 
pessoas, mas elas não ouvem, não serão vocês que serão feridos, mas elas que devem 
pagar indenização. Vocês conhecem a estória de Davi e o gigante Golias.  
 
No dia 23 de fevereiro de 1977 eu declarei o início da nova era. Esse foi o momento 
exato quando a indenização de Abel terminou e a indenização de Caim começou. Se 
nossa devoção é maior do que a dos comunistas, então Deus operará totalmente 
conosco… 
 
Há mais uma razão pela qual esta é a era da nova providência. Sendo que eu pavimentei 
completamente o caminho de indenização, vocês também podem voltar novamente. Isto 
significa que depois de seguirem através da indenização, vocês podem voltar direto para 
suas famílias e restaurá-las. Este é o motivo pelo qual Nova York já começou o 
movimento lar igreja. Se Caim e Abel entram em perfeita unidade, então os pais podem 
ser restaurados. Se vocês trazem suas famílias do lado Caim para a unidade com suas 
famílias do lado Abel, então vocês podem restaurar as famílias como verdadeiros pais. 
Depois de se tornarem filhos de Verdadeiros Pais e unidos com suas famílias Caim e 
Abel, vocês terão realizado o fundamento para restaurar o céu no nível familiar… 
 
Sendo que os Verdadeiros Pais já pavimentaram a rota, vocês podem seguir todo o 
caminho desde o inferno como um indivíduo. Vocês não permanecerão lá, mas voltarão 
direto para onde começaram, e formarão uma conexão com níveis cada vez mais 
elevados, e finalmente até o nível mundial. Externamente, a Igreja de Unificação está na 
providência em nível mundial. Na Inglaterra também vocês precisam formar o padrão 
das doze tribos; uma vez que isso seja realizado, isto formará o início inabalável do céu. 
Ninguém será capaz de demolir isto. 
 
Quem estabelecerá esse fundamento? Quem quer que crie essa unidade é o antepassado 
para o verdadeiro clã, e naturalmente se encontrará representando a nação. Dois países 
assim, serão os antepassados do mundo. Então se vocês seguem além do nível mundial, 
pela primeira vez serão capazes de ir para o mesmo céu que os Verdadeiros Pais. 
 
Os doze portões perolados descritos na Bíblia se abrem em todas as diferentes direções. 
Agora estamos no estágio de competição para ver qual clã e qual país abrirá este 
caminho. Esta é uma época competitiva no âmbito mundial. Este é o motivo pelo qual 
cada país está competindo para ver qual país pode ser restaurado primeiro… A nação 
deve entender que aquilo que estamos fazendo é para sua sobrevivência… 
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No passado, o melhor que a humanidade podia esperar a era salvação individual, mas 
agora podemos salvar raças e nações, e o mundo. Esta é uma nova época. Novamente, 
uma vez que esta mínima indenização seja feita, a meticulosa indenização necessária no 
lado de Abel é finalizada e a lei de indenização é transferida para Caim. Antes disto, 
embora tivéssemos mil, nunca esperávamos cem acrescentados a isso, mas agora se 
temos mil, podemos ter dez mil acrescentados a isso. Com isto estando bem claro diante 
de seus olhos, vocês não deveriam se esforçar ao máximo e acumular cada minuto de 
esforço possível? 
 
A atividade de lar igreja deveria ser conduzida aqui na Inglaterra, tal como na América. 
Vocês devem criar suas próprias igrejas a fim de acumularem o fundamento necessário. 
No passado, o melhor que vocês podiam esperar era serem salvos individualmente. 
Vocês devem se separar de Caim porque, do contrário, vocês serão engolidos por ele. 
Entretanto, uma vez que estejam salvos, vocês devem retornar. Isso é um vasto avanço 
na restauração… 
 
Após compreender estes fatos, vocês podem trabalhar mais do que qualquer outra 
pessoa religiosa nesta terra. Na melhor das situações eles tinham somente uma 
possibilidade de salvação individual. Agora que a salvação universal está aqui, vocês 
não acham que o mundo espiritual dançaria em função disso? Isso é exatamente o que 
está acontecendo. A lei de indenização e fórmulas numéricas funcionam com precisão. 
Agora vocês têm apenas uma ideia vaga sobre a idade da nova providência? 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, Londres 
 
A Nova Era alvoreceu. No dia 23 de fevereiro de 1977, eu declarei o ano um do Reino 
de Deus no fundamento da vitória do Monumento de Washington. Sempre na história, 
Caim estava na posição de atacar, e Abel recebia o ataque, mas a partir de 23 de 
fevereiro, esse relacionamento foi transformado de cabeça para baixo. Depois desse dia, 
eu sabia que a vitória era nossa, e dei a direção para seguirmos para a ofensiva contra a 
Comissão Fraser. Eu nunca disse que deveríamos somente nos defender, mas que 
deveríamos contra-atacar. Então o congressista Fraser estava na defensiva. Ele pensava 
que iria nos julgar como criminosos, mas eu disse para nossos membros que nós éramos 
os juízes, não ele. 
 
Os julgamentos nos tribunais sempre foram uma arena utilizada por Satanás, mas 
chegou o momento para este lugar ser onde o Céu julgou Satanás. Assumimos a 
ofensiva contra o New York Times e o congressista Fraser processando-os, e no Japão, 
processamos o maior jornal. Na Coreia e Inglaterra também processamos, e cada 
decisão até agora tem sido uma vitória. 
 
O segundo estágio de um curso providencial é sempre o mais difícil, e nos três anos 
depois do Monumento de Washington, o segundo ano trouxe tanto a força total do 
confronto com o congressista Fraser como a sua derrota… 
 
O mundo inteiro sabia sobre o confronto entre o congressista Fraser e o Reverendo 
Moon. O Minneapolis Star tentou ajudar a campanha do Sr. Fraser e publicou um artigo 
de quatro páginas, criticando o Reverendo Moon e a Igreja de Unificação. Os jornais de 
Washington também apoiaram o Sr. Fraser de todo coração.  
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Novamente, todos sentiram que o Reverendo Moon e a Igreja de Unificação estavam 
acabados, que embora tínhamos vencido no Monumento de Washington, estávamos 
derrotados agora. Foi uma campanha muito apertada, e na noite da eleição o Sr. Fraser 
declarou sua vitória. A situação lembrava o anjo e Jacó lutando no Vau de Jaboque. Foi 
uma batalha tensa, porque Jacó foi ferido, mas ele ainda lutou e no momento final ele 
derrotou o anjo. No minuto final o Sr. Fraser foi derrotado. Depois dessa vitória, as 
pessoas se tornaram mais cautelosas; afinal, o Sr. Fraser tinha trazido todos os tipos de 
acusações contra mim, mas no final ele foi derrotado. 
 
Todas as condições do Velho Testamento, Novo Testamento e Completo Testamento 
estão cumpridas, e agora minha ordem é que vocês confiem em mim e saiam 
corajosamente e lutem por Deus e os Verdadeiros Pais. Mesmo quando eu disse para Bo 
Hi Pak ser um Davi e lutar contra Golias, eu compreendi que esta não era uma tarefa 
fácil, para esse simples rapaz coreano com um nariz achatado e pele amarela, falar 
contra o Congresso dos Estados Unidos. Mas ele obedeceu e fez Golias cair. Vocês são 
Davis, e não importa quão grande seja Golias, ele cairá se vocês me ouvirem. 
 
O congressista Fraser veio contra nós em nome do Congresso dos Estados Unidos e a 
democracia, mas eu disse para o Sr. Pak sair em nome de Deus. Esse também foi o 
poder de Davi. Quando vocês falam no nome de Deus, o universo inteiro e o mundo 
espiritual estarão juntos com vocês, e vocês não são mais pequenos. O lado satânico 
exerceu toda a sua pressão contra nós e bateu cada vez com mais força, mas agora eles 
estão se rendendo. Todas estas coisas tiveram sua raiz na vitória do Monumento de 
Washington, e sem isto, nenhuma destas vitórias poderiam ter sido obtidas… 
 
Nossa arma contra o mundo satânico será o amor e a família. O mundo livre tem muitas 
famílias como animais, e devemos limpar suas atitudes e elevá-las. Elas sentirão 
animosidade quando vocês trouxerem julgamento para elas? Não, porque seu 
julgamento estará salvando-as. Chegou o tempo para ressurreição e lar igreja ser um 
trabalho importante. Trabalharemos na unidade fundamental do lar, trazendo o 
evangelho e a primavera cósmica ali. Agora vocês sabem que podemos trazer o Reino 
de Deus na terra, e isto não é mais vago para vocês. Sendo que vencemos 
espiritualmente e declaramos vitória fisicamente, a perseguição diminuirá.  
 
Aqueles que se opuserem a vocês pagarão uma grande penalidade. Vocês acreditam 
nisto? 
 
Monumento de Washington 
18.9.78, Londres 
 
Aos olhos de Deus o trabalho da Comissão Fraser não representa somente um 
indivíduo. Ele representa todo o mundo secular, não somente o poder dos Estados 
Unidos, mas o poder de todo o mundo que se opõe a Deus. Ele é o inimigo simbólico de 
Deus, um ponto focal simbólico.  
 
Na história da América não há nenhum exemplo equivalente de um esforço 
governamental unido para suprimir um movimento religioso. Minha posição é aquela de 
um pequeno Davi seguindo contra Golias no nível mundial, e golpeando-o em nome de 
nosso Pai Celeste, e Seu poder tem sido trazido para a terra. 
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No fundamento dessa vitória simbólica, estou agora plantando as sementes de lares 
igrejas onde quer que vou, na Inglaterra, Japão e Coreia. A raiz desses lares igrejas está 
em Belvedere. Vocês pertencem a essa raiz, e eu gostaria de conectar esses lares igrejas 
do mundo com esta raiz de Belvedere. Este é o lar igreja dos lares igrejas, e vocês estão 
realmente neste fluxo central desta época. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
 
Vocês acham que eu poderia receber mais oposição do que recebi em 1976? O pior já 
foi superado. Ninguém disse que eu fui derrotado no Monumento de Washington; o 
mundo foi derrotado por um único homem. Mas com o que eu lutei? Com o princípio de 
mostrar o amor verdadeiro ao mundo, de superar a força que se opõe a Deus. Até esse 
momento, não importa quantas pessoas me criticam injustamente, eu não fiz nada contra 
elas. Eu tentei retornar amor para elas, e simplesmente perseverei. 
 
Deus queria que eu o trouxesse para o amor, não em uma sala de estar luxuosa e 
confortável, mas no abismo de miséria, carregando a cruz. Esse é o ponto no qual Deus 
queria que eu trouxesse Ele para amar o mundo demonstrando amor no ponto de maior 
dor. Com apenas um punhado de apoiadores na terra e na pior perseguição possível, eu 
demonstrei amor verdadeiro ao mundo, amor que Deus poderia reconhecer. Neste 
fundamento, o Dia da Vitória foi proclamado, quatro anos atrás a partir de hoje. Além 
disso, no dia 22 de fevereiro do ano seguinte, eu declarei o início de uma nova era, 
afirmando que qualquer pessoa que se opusesse a este fundamento estabelecido seria 
alguém que receberia sofrimento. Quanto mais pessoas se opunham a nós, mais espaço 
elas perdiam e mais nós ganhávamos. 
 
Até aquele momento havia muralhas ao redor do indivíduo, família, clã, e assim por 
diante. Mas agora as paredes foram derrubadas e o amor é livre para viajar para 
qualquer lugar na terra. Portanto, muitos matrimônios internacionais ocorreram e 
continuarão a ocorrer. Ao mesmo tempo, deve existir uma família, um clã, uma nação e 
o mundo ao redor do Reverendo Moon. Com o que isto foi organizado? Com noivados e 
bênçãos, a organização de famílias celestes. Depois disso, não há nenhuma forma válida 
aos olhos de Deus para alguém me parar. Naquele dia, Satanás assinou sua derrota e 
reconheceu minha vitória. Eu sei que a partir daquele dia o mundo comunista deve 
começar a declinar, que o ano de 1978 seria o ano de pico para o florescer dos 
comunistas, e depois eles declinariam. Porque isso foi estabelecido, o segundo dos três 
cursos de sete anos poderia ser proclamado. Sem essa vitória, eles não poderiam ter 
iniciado naquele momento. 
 
O Dia da Vitória do Céu 
4.10.80, Belvedere 
 
Eu fiz uma declaração muito importante: todos os débitos históricos do passado foram 
pagos. Agora chegou o tempo quando posso me concentrar completamente na 
construção. Também chegou o tempo que a Mãe e eu podemos ter algum descanso. No 
início deste discurso, eu disse que o Reino do Céu é o lugar do Sábado e paz verdadeira. 
Nenhum poder satânico tem qualquer direito ou condição para reivindicar a família dos 
Verdadeiros Pais ou o movimento da Igreja de Unificação. Estamos acima de suas 
acusações. 
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O papel final que o movimento americano assumirá em adição ao que os Verdadeiros 
Pais e os casais abençoados coreanos e japoneses têm feito é uma condição de 2 anos e 
meio pelos casais abençoados. Eu quero que a América siga em frente em uma escala 
global e demonstre diante de Deus e Satanás a determinação das esposas abençoadas 
americanas seguirem para o movimento CARP por 2 anos e meio. Esta é a condição 
final que as mulheres vão empreender na América. Se esta condição dos casais 
abençoados americanos é cumprida, então mesmo se vocês se voluntariam para estas 
coisas, não haverá nenhuma oportunidade. Esta é a chance final. Depois desse tempo, a 
cruzada do lar igreja será aberta e o ministério do lar será o nosso modo de vida. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Sendo que Satanás se esforçou muito, Deus teve que dizer a ele, “Tudo bem, Vá em 
frente. Domine o mundo.” Mas Deus sabia muito claramente que de acordo com o 
Princípio, o domínio satânico não poderia durar além de um ciclo completo de sessenta 
anos. Satanás pode ter domínio do número três ao seis, ou de trinta a sessenta anos. Em 
outras palavras, um ciclo completo na história do comunismo terminou, e nos próximos 
trinta a sessenta anos, ele seguirá em uma direção diferente, formando um círculo 
menor. O poder dos comunistas declinará no período de trinta a sessenta anos, mas isto 
ocorrerá em um tempo bem mais curto se o mundo livre realmente se unir... 
 
Quando comecei minha dura marcha na direção do objetivo, me determinei que seguiria 
com sucesso além da colina do período de sessenta anos. Por que sessenta anos? Porque 
eu já conhecia o plano de Deus e sabia que no Princípio Divino, o reino de Satanás não 
poderia ir além de sessenta anos, e que seu segundo ciclo começaria seu declínio. Então 
naquele momento, eu escalaria para o benefício de Deus e da humanidade. Eu sabia que 
o dia glorioso e vitorioso chegaria, por isso, a fim de estar pronto quando esse dia 
chega, eu queria obter todos os tipos de qualificações com antecedência... 
 
Agora chegou finalmente à conclusão de um ciclo gigante de sessenta anos. Agora estou 
começando um novo ciclo, e esse ciclo não tem limite. Eu posso fazê-lo tão grande 
quanto possível. Ele está seguindo em outra direção, mas ao invés de pará-lo, ele criará 
muitos ciclos grandes, um após o outro… 
 
Vocês se juntaram a mim e estamos concluindo o ciclo de sessenta anos juntos. Para 
onde estamos indo? Iremos para o lar igreja, e lá encontraremos ainda mais impulso e 
poder de fogo. O que vocês descobrirão é que o lar igreja é a base para o Reino do Céu. 
Lar igreja é como um tanque de gasolina, e vocês estão indo para o lar igreja como uma 
bola de fogo. O que vocês acham que acontecerá? A explosão jogará vocês para cima, e 
dará a vocês a velocidade necessária para seguir todo o caminho até o céu de uma só 
vez. Minha arma secreta muito especial que Satanás não pôde descobrir era o lar igreja. 
Eu preparei isto como uma bomba secreta, e agora ela está completa. O tempo chegou 
para dispará-la. Chegou o tempo para a bola de fogo aterrissar. Então lar igreja se 
tornará uma plataforma de lançamento para o Reino do Céu. Esse é o motivo pelo qual 
o lema deste ano é: Lar Igreja é a Base do Reino do Céu. 
 
Gratidão pelo Dia de Deus 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
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O tema de hoje se refere à restauração da terra natal e da pátria. Vocês têm uma terra 
natal? Onde ela é? Sua terra natal é o lugar para o qual seus pais estão tentando 
sequestrá-los? Até agora na história homens verdadeiros não encontraram uma terra 
natal. Então como eles poderiam ter uma pátria? Deus disse para Abraão deixar sua 
terra natal porque não era mais sua terra natal. A fim de dar a Jacó o nome de Israel, 
Deus o expulsou de sua terra natal para que pudesse superar o perigo da ameaça do seu 
irmão mais velho. Pelos últimos 2.000 anos os Israelitas estiveram vagando por todo o 
mundo, expulsos de sua terra natal. O Cristianismo foi tirado de sua terra natal e foi 
para Roma, onde sofreu. O Cristianismo esteve vagando pelo mundo. Se os cristãos 
tivessem realmente encontrado uma terra natal, eles seriam perseguidos e assassinados? 
Nem mesmo o Cristianismo encontrou uma terra natal onde fosse bem-vindo. 
 
Jesus teve uma terra natal? Ele desistiu de sua terra natal. Ele até mesmo disse para sua 
própria mãe, “Mulher, o que você tem a ver comigo?” Não havia nenhum 
relacionamento entre eles, por isso ele não a chamou de “mãe,” mas de “mulher.” Jesus 
nunca reconheceu seus irmãos, mas disse que aqueles que fazem a vontade de Deus 
eram seus irmãos e irmãs. O lugar onde fiéis estão habitando ainda não é a pátria... 
 
Onde é o destino e terra natal definitiva de todos os homens? Onde a verdade pode 
habitar em prosperidade e segurança? É uma conclusão lógica que a Igreja de 
Unificação atualmente está seguindo na direção do estabelecimento da terra natal 
celestial, o país mãe e pai do povo celeste. É nosso trabalho edificar a terra natal… 
 
A terra verdadeira não é uma fantasia de nossos sonhos ou no mundo espiritual. A terra 
natal e pátria será exatamente aqui na terra onde edificaremos uma única nação. Essa 
pátria é o único lugar que vocês podem chamar de sua terra natal. Entretanto, até agora 
não podemos reivindicar qualquer nação no nome de Deus. Deus mora em Washington 
ou Moscou? Nossa tarefa é edificarmos a terra natal e pátria centrados em Deus… 
 
Satanás criou sua terra natal ao invés de Deus, e isto se expandiu para o nível mundial. 
Cada santo que Deus enviou para trazer a restauração da terra natal e pátria representava 
uma grande ameaça para o mundo satânico e foi assassinado. Portanto, o povo de Deus 
esteve historicamente vagando, buscando e escavando a verdade. Abraão, Jacó, Moisés, 
Jesus e o Cristianismo foram todos andarilhos. Eu também tenho sido um andarilho, 
sem nenhum lugar para realmente me ancorar... 
 
Eu quero que vocês entendam que o verdadeiro desejo de Deus é encontrar a terra natal. 
O verdadeiro desejo dos grandes santos também é encontrar a terra natal e expandi-la 
para o verdadeiro país de Deus. Essa é a esperança da humanidade e de todas as pessoas 
religiosas... 
 
Portanto, eu quero que vocês entendam que neste exato momento da história humana 
toda a atenção de Deus está focada em vocês. Jesus, os santos, o mundo espiritual, toda 
a história e humanidade estão observando vocês e o que vocês fazem. Até agora 
ninguém sabia como encontra a terra natal. Vocês sabem? Lar igreja não apenas fará de 
vocês, messias para aquelas pessoas, mas também verdadeiros pais para elas. Esse é o 
objetivo de Deus. Se essas pessoas do lar igreja são realmente gratas e dispostas a se 
sacrificarem pela edificação do reino, então podemos falar sobre expandi-lo para a 
pátria. Vocês devem ser superiores a qualquer santo do passado, servos de Deus ou 
patriotas na história. Essa será nossa tradição... 
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Estamos saltando de uma terra para outra. Primeiro estamos entrando na terra natal, e 
então saltando para a pátria lar, o mundo lar e o céu lar. Como vocês criariam a terra 
natal? Lar igreja é a fórmula pela qual podemos encontrar a terra natal, a pátria, o 
mundo lar e o céu lar. Quando vocês amam seu lar igreja mais do que amam qualquer 
outra coisa sob o sol, vocês podem unir o mundo inteiro. A única forma para unir é 
através do amor. No lar igreja vocês são como uma estrela brilhando na escuridão. A 
maioria das estrelas é visível à noite, por isso, quando Deus olha para o mundo, Ele verá 
uma, duas, dez, cem, um milhão de luzes, e logo sua luz se dissipará na luz do sol. 
Então Deus descerá, dizendo, “Vamos fazer uma viagem, Reverendo Moon, venha ao 
meu lado. Convide todas as pessoas que você gostaria.” Então eu convidarei todos os 
heróis e heroínas do lar igreja. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Sabemos que Satanás está ocupando o mundo inteiro, que não há nenhum lugar que 
Satanás não possa reivindicar como seu. Determinada parte é de Deus, mas Satanás 
também ocupa o corpo individual e às vezes até mesmo sua mente toda, e especialmente 
o ambiente... 
 
Satanás é o poder ou influência que exerce domínio satânico. Alguém deve aparecer na 
terra e dissipar esse poder. Quem pode dissipar esse poder do ambiente? O Messias 
deve fazer isto. Jesus estava destinado a fazer isto, mas ele não pôde. Quando ele volta, 
o Messias deve expulsar todos os satanases deste mundo. Quando Jesus falhou em 
concluir essa missão, o fundamento foi perdido desta terra, e se tornou como uma 
nuvem flutuando que nunca se estabeleceu em nenhum lugar. Embora ele abrangeu o 
mundo inteiro, isto foi somente em um nível espiritual; não havia nenhum fundamento 
sólido na terra. 
 
Porque Jesus foi crucificado e teve que entregar seu corpo para Satanás, não houve algo 
como um Reino do Céu na terra. Isto é exatamente porque ele deve voltar na terra na 
carne, para cumprir o que foi deixado sem realizar. 
 
O que a Igreja de Unificação está destinada a fazer? Ela deve transportar para o mundo 
o Reino do Céu espiritual que Jesus realizou. A fim de fazer isso, alguém deve ir para o 
mundo espiritual – se colocar na presença de Jesus, Deus e Satanás – e obter a vitória, 
com Satanás reconhecendo que esta pessoa obteve a herança do próprio Jesus. Por esta 
razão, eu fui para o mundo espiritual e obtive a herança; isto foi aprovado por Deus e 
Jesus, e até mesmo Satanás teve que endossar isto. 
 
Sobre esse fundamento, eu devo cumprir a mesma coisa na terra. A fim de fazer isso, eu 
devo cortar todas as reivindicações que Satanás tem sobre o corpo físico e a terra pelos 
últimos 6.000 anos. Através da Igreja de Unificação, eu devo desconectar todos os laços 
e reivindicações de Satanás sobre o mundo pelos últimos 6.000 anos. 
 
Se o Cristianismo tradicional tivesse me recebido ao invés de se opor a mim, seu 
fundamento espiritual para a realização do ideal de Deus poderia ter sido utilizado como 
um ponto de início, e sido conectado diretamente com o fundamento físico. Se o 
Cristianismo tivesse se unido com esta responsabilidade da Igreja de Unificação, então 
os 6.000 anos de indenização teriam sido concluídos… 
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Mas as igrejas cristãs falharam em se unir com a Igreja de Unificação, por isso ela teve 
que rapidamente organizar e reindenizar os 2.000 anos de história do Cristianismo em 
um período de vinte anos. 
 
O tempo foi exato; todos os aspectos da indenização foram cumpridos neste país até 
1976, que foi o ano do bicentenário. As principais condições de indenização foram 
cumpridas através dos maiores eventos incluindo o Yankee Stadium e o Monumento de 
Washington. Isto se colocou no fundamento dos 200 anos que passaram desde a 
independência da América. 
 
Houve enorme perseguição e oposição, quando todos os tipos de organizações se 
opuseram a nós durante 1976. Porque fomos bem-sucedidos apesar da oposição, 
obtivemos a vitória física que nos qualificou para representar o Cristianismo e o próprio 
país. Esse foi o fundamento de vitória que estabeleceu uma condição pela qual a vitória 
física pôde ser obtida; isto apenas se tornou uma questão de tempo. 
 
Ao mesmo tempo que herdamos as realizações espirituais, pudemos começar um novo 
fundamento para estabelecer o céu físico na terra. Em outras palavras, a partir desse 
momento, Satanás não tem mais qualquer justificativa para separar a entidade espiritual 
da entidade física. Isso também significa não somente que o céu espiritual foi realizado, 
mas também que a obra interna pôde começar no fundamento físico do céu na terra. 
Ambos foram assegurados, interno e externo. 
 
Depois de assegurar a mente e o corpo, podemos seguir um passo adiante, até o 
ambiente no qual vivemos. Uma vez que o fundamento foi formado, espiritualmente e 
fisicamente, Satanás não tem nenhuma justificativa para me acusar ou dividir o 
fundamento que estabeleci. A próxima coisa que tínhamos que fazer era empurrar este 
fundamento adiante para incluir nosso ambiente… 
 
Quando confrontamos Satanás, ele se oporá a tudo que fazemos a fim de acabar com 
essa ameaça. Mas quando vencemos a oposição, Satanás deverá se retirar. Por causa da 
minha vitória, Satanás se retirou e teve que reconhecer que eu obtive não somente as 
chaves para o céu espiritual, mas também para o céu físico. Esta é a razão pela qual 
posso agora dizer que o Reino do Céu está em ambos, a mente e o corpo. 
 
Então onde Satanás está agora? Ele tem sido empurrado para o país, tribo, clã e famílias 
– fora do perímetro de mente e corpo. Mesmo que essa oposição não seja em larga 
escala; agora que Satanás sofreu sua derrota, a resistência é esporádica e incompleta. 
 
Mas neste ponto podemos observar que mesmo enquanto estou sendo perseguido, nossa 
família da Unificação tem se espalhado pelo mundo. Embora eu seja perseguido, não fui 
exterminado, e além disso minha família, os casais abençoados e os membros da 
Unificação estão bem… 
 
Isto significa que oposição era direcionada a mim não somente no nível pessoal, mas 
também no nível familiar, e até mesmo por todo o caminho até o nível mundial. Quando 
a oposição terminou, o resultado não foi somente minha vitória pessoal, mas a vitória 
daqueles conectados comigo – a família, o clã (casais abençoados), a nação (a igreja 
pode ser considerada como a nação), e todos os demais níveis até o nível mundial.  
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Esta foi uma conclusão bem-sucedida da condição de indenização. Satanás atacou em 
cada nível, e seu recuo automaticamente significa que eu obtive a vitória no nível 
mundial. Em outras palavras, a condição que foi preparada sobre a qual o nível mundial 
– não apenas os níveis de país ou clã – pôde ser restaurado… 
 
A Igreja de Unificação está ligada comigo, por isso, sendo que minha vitória foi 
reconhecida até mesmo por Satanás, a Igreja de Unificação não receberá mais qualquer 
perseguição no nível de mente e corpo. Além disso, quando saímos para o ambiente e o 
lar igreja, então de fato, encontraremos oposição. O limite de Satanás está estabelecido 
agora. Ele tem permissão somente de ir para o nível de lar igreja. No fundamento do lar 
igreja, eu concedi toda esta herança para os membros. A partir deste momento vocês 
estão pessoalmente trabalhando na área de lar igreja me representando. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Lar Igreja se tornou a marca da Igreja de Unificação e é um trabalho muito especial para 
nós. Vocês sentem em seus corações que lar igreja é uma necessidade? Muitos fiéis e 
pessoas religiosas na história falaram vagamente sobre o céu sem realmente saber como 
ele poderia ser desenvolvido. Jesus anunciou que o reino estava habitando no meio das 
pessoas, mas mesmo ele não pôde dizer que isto estava aqui na terra. Eu gostaria que 
vocês soubessem claramente que o pronunciamento do lar igreja como um meio de 
estabelecer o Reino do Céu aqui na terra é realmente um evento histórico. 
 
Lar Igreja é a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
 
Obtivemos uma vitória no Monumento de Washington, mas não sejam orgulhosos, 
vaidosos ou arrogantes. Esta é a pior coisa que vocês podem fazer. Assim, até agora que 
lutamos juntos em uma batalha coletiva, mas a partir de agora cada indivíduo lutará sua 
própria batalha para demonstrar quão digno ele é, por isso uma batalha até mesmo 
maior está à frente de cada um de vocês. Na cruzada pública coletiva obtivemos uma 
grande vitória, mas a menos que cada um de vocês se mostre individualmente digno e 
merecedor da bênção de Deus, a menos que cada um de vocês seja individualmente 
vitorioso, seu fundamento de nossa vitória pública será em vão. A era para a campanha 
unificada coletiva passou, e a partir deste momento em diante será a era da realização 
individual, na qual vocês devem provar sua dignidade aos olhos de Deus, não importa 
em qual cidade ou estado vocês trabalham. Vocês devem emergir como campeões no 
nível universal e vencer essa batalha final. As bênçãos do céu estão todas empacotadas e 
prontas para serem distribuídas; agora é a era para a distribuição. Vocês são aqueles que 
devem ser dignos para receber o pacote do céu para distribuir. Aqueles de vocês que 
têm confiança e podem se comprometer inquestionavelmente como filhos e filhas de 
Deus, levantem suas mãos. Olhem para suas mãos, e ao mesmo tempo examinem seus 
corações para ver se eles demonstram ou não a mesma coisa. 
 
Eu conheço muito bem o mundo espiritual. Eu conheço seu sistema e organização 
interna. No presente esse mundo é invisível para vocês, mas o ataque do mundo 
espiritual sobre o mundo físico é quase como um furacão ou um tufão. Logo o novo céu 
e terra se abrirão na frente de vocês. Eu conheço claramente esse tempo. Ele está 
chegando, e trará um novo mundo e uma nova forma de vida.  
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Quando um ponto extremo de alta pressão e um ponto extremo de baixa pressão se 
confrontam, o impacto é grande e o resultado é uma nova forma. Podemos dizer que um 
tufão histórico veio soprar na frente da Igreja de Unificação, e as pressões alta e baixa 
vão colidir e explodir, abrindo o caminho para nós. Esse tempo não está muito distante. 
O mundo espiritual e o mundo físico estão ficando cada vez mais próximos, e eu devo 
conduzir vocês e este movimento na direção correta. 
 
…Atualmente vocês devem estabelecer seus respectivos objetivos individuais e 
comprometer suas vidas para trazer vitória para o Pai Celeste. Hoje é o dia para planejar 
sua própria campanha, sua própria Turnê de Washington. Sigam meus passos, na 
tradição que estabeleci, mas resolvam se mover ainda mais rápido, para irem mais 
longe. Essa deveria ser sua determinação. Pensem adiante até 1980, até o fim do terceiro 
curso de sete anos, e que tipo de vitória vocês terão obtido até aquele ano. Então a Igreja 
de Unificação terá se colocado sobre um fundamento invencível. Visualizem esse dia. A 
partir de agora vocês não devem trilhar cada passo, mas correr em frente, progredindo 
aos saltos. Essa é a forma como nosso movimento crescerá a partir deste tempo. 
 
Por isso, a partir de hoje vocês são os representantes de Deus e os representantes dos 
Verdadeiros Pais. Vocês são outros Sun Myung Moon. Com essa dignidade e essa 
confiança, e esse senso de responsabilidade, vocês podem seguir em frente, não importa 
quais as dificuldades e sofrimentos, sabendo que não há nada que vocês não possam 
destruir, e que vocês se moverão para a glória final, a vitória definitiva. Em minha 
juventude, eu não pude obter essa vitória, porque ainda não tínhamos preparado o 
fundamento. Eu não pude desfrutar como vocês podem hoje, porque ainda não tínhamos 
preparado o ambiente para essa vitória. Mas chegou o tempo para vocês obterem 
vitórias semelhantes, se vocês nutrem essa mesma ambição. O fato que vocês podem 
escapar do sofrimento que suportei em sua juventude dá muito conforto ao seu 
Verdadeiro Pai. 
 
Consumamos de forma bem-sucedida essa turnê, essa proclamação, e agora a história se 
moveu para outro capítulo. Por isso, a partir deste tempo eu quero que vocês saibam que 
são meus representantes. Cada um de vocês é outro Reverendo Sun Myung Moon. 
Saiam, obtenham o mundo. Sigam em frente para o objetivo definitivo, usando sua vida 
como seu investimento. 
 
Discurso Sem Título para a Conferência de Líderes Internacionais e dos EUA  
20.9.76, Belvedere 
 
Irmãos e irmãs devem realmente se unir para que possam compartilhar a vida juntos. 
Hoje estou declarando um novo início: o movimento centrado no líder acabou, e o 
movimento centrado no membro deve começar. Por que isto deve ser assim? Se o chefe 
da família pensa somente sobre si mesmo, a família se torna infeliz. Somente se ele se 
preocupa sobre toda a família, eles podem ter sucesso e serem felizes juntos. 
 
A Igreja de Unificação é uma única família. Estou preocupado sobre cada um de vocês, 
e vocês devem estar preocupados com cada um de vocês como irmãos e irmãs, e juntos 
virem para os pais. O que precisamos agora é um Reino do Céu ambiental. Se vocês 
somente se movem em uma única direção, isso não é bom. Vocês devem se mover em 
360 graus, em todas as direções. 
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Meu ensinamento hoje é este: tal como vocês amam Deus e os Verdadeiros Pais, vocês 
devem amar o mundo e se unir com ele. Não se restrinjam de condições adversas, ou de 
irmãos e irmãs fedidos e feios. Eles são aqueles que vocês precisam. Participem com 
disposição em lugares sujos, e os tornem cheirosos. Não fujam dos problemas, mas os 
enfrentem e os conquistem. Deus sente maior alegria quando Ele vê que vocês amam 
uns aos outros mais do que vocês o amam. Pais querem ver seus filhos amando uns aos 
outros mais do que eles amam seus pais. Os 36 casais são os mais velhos de nossa 
Igreja, e esta regra se aplica a eles também. A menos que eles amem os verdadeiros 
filhos e os membros mais do que suas próprias famílias, eles são os inimigos de nosso 
movimento. 
 
Nosso objetivo é Canaã. Enquanto estamos marchando na direção de Canaã, nossa 
tarefa suprema é seguir ordens, mas uma vez que entramos em Canaã, não vivemos por 
comandos, mas por amor. Este é esse tempo. Estamos chegando agora, e devemos viver 
de uma forma como Deus. O segundo curso de sete anos está sendo anunciado. Nossos 
primeiros 21 anos foram marchados na direção de Canaã, e nestes 21 anos devemos 
viver por amor. 
 
Estou ensinando que vocês devem amar uns aos outros tanto quanto amam Deus e os 
Verdadeiros Pais. Então a moradia de Deus será com vocês, e a Mãe e eu estaremos 
com vocês. Porque este dia marca o início dessa nova era, eu chamei este o Dia dos 
Filhos Histórico. 
 
Dia dos Filhos Histórico 
28.10.81, Centro Mundial de Missões 
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Curso Fórmula 
  

“E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 
duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze 
filhos, e passou o vau de Jaboque. E tomou-os e fê-
los passar o ribeiro; e fez passar tudo o que tinha. 
Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até 
que a alva subiu. 
 
E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a 
juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa 
de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, 
porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te 
deixarei ir, se não me abençoares. 
 
E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 
Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; 
pois como príncipe lutaste com Deus e com os 
homens, e prevaleceste.” 
Gênesis 32: 22-28 

 
Vocês devem criar algumas condições vitoriosas como fez Jacó. Ele lutou com um anjo 
no vau de Jaboque, e quando ele venceu, o anjo o abençoou dizendo que seu nome não 
era mais Jacó, mas Israel. Sobre esse fundamento, Deus pôde abençoar Jacó. Vocês 
também devem obter uma vitória seguindo para o lar igreja e assegurando alguma 
condição sobre a qual Deus possa abençoar o mundo inteiro. 
 
Nossa forma de vida é como a forma de vida de Jacó. Inicialmente seu irmão mais velho 
Esaú queria matá-lo, tal como o mundo cristão tentou matar a Igreja de Unificação, mas 
quando Jacó finalmente voltou para casa, então o coração de Esaú foi mudado e ele se 
arrependeu. Jacó o amou e deu a ele presentes, e o abraçou. Os dois irmãos se tornaram 
unidos. Da mesma forma, o mundo finalmente virá abraçar vocês. Isso será realizado 
através do lar igreja. Minha providência e vitória deverão ser revividas e reencenadas 
para que vocês possam criar a mesma condição. Vocês devem repetir minha vitória. 
Esta é a época para os filhos repetirem a vitória de seus Pais. O mundo inteiro foi meu 
palco. Agora eu terminei e estou pedindo para vocês fazerem o mesmo em seu pequeno 
mundo de lar igreja. Logo que vocês se unam com este espírito, eu estarei lá com vocês. 
Meu padrão e tradição vitoriosos serão seus ativos. Há alguma forma mais fácil para 
seguir? A menos que vocês edifiquem seu lar igreja no mundo de Caim, vocês não estão 
qualificados para voltarem para suas terras natais e restaurarem suas próprias tribos. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Jacó foi para outro país para trabalhar e também lutou com o anjo para estabelecer a 
condição necessária. Assim, quando voltou, ele foi vitorioso e foi recebido por seus 
familiares. Quando Esaú recepcionou Jacó, o fundamento foi concluído. Ao trabalhar 
para encontrar 84 pessoas, vocês estão fazendo o que Jacó fez ao lutar com o anjo. Esta 
é uma obra muito espiritual. 
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Uma vez que tenham estabelecido o fundamento fora de seu lar, vocês serão bem 
recebidos automaticamente por seus familiares quando forem para casa. Se vocês 
trazem 84 pessoas em sete anos, então seus familiares congratularão por seu trabalho 
duro, e eles ouvirão qualquer coisa que vocês digam, porque vocês terão estabelecido a 
condição de vitória espiritual. 
 
Os 21 anos de Jacó em Harã foram necessários para obter primeiro sua esposa, e então 
seus filhos, e então todas as coisas. Porque Jacó foi enganado por Labão depois dos 
primeiros sete anos, ele realmente trabalhou 14 anos por sua esposa. Este é o motivo 
pelo qual vocês devem trabalhar duro por sete anos. Se vocês trazem 84 pessoas, então 
estarão qualificados para ter seu cônjuge e filhos, e então podem se tornar perfeitos. 
Vocês precisam definitivamente de sua família, não é? Até mesmo isso vem para vocês 
em três estágios. Primeiro vocês reúnem pessoas de fora de seu lar como o estágio de 
formação; reunindo seus familiares de seu próprio lar concluirá o estágio de 
crescimento, e ter seus próprios filhos e filhas concluirá o terceiro estágio. Então a 
posição tribal será formada, e nessa base vocês podem ir para qualquer lugar e realizar 
qualquer coisa. 
 
Isto é restauração por indenização. Deus faz 95% e vocês devem fazer 5%. Seus 5% de 
responsabilidade é restaurar 84 pessoas. Se vocês não podem fazer isso, é a mesma 
coisa como estar no Egito e incapaz de sair. Os Israelitas queriam deixar o Egito, mas 
eles não puderam até o momento adequado. Eu tirei vocês porque isto é tão importante, 
que não fazer isto é o mesmo como morrer. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
Vocês irão restaurar sua própria tribo, enxertando sua própria oliveira selvagem. 
Entretanto, antes de irem, vocês devem concluir a jornada de Jacó. Antes de irem para 
casa, vocês devem lutar com o anjo e vencer no conflito com Esaú. Uma vez que 
superam todas estas confrontações, vocês podem encontrar definitivamente sua própria 
família e restaurá-la. 
 
Este programa de lar igreja é como a jornada de 21 anos de Jacó em Harã. Vocês devem 
acumular seu próprio rebanho, e então lutar com o anjo, e então voltar para encontrar 
Esaú e sua própria família. Eu tenho percorrido uma grande distância para pavimentar o 
caminho, cruzando o vau de Jaboque em todos os níveis – o indivíduo, família, tribo, 
nação e mundo. Eu pavimentei o caminho cruzando a vau e lutando com o anjo. 
Entretanto, vocês somente devem lutar uma vez e restaurar sua própria família. Quando 
vocês estabelecem um lar igreja, vocês estão se tornando um líder tribal; então eu darei 
uma bênção antes de vocês voltarem para seus lares. Por 21 anos Jacó suportou todos os 
tipos de maus tratos a partir de seu tio Labão. Formar um lar igreja é assim. Vocês 
seguirão através de 21 anos do curso de vida de Jacó neste momento. Depois que vocês 
são vitoriosos sob essas circunstâncias, vocês estão prontos para se juntarem com suas 
famílias e suas coisas, e voltarem para seus lares. 
 
Dia dos Pais 
8.4.78, Manhattan Center 
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Toda esta herança pode ser concluída em sete anos – 3 anos e meio como uma pessoa 
solteira e 3 anos e meio como um casal. Essa é sua responsabilidade. Quando vocês 
restauram suas famílias, juntos vocês devem entrar no Reino do Céu na terra e no céu. 
Vocês vieram até mim e eu expulsei vocês para o mundo, tal como Jacó teve que ir para 
Harã. Em 21 anos, ele restaurou sua família e adquiriu riquezas, e então retornou para 
Canaã. Da mesma forma, vocês irão restaurar o lar igreja tipo Caim, e então o lar igreja 
tipo Abel para retornarem para o céu. Esse é seu destino. 
 
A missão de Jesus era a mesma. Deus enviou Seu filho para o mundo satânico para criar 
uma tribo tipo Caim e uma tribo tipo Abel, e entrar no reino com sua família. Se Roma 
tivesse se unido com Israel naquele tempo, o mundo inteiro teria se tornado unido. Este 
é o motivo pelo qual o Cristianismo se mudou de Israel para Roma, indo primeiro para a 
civilização ocidental, então se movendo ao redor do mundo, e retornando para o oriente 
onde se originou. 
 
O Primeiro Dia de Nosso Tempo de Vida 
2.2.79 
 
Primeiro vocês fazem 360 lares aqui, em outro país, estabelecendo os 360 lares tipo 
Caim. Então vocês voltam para seus países e recebem os 360 lares tipo Abel. Essa é sua 
herança. Primeiro vocês fazem isto aqui, e então vocês vão para casa e fazem de novo. 
De fato, quando vocês fazem aqui, e então retornam para casa, realmente vocês nem 
mesmo precisam fazer de novo. Vocês trabalham duro para fazer os 360 lares tipo Caim 
se submeterem a vocês; então automaticamente vocês serão bem-vindos em seu próprio 
lar sem fazer nada. 
 
Vocês devem pensar sobre a luta de Jacó contra o anjo, no vau de Jaboque. O Estreito 
de Dover é como o vau de Jaboque. Vocês devem lutar com o anjo, ou qualquer pessoa 
que esteja na posição de anjo, a posição de Caim. Quem é Caim? Primeiro Caim se 
opõe a Abel, mas quando Abel prova cada vez mais que ele é bom, Caim para de lutar e 
diz, “Você não é ruim; você é bom.” Vocês devem subjugar Caim, não pelo uso da 
força, mas ensinando a ele. 
 
Logo que vocês tenham restaurado Caim a partir de um Caim assassino para um Caim 
obediente, e se tornam unidos com ele, vocês estão na posição de Abel. Então vocês 
podem voltar para seu próprio país e a situação será boa. Vocês podem começar a 
trabalhar na posição de Abel. 
 
Este é o motivo pelo qual devemos estabelecer um lar igreja típico aqui na Inglaterra. 
Isto é como uma fórmula matemática; isto funciona 100%. Devemos estabelecer alguma 
fórmula passo a passo que se aplique 100% em qualquer lugar no mundo. Até agora 
vocês não eram elegíveis a fazer isso, porque não tinham vencido sobre Caim. Agora 
vocês estão trabalhando aqui com 360 lares, e quando forem realmente bem-sucedidos 
ao servi-los e eles aceitarem vocês, então vocês podem entrar na posição de Abel. Então 
vocês podem ir para seu lar, e sua família automaticamente receberá vocês. 
 
Quando vocês forem para seus 360 lares, eles não receberão vocês no início, mas vocês 
devem continuar trabalhando, e pouco a pouco suas mentes mudarão. Mais tarde eles 
realmente serão gratos a vocês. Vocês devem cumprir isto em três anos. Ninguém pode 
ir imediatamente para seu lar e testemunhar lá. Isto é contra a providência. 
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Até mesmo o Pai não pôde fazer isso no início. O Pai teve que deixar tudo para trás e ir 
para outros países, e vencer sobre esses países. Então ele pôde voltar para seu próprio 
país, e seu país pôde automaticamente recebê-lo. Da mesma forma, vocês vieram para 
Londres fazer este trabalho e obter o coração dos 360 lares, implantado em âmbito 
mundial em Londres. Então vocês voltam depois disso e suas famílias os receberão. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78. Londres 
 
A indenização do arcanjo é alcançada quando o bom mundo espiritual, ao seu comando, 
expulsa o mau mundo espiritual de sua área e capacita vocês a restaurarem o ideal de 
Deus. Dessa forma, vocês revertem a queda exercendo seu domínio adequado sobre o 
mundo angélico. Esse é o significado de lar igreja. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Quando vemos alguém em um filme caminhando em um deserto, somos atraídos porque 
isso é exatamente como estamos prontos para seguir. Há um milhão de pessoas vivendo 
ao redor de nós, mas não há ninguém a quem possamos chamar de uma pessoa 
verdadeira. É como estar no deserto procurando por contato humano. Vocês podem 
manter um diário sobre a pessoa corrompida que você esteve ensinando e como ela veio 
a confiar em vocês ao longo do tempo. Talvez vocês pensem que levará três anos para 
reabilitá-lo, e se vocês podem gerenciar para fazer isso em um ano, isto será um 
milagre. Escrevam sua ideia sobre ele. Vocês estão mantendo um registro? 
 
Vocês saem para o lar igreja de manhã com uma mente feliz, ou estão saindo quase em 
lágrimas? A única forma para sair para o lar igreja é com uma grande expectativa de 
encontrar um tesouro de uma pessoa, para encontrar seus parentes perdidos. Vocês 
acham que isto é apenas um sonho ou um faz de conta? Não, a pessoa que tem sucesso 
no lar igreja é aquela que recupera as pessoas perdidas, o país perdido, o mundo 
espiritual perdido. Tudo que foi perdido será recuperado pelos trabalhadores de sucesso 
no lar igreja. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
No lar igreja vocês estão tentando restaurar tudo. Isto significa que vocês encontrarão 
pessoas para educar e restaurar como pais, como esposo ou esposa, como filhos, e assim 
por diante. Por causa da queda vocês perderam tudo, mas no lar igreja vocês encontram 
tudo para restaurar, incluindo sua tribo, país, e o mundo. Tudo foi perdido, por isso, se 
vocês não restauram isto, vocês não têm nada. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
A era do Velho Testamento envolve ofertar coisas materiais que possam ser aceitas aos 
olhos de Deus. A era do Novo Testamento significa tornar-se filhos adotivos. A era do 
Completo Testamento significa tornar-se pais e dar nascimento aos verdadeiros filhos 
de Deus.  
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Eu estabeleci o fundamento para as eras do Velho Testamento, Novo Testamento e 
Completo Testamento e implantei a paternidade, e finalmente conclui o fundamento 
para a restauração mundial. Agora vocês estão na posição de serem bem recebidos pelo 
mundo. Sua tarefa restante é finalizar o estabelecimento de lares igrejas. Vocês são 
responsáveis pelos 360 lares, e lá vocês estabelecerão condições para as eras do Velho 
Testamento, Novo Testamento e Completo Testamento. Vocês cumprirão esses ideais 
nesse seu próprio pequeno mundo, e eu quero que vocês sejam um verdadeiro messias 
para esses lares. 
 
Como vocês podem se tornar um messias para esses lares? Vocês devem ser pais 
primeiro, e então ter filhos e restaurar o mundo material. Por causa da Queda, Adão 
perdeu todos os três elementos, mas agora vocês receberam a oportunidade para 
restaurar o que ele perdeu, e oferecer isto para os Verdadeiros Pais, que em retorno 
oferecerão isto para Deus. Quando Deus recebe isto, Ele oferecerá de volta para os 
Verdadeiros Pais, que em retorno, oferecerão de volta para vocês. 
 
O nome do seu mundo é “lar igreja” e é o altar no qual vocês oferecem para Deus seus 
três maiores presentes. Em tempos antigos, o altar estava sempre coberto com sangue 
porque o animal do sacrifício tinha que ser cortado, mas agora nós mesmos somos o 
sacrifício e temos derramado nossas lágrimas, sangue e suor. Quando vocês vão para 
seu lar igreja e restauram todas estas três ofertas, vocês encontrarão um verdadeiro lar 
quando retornam de sua missão. Uma vez que tenham esse fundamento, vocês se 
tornam um filho de Deus e o resto do mundo está na posição de filhos adotivos. 
Portanto, será fácil influenciá-los porque já estarão em um estado para serem 
obedientes. Então não haverá mais nenhuma perseguição. Vocês serão livres para 
voltarem para sua terra natal para restaurar sua própria tribo; seu lar igreja será sua tribo 
Caim e sua própria família física será sua tribo Abel, e quando vocês lideram ambos, 
vocês realmente se tornarão o reino desse mundo. Sobre esse fundamento, vocês podem 
restaurar a posição de pais. Esse é o Princípio. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
 
A era do Velho Testamento foi o primeiro estágio da providência, e seu centro estava 
concentrado no aspecto material. A era do Novo Testamento é de alguma forma mais 
avançada, com o homem como o centro da providência. Na era do Completo 
Testamento, o que assumiria o papel central? Amor do coração de Deus, ou shimjung. 
Esta não tem sido a sequência dos passos ordenados de Deus por toda a história? 
Chegamos a um novo conceito – ninguém até agora esteve procurando ou se preocupou 
com o coração de Deus, mas até mesmo estamos falando sobre o coração do homem e o 
coração de todas as coisas. Todos estes estão unidos na realidade do coração. 
 
Podemos alcançar tudo isso em uma única geração através de nosso coração, corpo e 
todas as coisas, correspondendo aos três níveis da providência. Se fazemos isso em nós 
mesmos, podemos apagar esse problema. O que a Igreja de Unificação alcançou? 
Podemos resolver as falhas da história dentro de nosso próprio tempo de vida e 
estabelecer todas eles. Podemos alcançar o que as pessoas falharam em fazer nas era do 
Velho Testamento e Novo Testamento, e aumentar nosso amor para que um dia 
possamos nos tornar verdadeiros homens. É principalmente por isso que a história 
esteve se esforçando. 
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Arrecadação de fundos é parte da restauração material. Então através do testemunho 
encontramos pessoas. Através do lar igreja encontramos o coração. Uma vez que 
tenhamos uma ideia clara e trabalhamos nela, tudo isto pode ser terminado em sete 
anos; lar igreja não precisa exigir uma vida inteira. Vocês não querem investir sete 
anos?... 
 
Para alcançar esta determinação, seu curso conduzirá vocês até todas as coisas da 
criação, e até a humanidade… Vocês estão sempre arrecadando fundos para cativar as 
pessoas para o amor verdadeiro. Vocês acabarão capturando as pessoas pelo amor. 
Quando arrecadam fundos, vocês não dão somente seu resultado, mas também seu 
próprio dinheiro, doando-o para ajudar a edificar a ponte para que todas essas pessoas 
possam cruzar. Vocês devem contribuir não somente com material, mas também com 
pessoas, e doá-las com o coração de Deus. Dedicamos nossas famílias para essa ponte, 
centrando no amor. Quando recuperamos nossa nação, nós a oferecemos, e quando 
recuperamos o mundo, oferecemos isso também para Deus. Para o benefício do amor 
verdadeiro devemos recuperar o universo e dedicá-lo para Deus. 
 
Não apenas uma ou duas coisas, mas todas as coisas serão reunidas para a oferta, mais 
pessoas e coração, nossas propriedades, nossos corpos, e nosso coração. Quando 
dedicamos todas as coisas que temos para Deus, é o mesmo como ofertar todo o 
material, todas as pessoas, e todo o nosso coração. De quem são estas propriedades 
então? De Deus. Algo pode ser seu, mas sendo que vocês ofertaram isto para Deus, isto 
se torna Dele. Sua posse é externa, e a posse de Deus é interna. Tudo isto pode ser 
indenizado em um único indivíduo. 
 
Lar igreja é muito mais como um dízimo do mundo dedicado a Deus. De forma mais 
prática, carregamos todas as faltas e pecados dessa área. Vocês devem se tornar 
completamente unidos com o lar igreja antes que possam oferecê-lo para Deus. Como 
vocês podem se tornar unidos? Quando vocês sabem isso, então todo o problema pode 
ser resolvido. Lar igreja agora é mais como o mundo satânico, ou o mundo externo. 
Temos a experiência todos os dias que nossas mentes e corpos, ou aspectos internos e 
externos, sempre lutam. Quem é o mestre real do mundo? Embora pequeno em número, 
aqueles que estão na realidade interna são os mestres. 
 
Uma forma para se tornar unido com outros é obedecer e seguir. Se as pessoas do seu 
lar igreja acreditarem que você é o messias em sua área, então instantaneamente você e 
o lar igreja estariam no céu. Se uma pessoa está disposta a dar a você tudo que ela 
possui, então podemos dizer que ela obedece e segue você. A religião esteve ensinando 
as pessoas a terem estas qualidades, seguir e obedecer. As religiões mundiais 
começaram em uma área pequena, mas por toda a história elas estiveram se 
ampliando… 
 
...Quando o homem é obediente e segue, nenhuma perseguição é necessária. Mas 
geralmente Deus tem que deixar as pessoas boas serem perseguidas, e quando elas 
superam, Ele compartilhará as bênçãos com elas. Deus permite Satanás golpear vocês, e 
então Deus recupera todas as bênçãos que Satanás roubou. Sendo que é difícil para o 
homem decaído ser obediente, mesmo com treinamento religioso, inevitavelmente ele 
está cercado por luta e perseguição. Adão não foi obediente a Deus; sendo que o povo 
escolhido não se uniu com Jesus, Deus os deixou golpear Jesus, mas então Ele tirou a 
bênção deles. É a mesma coisa na Segunda Vinda. 
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Este padrão recorre por toda a história; desde o indivíduo até o nível mundial…. 
 
Em cada nível o homem e todas as coisas formarão uma ponte até o objetivo…. 
 
Perseguição e Bênção 
1.5.80, Belvedere 
 
No próximo ano, o início formal dos próximos três cursos de sete anos, a 
responsabilidade repousa com vocês. Para os primeiros três cursos de sete anos, a 
responsabilidade foi minha. O Dia de Deus será seu Dia de Deus; o Dia dos Pais e assim 
por diante serão seus. Vocês devem experimentar arrecadar fundos antes que realmente 
possam celebrar o Dia de Todas as Coisas, por exemplo. Sem testemunhar sob 
dificuldades, vocês não podem realmente experimentar o significado de Dia dos Filhos. 
Somente depois disso que o Dia de Deus e o Dia dos Pais serão seus. Então vocês 
podem continuar como uma família. Se seguiram através dessas coisas, então vocês não 
podem realmente celebrar cada dia. 
 
O início do segundo de três cursos de sete anos é seu tempo. Se vocês realmente 
trabalham diligentemente, então vocês podem fazer em sete anos o que exigiu de mim 
21 anos para realizar. Isso é realmente abreviar a providência. Nesses sete anos não 
somente o país pode ser estabilizado e trazido substancialmente para perto de Deus, mas 
o fundamento para a providência mundial, incluindo os países comunistas, deve ser 
feito também. 
 
Antes que possam celebrar o Dia de Todas as Coisas, vocês devem restaurar todas as 
coisas. O dinheiro que vocês fazem como um fundamento será restaurado para o 
benefício do mundo, conectando diretamente com o mundo. O dinheiro que vocês 
fazem arrecadando fundos é dado para a Igreja, para ser gasto para o benefício do 
mundo. Então o dinheiro que vocês dedicam pode ser uma condição para restaurar todas 
as coisas, e vocês podem celebrar o Dia de Todas as Coisas. 
 
Depois que restauram todas as coisas, vocês devem restaurar filhos e filhas perdidos; 
esta era a ordem original da criação, por isso vocês devem restaurá-las na mesma 
sequência. Três conjuntos de filhos e filhas mais Adão e Eva criam uma família de oito 
membros, como na família de Noé. Quando vocês saem para testemunhar por três anos, 
vocês devem restaurar esse número mínimo de três homens e três mulheres; então 
juntamente com sua esposa ou esposo vocês formarão uma família de oito pessoas. 
Então vocês podem celebrar o Dia dos Filhos. Todos os seus filhos e filhas trabalharão 
da mesma forma que vocês, para o benefício do país e do mundo. Quando eles se 
tornam unidos com vocês, vocês terão um fundamento espiritual sobre o qual Deus 
pode abençoar sua família de uma forma física. Da mesma forma que vocês me seguem, 
seu amor por seus filhos espirituais deve ser tão grande que até mesmo se vocês 
maltratam eles, eles se pendurarão em vocês; vocês devem amá-los e educá-los até essa 
extensão. Somente depois de trazer esse número de pessoas e restaurar todas as coisas, 
vocês estão qualificados para celebrar o Dia dos Pais. 
 
Nesse fundamento Deus pode dominar primeiro os pais, então os filhos, então todas as 
coisas, e Satanás não pode acusar qualquer um deles. Então vocês podem celebrar o Dia 
de Deus. Esse é o ponto do Princípio. Isto deve estar claro em sua mente. Até agora 
vocês estiveram fazendo estas coisas, mas sem saber claramente o motivo. 
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Somente seguindo este padrão do Princípio, vocês estão qualificados para celebrar os 
feriados celestes. Porque eu estabeleci estes dias, todos podem tirar vantagem. Em meu 
caso, isto foi feito na sequência invertida, estabelecendo o Dia dos Pais, então o Dia dos 
Filhos, e finalmente o Dia de Todas as Coisas. Mas vocês farão isto na sequência 
original de todas as coisas, os filhos, e então os pais, e finalmente o Dia de Deus... 
 
Isto significa que todas as coisas prosseguirão normalmente em seu curso, enquanto eu 
tive que trabalhar nos bastidores da restauração. Se a humanidade não tivesse caído, 
então um curso de trabalhar nos bastidores na restauração não teria sido necessário. O 
que acontece é que o curso de bastidores encontra uma grande onda se movendo em 
frente quando o mundo satânico derrama perseguição durante os 21 anos. O segundo 
dos três cursos de sete anos difere do primeiro porque agora vocês estão retornando para 
o curso normal de desenvolvimento, restaurando todas as coisas, os filhos, os pais e a 
posição de Deus, nessa ordem. Este é o curso inevitável de toda a humanidade, seja ele 
difícil ou fácil. 
 
Natal na Visão da Vontade de Deus 
25.12.80, Centro Mundial de Missões 
 
Nestes lares vocês são servos de servos, então filhos adotivos, filhos verdadeiros, e pais 
para essas pessoas. Esse é exatamente o caminho que eu trilhei desde o início; isso é 
tudo sobre o que tem sido a minha vida. Agora vocês estão fazendo o que eu fiz, mas no 
microcosmo. Esta é sua chave para abrir o Reino do Céu na terra. A menos que sejam 
vitoriosos em seus 5% de responsabilidade, vocês não podem estar unidos comigo. 
Vocês entendem? 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Eu comecei a falar sobre lares igrejas no ano passado, e agora vocês sabem, de acordo 
com o Princípio, por que eu enfatizo tanto este conceito. Vocês querem sair ou querem 
ser empurrados? Onde vocês devem começar? Vocês começarão como um servo, sem 
dormir ou comer, cuidando das pessoas. Então as pessoas amarão vocês e o mundo 
espiritual descerá. Se vocês começam como um servo de servos, então logo as pessoas 
vão querer ajudar e o mundo espiritual participará. Então vocês serão elevados para a 
posição de servo e logo para a posição de filho adotivo. Todas essas pessoas vão querer 
que vocês venham para seus lares. Vocês gostariam que eu viesse para seus lares, não é? 
Então por que o resto do mundo não iria querer que vocês viessem e ficassem com eles? 
 
Esta é a forma que vocês realmente se tornam filhos de Deus. Vocês começarão como 
um servo de servos, mas o mundo espiritual virá para o seu redor, e eles nunca deixarão 
vocês sozinhos. Vocês serão elevados estágio a estágio para receberem a Bênção, e 
então se tornarão pais, um messias tribal, e um messias nacional. Isto pode levar 3 anos 
e meio ou exigir sete anos, e se vocês não podem fazer isto em sete anos, então será 
expandido para três cursos de sete anos, mas vocês devem seguir através disto em 
algum nível. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78. Belvedere 
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Quem é a figura Abel nesta providência? Vocês mesmos são as figuras Abel. E todos os 
360 lares mais ou menos vão se opor a vocês, porque eles estão na posição de Caim. 
Devemos seguir através da era do Velho Testamento. A era do Velho Testamento é uma 
era de servo, até mesmo a era de servo de servos; e vocês devem trabalhar como servos. 
Quando vocês fazem isso e as pessoas reconhecem vocês, então vocês se tornarão como 
um filho adotado. Gradualmente eles entenderão que vocês são melhores do que o 
próprio filho deles. Então todas as famílias respeitarão vocês pelo que demonstram a 
elas e dirão, “Por favor, nos conduza. Por favor, esteja perto do meu lar, e conduza a 
família inteira.” Eles irão implorar que vocês nunca deixem seus lares, os 360 lares. 
Vocês não devem cumprir isto pela força, por ameaça, ou qualquer coisa assim. Vocês 
apenas continuarão servindo, e ensinando-os o Princípio. Então eles ouvirão vocês de 
forma natural. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Vocês são superiores a Adão e Eva no Jardim do Éden, e todos aqueles que seguem 
vocês também serão superiores. Esse é o objetivo definitivo. Vocês entrarão no domínio 
direto de Deus e serão conduzidos por Ele. Todos os dias estamos nos movendo na 
direção do domínio direto de Deus, e trazendo nossa tribo conosco. Como vocês sabem, 
há três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. O Velho Testamento foi a 
era do servo, o Novo Testamento foi a era do filho adotivo, e na era do Completo 
Testamento nos tornaremos os herdeiros diretos de Deus. Definitivamente vocês serão 
elevados para se tornarem verdadeiros pais, mas primeiro vocês devem se tornar um 
filho ou filha direto de Deus. A menos que vocês passem através desse estágio, como 
vocês podem se tornar verdadeiros pais? 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
No mundo satânico vocês lutam com Caim, o irmão mais velho. Nesse caminho, Caim 
segue primeiro como o mais velho. A seguir, Satanás deve se render com disposição a 
Abel, e então no caminho de volta, Abel está na frente e Caim vem atrás como o irmão 
mais jovem. Esta sequência deve ser repetida em cada estágio, seguindo para o mundo 
satânico, e então voltando a cada momento. Vocês começam como servos dos servos, 
então servos, então filhos adotivos, enteado, e então filho verdadeiro; a seguir vocês 
restauram Eva, então Adão, e finalmente vocês se tornam unidos com Deus no oitavo 
estágio. O número oito representa um novo início. 
 
Nenhuma religião conheceu este segredo. A maioria das pessoas religiosas tem tentado 
seguir diretamente até o topo, pois não sabia que estava cercada pelo mundo satânico, 
que tinha que pagar indenização, e ganhar o coração de Caim. Vocês devem trilhar o 
caminho da tradição de Deus, o que significa ir para o campo de batalha satânico, 
começar no fundo como servos dos servos. Quantos estágios vocês já cobriram? Quanto 
vocês têm seguido a lei de indenização, e quanto vocês ainda têm que pagar? 
 
Isto exigiu de Deus milhares de anos para avançar cada passo. Onde vocês devem ir 
para restaurar a primogenitura? Para o mundo satânico. Eu vim para a América para 
obter a primogenitura. Somente depois de restaurá-la, eu posso me mover adiante mais 
um passo. Eu sou o irmão mais velho para vocês, certo?  
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Então, de acordo com a tradição da Igreja de Unificação, quando eu indico alguém para 
ser um líder, eu não estou dando a ele a autoridade para comandar, mas uma ordem para 
ele ir para o mundo para demonstrar um exemplo de trabalho duro… 
 
Agora o segundo dos três cursos de sete anos está começando, e eu devo dar a vocês 
uma direção clara. Deus esteve seguindo esta tradição e princípio, por isso eu não sou 
exceção. Pelos últimos 21 anos eu tenho feito exatamente o que estou explicando para 
vocês hoje, indenizando 2.000 anos de história cristã. Embora enfrentei perseguição o 
tempo todo, eu criei uma escada através dos oito estágios para o domínio direto do amor 
de Deus. 
 
Exigiu de mim sessenta anos para criar esta escada, cobrindo 6.000 anos de história. 
Quanto tempo vocês levarão? Seu trabalho é mais fácil porque o trabalho pioneiro já 
está feito. Deus quer que sua parte seja feita rapidamente porque Ele está ansioso para 
restaurar o Reino do Céu. Ele quer que vocês façam seu trabalho em seis anos e seis 
meses, por isso eu estou ensinando vocês exatamente como fazer isso. Esta missão 
ainda tem oito estágios distintos, por isso eu quero dar a vocês a condição de fazer todo 
o curso no microcosmo. Se vocês realmente aceitam e recebem este curso, isto não tem 
que levar seis anos, mas somente seis meses, porque o fundamento que estabeleci é tão 
poderoso. Com o tempo o mundo inteiro me aceitará, e então esse trabalho nem mesmo 
exigirá seis meses. 
 
Agora vocês conhecem a tradição: restaurar por indenização para o benefício da 
restauração do coração. Restauração do coração por indenização é a tradição. O ponto 
de início é a posição de servo de servos, então a posição de servo. Um servo tem um 
mestre, e eu sei que vocês esperam o pior mestre. Quando vocês se tornam um filho 
adotivo, seus pais adotivos serão os piores animais para vocês. Seus padrastos serão os 
piores do mundo. Quando vocês se tornam um filho, seus pais amorosos treinarão vocês 
para serem grandes homens de Deus dando a vocês tarefas difíceis. Se vocês pensam 
sobre si mesmos e reclamam o tempo todo, vocês acham que podem vencer? 
 
Quando vocês visitam os 360 lares, vocês serão chutados 360 vezes, mas ainda vocês 
devem ir. Vocês devem derramar sangue, mas mesmo se morrem no lar igreja, vocês 
ainda serão melhores. Podemos agradecer a Deus dizendo-lhe que sendo um servo de 
servos, conhecemos Seu coração e as tribulações que Ele passou. Não importa quão 
difícil seja sua vida, não peçam para Deus confortar vocês. Ser um filho de piedade 
filial significa confortar Deus quando vocês estão na pior situação. 
 
Quando vocês estão sofrendo, Deus já sabe disto. Ao invés, vocês devem preferir 
mergulhar no lugar de morte antes de orar a Deus para tirar seu sofrimento. Mesmo se 
morrem ao cumprir sua missão, Deus ressuscitará vocês. 
 
Núcleo de Coração e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
 
Por favor, entendam que vocês devem passar através do rígido julgamento da palavra na 
realidade e personalidade. Uma vez que estes dois passos são vencidos, então o terceiro, 
o julgamento do coração, será ultrapassado automaticamente. Por que devemos 
testemunhar e arrecadar fundos sob perseguição? Ao seguirmos através destas situações 
difíceis, aprendemos a amar os outros e nossos corações serão formados. … 
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…Conhecendo completamente a palavra. cumprindo-a, e então recriando o coração e 
amor, nos tornaremos como Jesus, os Verdadeiros Pais, e o próprio Deus. Agora 
podemos entender quão rigidamente isto deve ser observado…. 
 
Se vocês decidem que não tentarão manter a lei em cada detalhe, mas apenas amarão os 
Verdadeiros Pais e Deus, desconsiderando o lar igreja e assim por diante, vocês não 
serão capazes de passar os três julgamentos. Vocês devem conhecer todas as leis 
celestes. Além disso, vocês não podem prometer fazê-lo, e depois renegá-lo. É uma 
coisa muito profunda alcançar tudo isto, e não é tão fácil. Sendo que somos cidadãos 
celestes, devemos compreender isto de forma mais profunda do que qualquer cidadão 
mundano. Ao fazer isto, vocês estão seguindo passo a passo para o céu; não há nenhuma 
escolha sobre seguir um caminho mais fácil para o céu porque este caminho padrão é o 
mais fácil. 
 
Igreja de Unificação e Lei Celeste 
1.3.79, Belvedere 
 
Por causa da queda, Deus perdeu a humanidade e todas as coisas de uma só vez. 
Restauração de tudo isso virá através de um homem, de uma vez. A experiência da 
realidade de coração e amor começa com a inversão desse padrão de amor mundano. 
Amar o Messias mais do que qualquer outra coisa é uma experiência dolorosa. Se vocês 
amam a figura central da restauração mais do que qualquer outra pessoa, vocês ficarão 
surpresos ao descobrir que seu amor por seu ente amado está até mesmo mais forte do 
que antes… 
 
O padrão neste mundo de inferno na terra pode parecer o mesmo, mas ele surge a partir 
de uma linhagem diferente. Aquele elemento que muda drasticamente tudo é este 
elemento de amor. Desistir de tudo para amar Deus não significa que vocês não amarão 
mais nada; somente depois de amar Deus primeiro, vocês podem amar os outros 
também. Quando vocês trabalham de acordo com o Princípio no lar igreja, as pessoas lá 
tratarão vocês tal como vocês me tratam. Se vocês têm me amado muito, os membros de 
seu lar igreja sentirão o mesmo em relação a vocês. 
 
Restaurar esse laço de amor com as pessoas de seu lar igreja é maior do que qualquer 
outra realização ou sucesso na vida. Este princípio que vocês estão seguindo aqui se 
aplica também ao mundo espiritual, e é a maior lei celeste. Quando viajam pela área de 
seu lar igreja, vocês podem pensar que estão fazendo a mesma coisa que Deus fez 
quando Ele inspecionava Sua criação antes de Adão e Eva existirem lá. Somente se 
vocês vivem de acordo com a lei satânica, Satanás pode estar lá. Quatro gerações – 
Deus, os Verdadeiros Pais, vocês, e seus filhos – estarão conectadas, quatro elementos 
em três estágios ordenados. Lar Igreja é absolutamente necessário a fim de que vocês 
estejam lá. Amar sua área de lar igreja é a experiência inicial da realidade de coração 
para vocês. Através disso, vocês estarão automaticamente conectados com Deus e o 
universo inteiro, e servirão como uma ponte para o universo. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
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Liberar Deus 
 
Oh! Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu 
coração desfalece em mim. 
 
Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra mui 
remota; não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? 
Por que me provocaram à ira com as suas imagens de 
escultura, com vaidades estranhas? 
 
Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos salvos. 
 
Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo; ando de 

luto; o espanto se apoderou de mim. 
Jeremias 8: 18-21 
 
Seu lar igreja é o altar no qual vocês podem reivindicar o coração sofredor de Deus. 
Deus sofreu terrivelmente quando Adão o traiu, e Ele ficou em angústia quando os 
Israelitas crucificaram Seu filho Jesus. Deus sofreu quando viu o mundo inteiro vindo 
contra Ele, mas vocês seguirão para reivindicar tudo isto de uma vez na missão do lar 
igreja. Deus experimentou muitas falhas na história, mas por sua vitória em seu lar 
igreja Deus será capaz de esquecer todas elas. Vocês tornarão Deus glorioso e 
triunfante. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Vocês devem ser um pequeno Moon e ser amado por todos em sua área de lar igreja. 
Tanto jovens quanto velhos devem estar em uma posição de amar vocês. Uma vez que 
as pessoas os amam, vocês se tornarão um messias para elas, e elas seguirão vocês para 
o Reino do Céu na terra. Quando vocês são o messias, aqueles que aceitaram e amam 
vocês serão aceitos pelo Céu. O lar igreja é o altar sobre o qual vocês apresentam sua 
oferta. O coração angustiado e ferido de Deus será curado quando alcançamos este 
objetivo do lar igreja. Quando seguimos além desta fronteira, podemos mover o resto do 
mundo e nos tornarmos moons plenos naquele momento. 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
Ninguém conhece a história de restauração melhor do que Deus porque Ele operou em 
cada parte dela. O primeiro a ser perseguido e sofrer foi Deus. Queremos assumir o 
coração de Deus, mas como o encontramos? Fazendo as mesmas coisas que Deus fez no 
passado. É assim como desenvolvemos o coração de Deus. Sem esse coração, como 
podemos sentar perto de Deus no céu? Como alguém que não tenha sofrido poderia 
compartilhar em conversação ou o estilo de vida no céu? 
 
Eu reunirei todos os conteúdos do que temos feito ao redor do mundo e vamos decolar 
como um míssil para o universo. Deus quer que escapemos da gravidade da terra, e isto 
acontecerá inevitavelmente através da história providencial.  
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Todo o nosso trabalho está contribuindo na direção desse objetivo. O altar para essa 
oferta é o lar igreja. Como a pessoa que nunca fez lar igreja pode ser considerada como 
um estudante sério? Lar igreja é a arena na qual seguiremos através de todas as coisas 
que Deus tem feito e dito, através do que Deus quer que herdemos, e do Seu coração 
ferido. Dessa forma vocês podem herdar o verdadeiro indivíduo, a verdadeira família, a 
verdadeira tribo, a verdadeira nação, e os Verdadeiros Pais. Vocês podem dizer que não 
querem fazer isso? 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
Até que vocês superem Caim, o caminho pedregoso da morte permanece. Vocês devem 
ser um pioneiro e derramar suor como um sacrifício vivo. Até o momento que as 
pessoas de seu lar igreja derramarão lágrimas e suor por vocês, vocês devem continuar 
seguindo. Mas quando chegam tão longe, então vocês estão liberados, e podem 
derramar lágrimas de esperança e felicidade. Então Deus dirá, “Amém. Você fez isto e 
realmente é meu filho.”  
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Quantos de vocês estão indo de porta em porta, derramando lágrimas por seu povo? 
Vocês já pensaram que Deus não pode vir até aquelas portas fisicamente, e precisa que 
vocês o representem? Vocês devem sentir que estão batendo na porta como um 
representante de Deus, reunido seu coração e amor e tudo junto, tentando penetrar essa 
porta e ganhar os corações das pessoas lá dentro. Vocês podem sentir esse coração de 
Deus, que veio até esta porta depois de muitos milhares de anos de preparação. Deus 
alcançou essa porta através de vocês, mas somente depois de muitos milhares de anos 
de tribulações. Ele não veio apenas depois de uma noite. 
 
Quando abrem a porta e a pessoa olha para vocês, vocês podem sentir lágrimas 
escorrendo em seu rosto, parando suas palavras. Vocês já visitaram seus lares com esse 
coração? Muitos de vocês podem sentir que não querem fazer isto, mas devem seguir 
com lágrimas, verdade e amor. Vocês devem bater em cada porta equipados com estas 
três coisas. Não importa quão má possa ser a pessoa dentro da casa, Satanás não pode 
reivindicar essas lágrimas ou sua verdade, ou seu verdadeiro coração de amor. Logo que 
Satanás seja incapaz de fazer isso, vocês serão vencedores. 
 
O Retorno às Lágrimas 
16.10.77, Belvedere 
 
Às vezes vocês querem chorar porque esta vida é difícil, mas entenderão quão difícil 
tem sido para Deus no passado. Uma vez que encontram alguém bom, vocês devem 
amá-lo como Deus o ama. Quando estão juntos, vocês não vão querer se apartar dele e 
vão querer ficar juntos tanto quanto possível. Quando realmente sentem esta 
preciosidade, vocês derramarão toda sua energia e vão querer fazer ainda mais por ele. 
Quando vocês encontram estranhos com este coração, eles não são estranhos, mas 
parecem mais como seus irmãos e irmãs. Se alguém está vestido de forma mais pobre, 
vocês vão querer comprar algumas roupas para ele, embora não possam. 
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Podemos encontrar pessoas boas em qualquer lugar e ampliar o espectro de amor onde 
quer que vamos. O amor de Deus é retornado para vocês na proporção do que vocês 
fazem. Sempre que vocês visitam uma casa, pensem que esta é a casa de uma pessoa 
preciosa a quem Deus ama. Não a tratem de uma forma casual, mas demonstrem sua 
mais ansiosa preocupação e respeito, e ela definitivamente aceitará vocês. Então as 
pessoas sentirão sua falta quando vocês estão longe e vão querer que vocês venham 
frequentemente. Estamos distribuindo amor para elas, não tentando tomar algo delas. O 
poder de amor é como um imã atraindo as pessoas para vocês… 
 
Quando vivem suas vidas dessa forma ano após ano, vocês experimentarão 
automaticamente o amor de Deus, que nunca irão querer trocar por nada mais. Então 
vocês verão visões com seus olhos abertos, e até mesmo me verão caminhando na frente 
de vocês de uma forma substancial. Se vocês olham para algo na onda do amor, não há 
nada que vocês não possam entender. 
 
O Fardo sobre Nossos Ombros 
11.6.78, Londres 
 
Nossa tarefa é superar a indenização histórica; isto não é porque somos tão terríveis, 
mas porque carregamos a cruz histórica. Este é o ponto onde estamos agora. Embora o 
campeão persevere, ele se lembra da perseguição que recebeu em cada nível. 
Finalmente, ele pode lutar contra o mal quando tem suportado tudo isso. O campeão vai 
atacar o mal com o coração de limpar o arrependimento passado de Deus sobre o 
indivíduo, Sua família e a nação. Aqueles na posição dos filhos e filhas do Messias 
querem indenizar tudo que foi deixado no mundo secular. Queremos fazer isso a uma 
taxa impossível, e isto é tudo sobre o que é lar igreja. Faremos isto com um coração 
apaixonado até que não haja mais nenhuma oposição. Quando não há mais nada a fazer 
no lar igreja, voaremos direto para o coração de Deus como um foguete, e explodiremos 
lá. Como Deus se sentiria? Ele diria, “Eu não me preocupo se tudo explode; encontrar 
você é o que importa.” Deus esteve esperando tanto encontrar a pessoa que Ele possa 
amar, e quando Ele vê essa pessoa que permanece e vem até Ele, isso é tudo o que 
importa. Queremos estar na posição de dizer, “Tudo está terminado. Aleluia. Amém.” 
Este é o ponto onde verdadeira paz começará. Amém. 
 
O Mundo de Bem e Mal e Minha Indenização 
28.9.80, Belvedere 
 
Se forem para o mundo espiritual neste instante, vocês saberiam que o que estou 
dizendo é absolutamente verdade. As pessoas podem servir Deus de muitas formas; 
talvez um grande arquiteto possa dedicar uma bela edificação para Deus. Mas quando 
você se dedica para trabalhar em sua área de lar igreja, essa é a oferta que Deus está 
mais ansioso para aceitar neste momento. A maior dor de Deus foi no momento quando 
Ele perdeu Adão e Eva através da queda; portanto, a maior alegria de Deus virá quando 
você oferece de volta a Ele seu lar igreja. Ao fazer lar igreja vocês estão se restaurando, 
ou a posição de Adão e Eva, o mundo angélico, e todas as coisas; e vocês estão 
oferecendo-os de volta para Deus.  Pode parecer uma coisa pequena quando vocês estão 
fazendo lar igreja, mas isto tem o maior significado de todos para Deus. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
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Lar igreja parece ser simples e humilde, mas esta é a única forma para Deus viver. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
O universo é preenchido com a eletricidade do amor de Deus. Esse circuito já está lá, 
por isso, quando você sente esse amor em relação ao seu lar igreja, você está reparando 
o circuito. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
Não iremos destruir nossos inimigos, mas liberá-los. Encontramos amor ao amá-los. 
Vocês praticarão isto em sua providência de lar igreja. Essa é a base do Reino do Céu. 
Esse é o lugar onde vocês podem aprender a carregar o fardo e experimentar as lágrimas 
de Deus e Seu coração partido. Vocês têm seu próprio território, e quando ficamos cada 
vez maiores, podemos cobrir toda a Nova York, então a América, o mundo inteiro, e 
todo o mundo espiritual. Finalmente cobriremos Deus com o lar igreja. As pessoas do 
lar igreja dirão para Deus ficar no céu enquanto elas fazem o trabalho, mas Ele 
protestará que vai querer estar com elas. Deus gritará, “Este é meu lar. Esta é minha 
tribo e nação. A realização está concluída. Vamos dançar e cantar juntos.” 
 
Nação Ideal de Deus 
21.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
A forma mais fácil para cumprir a missão de lar igreja é ir para a África, para uma tribo 
primitiva. Não levaria três anos; em três ou sete meses vocês terão um belo lar igreja. 
Este é o motivo pelo qual um grande movimento começará, a partir do pico mais 
elevado até o vale mais profundo, e a partir do vale para o pico. Estabelecer um lar 
igreja provavelmente seria mais difícil de estabelecer aqui na América. Devemos 
começar neste solo porque Deus precisa da América, mas a era para o movimento 
chegou e vocês devem estar prontos para uma grande migração.  
 
O período de conclusão da providência está próximo. Esta é minha declaração de hoje. 
Isto significa o início da liberação de Deus, o tempo quando Ele pode dizer para 
Satanás, “Você tem sido um grande oponente do Reino de Deus, mas não prevalecerá 
porque meus filhos e filhas estão em todo lugar. Eles se instalaram como messias.” 
Quando há milhões de messias aqui na terra, Satanás não prevalecerá. 
 
Eu queria fazer essa declaração muito tempo atrás, mas não pude porque o tempo não 
estava pronto. Como vocês acham que me sinto fazendo esta declaração hoje? O tempo 
chegou agora. Estou liberado e posso viajar para qualquer lugar, desfrutando das 
pessoas e natureza em qualquer terra. Agora posso realmente apreciar o que Deus 
concedeu para a humanidade. Vocês irão para sua missão de lar igreja porque primeiro 
devem cumprir essa missão, mas então virão e desfrutarão do meu grupo de viagem. 
Teremos café da manhã em Nova York, almoço na Flórida e jantar em Tóquio, e nossa 
jornada continuará até liberarmos Moscou. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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Embora muitos países tenham tentado me parar, e até mesmo agora o governo dos 
Estados Unidos esteja tentando me definir como um criminoso, outra realidade é muito 
feliz e excitante. Todo o bom mundo espiritual e a realidade de Deus estão muitos 
ansiosos para me auxiliar, porque eles entendem que estou trabalhando para estabelecer 
e manter a liberdade de Deus, o nível mais elevado do bem. Se o próprio Deus estivesse 
aqui na terra, certamente Ele teria sido preso, colocado em tribulações e em uma cela; 
mas uma vez que fosse capaz de obter liberdade, Ele seria capaz de criar o Reino do 
Céu na terra. Nesse ponto, Deus poderia viver de forma feliz com Seu povo dentro de 
um mundo realmente livre e feliz. 
 
Então, qual é o significado de lar igreja? Ele é a forma para dar a Deus uma área na qual 
possa habitar de acordo com a forma que Ele deseja. Ele é um lugar onde não há 
nenhum antagonismo contra Deus, mas todos querem que Ele venha e viva com eles. 
Este era o plano original de Deus; mas por causa da queda, todas as portas do mundo 
têm sido fechadas contra Ele. Barreiras e obstáculos têm sido erigidos. 
 
O plano original era que todas as pessoas viajassem livremente no mundo, e 
desfrutassem de liberdade total em todos os níveis – indivíduo, família, etc. Uma vez 
que a pessoa deixa o mundo físico, ela está destinada a entrar o Reino do Céu no mundo 
espiritual. Este era o plano original, mas por causa da queda, nada permaneceu, exceto o 
nível individual de liberdade. De forma definitiva, o propósito do lar igreja é destruir os 
muros que obstruem todos os outros níveis de liberdade. 
 
Cada indivíduo, como o centro do universo, ocupa a posição que pode liberar Deus. 
Vocês estão no centro de suas famílias, suas sociedades, suas nações, e de forma 
definitiva, do universo inteiro, e vocês podem criar a liberdade de todos esses outros 
níveis. Como vocês podem fazer isso? Fazendo lar igreja. 
 
Se isto é verdade, então Satanás está realmente em problemas; ele não pode mais 
dominar qualquer parte deste mundo. 
 
Vocês realmente sentem que lar igreja é a coisa mais importante em sua vida? Vocês 
consideram quão importante é liberar Deus através de fazer lar igreja? Para o benefício 
de Deus, não há nada que não possamos fazer. Podemos ir para o deserto e transformá-
lo em um jardim; uma vez que Deus esteja habitando nesse deserto, ele literalmente será 
um palácio celeste. 
 
Certamente cada pessoa aqui quer obter o amor de Deus. O que vocês devem fazer 
então para receber esse amor? É muito simples – trabalhar para o benefício da liberdade 
de Deus, e então Ele será capaz de dar todo Seu amor para nós. Não teremos que pedir 
por Seu amor, mas será dado automaticamente. Todos os problemas e barreiras serão 
rompidos quando o amor de Deus puder fluir livremente até esta terra. 
 
Devemos obter a liberdade de Deus e devemos mantê-la. Como realmente penetramos 
todas as barreiras e os níveis entre nós mesmos e Deus? Isto é realmente possível? 
Como vocês podem penetrar as barreiras no mundo espiritual? Ao fazer lar igreja de 
forma bem-sucedida, vocês podem criar a condição para alcançar o avanço em todos os 
níveis. Lar igreja é incrivelmente valioso. 
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Se vocês cumprem somente o nível de messias para seu clã do lar igreja, vocês podem 
ainda ir para o mundo espiritual com o nível mais elevado de realização. Vocês 
receberão crédito por terem assegurado e mantido a liberdade de Deus. Em outras 
palavras, vocês receberão o nível mais elevado de crédito por um nível muito inferior de 
realização. Isto é porque uma vez que esse nível básico de liberdade de Deus tenha sido 
estabelecido, Satanás não terá nenhum direito de permanecer em sua área. Quem se 
move para sua área quando Satanás se retirar? Deus. 
 
Estejam confiantes que vocês são realmente os messias tribais, se colocando em um 
grande fundamento. Qual é nosso propósito básico? É primeiramente obter a liberdade 
de Deus, e então protegê-la e mantê-la. Nesse ponto, o amor original de Deus será capaz 
de derramar no nível horizontal. O amor de Deus certamente sempre esteve aqui, mas o 
mundo não tinha nenhuma conexão física com ele. Lar igreja agora pode servir como 
essa conexão. Muito rapidamente o mundo será nutrido por esse amor de Deus; o ânimo 
em relação a paz crescerá e os dias passados de guerra desaparecerão. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
O mundo é um deserto. Este é um mundo incrivelmente mal; mas vocês encontraram 
um homem que tem a capacidade secreta para a perfeição. Além disso, vocês herdaram 
todo seu tesouro. Vocês o receberam de graça. Seu mestre está apelando para vocês 
ouvirem e entenderem, e cumprirem sua parte. Esta ambição do Pai é dupla: primeiro, 
que vocês devem receber bênção extraordinária de Deus; segundo, que o mundo se 
beneficiará por causa de vocês. Esse é o motivo pelo qual o Pai está dando a vocês essas 
instruções exatas. Esse é o motivo pelo qual ele está derramando seu coração dessa 
forma extraordinária. 
 
Se vocês realmente conhecem o coração de Deus e o coração do Pai, e ouvem isto sem 
serem trazidos às lágrimas, vocês são como uma pedra; vocês não são pessoas 
emocionais. Quando vocês caminham para sua área de lar igreja, lágrimas encherão seus 
olhos e correrão por suas bochechas, porque vocês apreciam o privilégio e bênção de 
serem capazes de fazer isto. 
 
Este é nosso caminho. Este é o retorno para casa. O Pai retornou para casa dessa forma. 
Cada um de nós sente que estamos seguindo agora as suas pegadas. Cada um de nós 
deve sentir que está indo para casa. Devemos sentir que nas pegadas que fazemos, o 
próprio Deus pode retornar. Estamos criando o caminho para Deus retornar. 
 
Vocês devem retornar para seu lar original. Vocês ficarão alegres, dançando e cantando. 
Vocês não encontrarão nenhum limite. Uma vez que vocês cumpram, então pelo resto 
de suas vidas, vocês não terão nada mais para fazer. Vocês desfrutarão sobre isto. O 
resto de suas vidas será uma celebração. Todo dia será um banquete. Vocês terão 
alcançado tanto, que nada diminuirá. Esta é uma vida alegre. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Caminho do Pai 
 
“Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão 
entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: 
Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: 
Apascenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo 
que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por 
onde querias; mas, quando já fores velho, estenderás as tuas 
mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E 
disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a 
Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me.” 
João 21: 17-19 
 

Os Israelitas seguiram o mesmo curso de Moisés; todos os cristãos tiveram que seguir o 
que Jesus fez. Da mesma forma, qualquer coisa através da qual eu tenha seguido deve 
ser experimentada pelos membros da Igreja de Unificação. Isto é seus cinco por cento, e 
conecta vocês com os 95 por cento que eu fiz, e que Moisés e Jesus fizeram. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês devem esperar rejeição em sua área de lar igreja, porque essa fórmula é 
inevitável. Seu povo baterá a porta para vocês, amaldiçoará e cuspirá em vocês. Sem 
experimentar essa rejeição, vocês não podem sentir o coração de Deus. Quando vocês 
experimentam rejeição, pensem sobre Deus que tem sido rejeitado por muitos milhares 
de anos. Pensem sobre Jesus, que foi rejeitado por seu próprio povo. Pensem sobre 
mim, pois tenho sido rejeitado minha vida inteira por meu próprio povo e as pessoas do 
mundo. Vocês estão compartilhando esse coração sofredor. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Que tipo de vida vocês conduzem? Apenas vivam como eu. Não há nenhuma outra 
escolha. Sendo que vocês não podem lidar com o mundo todo como eu, vocês 
receberam o lar igreja, onde farão como eu fiz. Ao fazer isso, vocês receberão o mesmo 
reconhecimento como se tivessem salvado o mundo inteiro. Vocês derramam lágrimas 
pelo lar igreja, e sofrem e são perseguidos quase até morrerem. A luta Caim-Abel está 
indo para o lar igreja, e vocês podem quase ser mortos, como eu quase fui morto, mas 
vocês devem superar e conquistar a morte lá. 
 
Devemos saltar sobre o caminho pedregoso de morte. Como vocês fazem isto? 
Derramando mais lágrimas pelo lar igreja do que por seus pais, seu lar ou vocês 
mesmos. Derramem lágrimas, sangue e suor por seu lar igreja, e ponto final. Se não 
tivesse ocorrido rejeição no tempo de Moisés e Jesus, então meu caminho teria sido 
mais fácil, mas ao invés, tudo foi deixado nos meus ombros. Por mim mesmo eu tive 
que superar tudo, passo a passo, derramando suor e lágrimas por toda a história. Eu 
tenho feito isto, e agora estou pedindo para vocês fazerem isto em uma escala limitada, 
mas vocês ainda receberão o mesmo reconhecimento como eu. Isso não é um bom 
negócio? Esse é seu destino. 
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Alguém deve liquidar o sangue triste, o suor triste, e lágrimas tristes da história, e então 
edificar uma nova história de alegria ao trabalhar pelo reino. Por causa da rejeição, 
lágrimas, suor e sangue foram derramados no tempo de Moisés, Jesus e do Senhor do 
Segundo Advento. Se tivesse havido aceitação, eles teriam derramado somente suor na 
edificação do reino. No tempo do Senhor do Segundo Advento, a restituição deve ser 
feita totalmente; portanto, o Senhor deve ser um rei do suor, lágrimas e sangue, pagando 
o débito de toda a história. Toda a tristeza da história deve ser liquidada. Portanto, este é 
o tempo de colheita deste suor, sangue e lágrimas. As lágrimas do passado eram falsas; 
houve muito mais sangue derramado no passado, mas não era o sangue verdadeiro 
derramado de forma altruísta por Deus. Sem seguir este caminho da forma correta, não 
há nenhuma forma que vocês possam herdar o Reino do Céu. Isto apenas parece ser 
verdade, ou realmente é verdade? 
 
Este é meu caminho, e tenho vivido de forma triunfante. Agora é sua vez de fazer isso 
na mesma posição, herdando o que tenho feito. Vocês derramaram lágrimas no passado, 
mas quando me encontraram, o significado dessas lágrimas foi mudado para lágrimas de 
alegria e esperança. Suas lágrimas são agora lágrimas de felicidade. Quando o lar igreja 
é consumado e vocês são realmente abraçados pelas pessoas como sendo mensageiros 
de Deus, então vocês devem realmente ter lágrimas de felicidade. 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Quando coloquei os pés na América, eu senti que vim a fim de amar esta nação mais do 
que qualquer outra pessoa a amou, e que meu amor por ela seria maior do que qualquer 
oposição a mim que Satanás pudesse provocar. Tudo que vocês precisam fazer é 
estender esse tipo de amor para sua área. Sua área é uma estufa e vocês estão 
primeiramente fazendo tudo crescer lá. 
 
Considerem-se como a ponte do amor de Deus para seu lar igreja, como pais para essa 
área, como os irmãos e irmãs amando essa área. Então vocês estão realmente 
experimentando a realidade de coração. Depois que entendem corretamente a realidade 
de coração, vocês devem ampliar para experimentar essa realidade. Ao me amar, vocês 
já começaram a experimentar a realidade de coração; agora tudo que vocês devem fazer 
é estender esse amor para sua área e para sua família. No início vocês podem não saber 
para onde isto conduzirá, mas quando experimentam mais e mais, seu coração será 
enriquecido. No início as pessoas do seu lar igreja não entendem muito, mas se vocês 
continuam trabalhando com elas, um laço de amor profundo crescerá. Então se vocês 
ficam longe por algum tempo, elas receberão seu retorno com lágrimas. Amor é tudo 
sobre o que significa lar igreja. No amor vocês devem abraçar tudo, não apenas uma 
raça, ou uma família. Sem um objeto, vocês não podem experimentar amor, por isso 
vocês devem criar seu objeto; essa é sua área de lar igreja. 
 
Se eu ficasse longe por meses ou anos, vocês acham que sentiriam falta de mim? Vocês 
acham que eu sentiria falta de vocês? Eu sou da mesma forma. Tanto quanto vocês 
amam seu lar igreja, meu amor será nesse grau, e Deus amará vocês muito mais. Deus 
pode amar mais vocês porque seu objeto de amor terá sido ampliado, e por isso o amor 
de Deus por vocês pode também se ampliar. O amor de Deus por vocês pode se tornar 
maior na proporção que sua experiência da realidade de coração se torna maior. 
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Como vocês aprimoram seu coração? Vocês são ampliados quando vivem cada vez 
mais para o benefício dos outros. Então Deus pode se aproximar mais de vocês. Quando 
as pessoas choram e são gratas, vocês sentem essa mesma gratidão a Deus e a mim. 
Então o mundo se aproximará muito rapidamente de vocês. Para vocês, a realidade de 
coração é sua área de lar igreja. Amor não é unilateral; seu povo deve amar vocês, e 
vocês devem amá-los. Então vocês compreenderão meu amor e o amor de Deus. 
 
Quando ensino vocês a viverem e morrerem para o benefício do mundo, eu sei que, 
quando fazem isto, vocês experimentarão a realidade mais ampla do amor de Deus; é 
uma obrigação que vocês estejam conectados a Deus e Seu amor. Uma vez que vocês 
façam isto aqui, isto será seu para sempre. Lar igreja é o microcosmo da criação de 
Deus, um pequeno universo. O indivíduo e a família estão lá, e quando vocês desfrutam 
juntos, o universo e Deus tomarão parte em sua alegria. Se estão tristes, Deus e o 
universo estarão tristes com vocês. 
 
Se as pessoas acusam vocês por alguma coisa, isto virá para elas mais tarde. Mantenham 
este tipo de pensamento, planejando como podem descongelar suas mentes e torná-las 
pessoas calorosas e vivas. Quão bom é se vocês fazem isso em nome do amor! Embora 
vocês possam não possuir muito, e sejam continuamente perseguidos porque as pessoas 
são ignorantes, quão preciosa será essa experiência. Agora vocês estão autorizados a 
fazer em nome do amor o que ninguém mais pôde fazer, e ao fazer isso, vocês podem 
aprofundar seu coração. Que experiência valiosa! Vocês podem sentir orgulho disso. 
Essa também é minha fonte de orgulho. 
 
Esse é o único fundamento que tenho, a despeito do fato que sou famoso. Tudo isso não 
supera o amor que sinto por vocês, e que vocês sentem por mim. Somente esse amor 
está aqui para ficar eternamente, e é a única coisa que importa no mundo espiritual. Lar 
igreja é uma área perfeita de treinamento para vocês experimentarem isso. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
Todos vocês querem ir para o mesmo lugar onde eu vou. E todos os membros de seu lar 
igreja devem procurar por vocês da mesma forma, e desejar ir para o mesmo lugar que 
vocês. Vocês devem tê-los tão ligados a vocês, que eles queiram segui-los, e a fim de 
fazer isso, vocês devem devotar todo seu coração a eles. 
 
Se não tivessem que ir para o lar igreja, vocês gostariam de trabalhar junto comigo, não 
é? Seus membros de lar igreja deveriam sentir da mesma forma sobre vocês. Isto pode 
acontecer porque há um amor ideal e imutável lá. Esse é o motivo pelo qual vocês 
esperam estar próximos a mim e trabalhar diretamente comigo. Se vocês realmente 
sentem falta de mim, eu virei até vocês em pessoa. Vocês ocuparão essa mesma posição 
em seu lar igreja, e todos sentirão falta e vão querer ver vocês. 
 
A fim de que eles sintam esta proximidade, vocês deverão devotar todo seu ser a eles. 
Então vocês me entenderão. Vocês caminharão e caminharão, e utilizarão muitos pares 
de sapatos. Cada lar tem uma história e aspiração, e tudo que vocês investem neles 
ficará inscrito ali. Talvez determinada família faça muita oposição a vocês, mas depois 
receberá vocês. Cada cena desses eventos é uma fonte de orgulho para o que vocês estão 
fazendo.  



62 

 

Vocês devem torná-los tão ansiosos para ajudá-los, que eles vão desejar fazer muitas 
coisas para vocês depois que vocês se casarem. Eles se sentirão mais felizes do que no 
tempo de seus próprios casamentos, e vão querer fazer algo por vocês. Vocês devem 
fazê-los sentir tão profundamente sobre vocês, que eles querem carregá-los nos seus 
ombros como heróis do futebol. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Eu gostaria de poder dizer que todos os Moonies amam o Reverendo Moon. Aqueles 
que dizem que isto é verdade, levantem suas mãos. Por que vocês amam o Reverendo 
Moon? Apenas para ser simpático? Isto é para que vocês possam viver de novo. Eu 
tenho o selo da vitória, por isso, tudo que tenho que fazer é carimbar sua inscrição. Com 
esse carimbo vocês têm uma passagem para irem para o céu, assim, se conseguem esse 
carimbo de mim, então vocês me amam ainda mais, certo? Para obter este fundamento 
de vitória eu tive que ir para países estranhos e lutar no meu caminho centímetro a 
centímetro em lugares onde eu não era desejado. Eu tenho trabalhado desde aquele dia 
para criar um fundamento forte no qual vocês sofrerão menos, mas vocês devem 
produzir alguma prova que têm me amado. Onde vocês encontrarão essa prova? No lar 
igreja. Com minha vitória vocês têm um passaporte válido, e agora precisam decolar 
como um foguete, lançado para alcançar o coração de amor de Deus. 
 
O Dia da Vitória do Céu 
4.10.80, Belvedere 
 
O que vocês precisam? Hoje, começar a viver o amor verdadeiro central, trabalhar o 
amor verdadeiro central, morrer pelo amor verdadeiro central, e viver pela eternidade 
com o amor verdadeiro central. Isto deve estar com vocês por todo o caminho. Eu sou o 
mais louco pelo amor verdadeiro, e esse é o motivo pelo qual tenho sido perseguido e 
me tornei controverso. Enquanto estou recebendo perseguição, ainda sou louco sobre 
amor verdadeiro, e quando olho ao redor, vejo que todas as raças começaram a me 
seguir. Qual é o segredo? Eu tenho vivido esta vida pelo mundo inteiro, e agora estou 
dando a vocês um pequeno palco para que possam assumir como mestres de amor 
verdadeiro. Eu estabeleci a condição no nível mundial, e agora em seus 360 lares, vocês 
devem receber a mesma recompensa e privilégio. Vocês estão prontos? 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
É melhor começar com pessoas mais velhas, os avós; então seguir para os tios e tias. A 
era do Velho Testamento é aquela dos avós, a era do Novo Testamento é aquela dos tios 
e tias, e a era do Completo Testamento é aquela dos jovens. Vocês devem começar do 
início, com o Velho Testamento, então o Novo Testamento, e então chegar ao presente. 
Algumas pessoas reclamam que sua área de lar igreja não tem nenhum jovem, somente 
velhos. Vocês seguirão através de um curso de indenização, por isso as pessoas mais 
velhas servem melhor para esse propósito. Ao amar os avós, então tios e tias, vocês 
estão seguindo exatamente o mesmo caminho que eu segui.  
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Vocês devem amar as pessoas idosas mais do que amam seu próprio grupo etário, mais 
do que vocês se amam, e dessa forma, vocês podem ser vitoriosos. 
 
Vitória do Lar Igreja, Discurso da Meia Noite 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Lar igreja é onde criamos uma base para o amor de Deus. Todos os seres humanos 
podem estar juntos nesta base. Temos falado sobre os Verdadeiros Pais, seu coração, o 
coração de Deus, e assim por diante, mas vocês não os conhecem realmente até que 
façam lar igreja. Um antigo membro coreano veio e me disse que os membros coreanos 
estão todos dispersos em diferentes regiões fazendo lar igreja. Isto quase parece como se 
a igreja desapareceu e se tornou inativa. Mas esse é o conceito errado; a menos que 
tenhamos perfeição individual na área de lar igreja, como podemos falar sobre a 
perfeição do todo? Devemos começar com perfeição individual. Sem seguir através da 
providência lar igreja, vocês não podem se conectar comigo. Estivemos falando hoje 
sobre ideias teológicas e filosóficas muito profundas, mas se apenas fazem lar igreja, 
vocês saberão o que estou dizendo. 
 
Deus e Nós 
1.2.82, Centro Mundial de Missões 
 
Eu fui para a Coreia restaurar todas as tribos, unidas ao redor de uma única tribo central. 
Sigam para seu lar igreja e assumam o papel de messias, restaurem tribos Caim e Abel, 
e então quando voltarem para sua terra natal com os Verdadeiros Pais, vocês serão 
instalados como pais de sua tribo. Eu estou na posição de restaurar o mundo livre como 
a tribo Abel e o mundo comunista como a tribo Caim, e nesse fundamento, eu 
ascenderei para a morada de Deus. Eu estou sempre trabalhando para isso, e o mesmo 
princípio que opera para mim, opera para vocês. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
 
O Pai trouxe vocês aqui e falou tão seriamente. Ele contou histórias interessantes, mas 
ele chegou à conclusão que isto é sério, por isso vocês devem entender. Quando fazem 
isto com o poder definitivo, então o Céu reconhecerá vocês, mas se vocês não trabalham 
tanto e morrem em algum lugar, qual significado vocês terão? Mesmo se morrerem 
enquanto testemunham, vocês devem testemunhar como isto fosse uma questão de vida 
e morte. Devemos entender o motivo pelo qual isto é uma questão de vida e morte, tal 
como o Pai tem explicado. 
 
Vocês não podem ter tempo para brincar, vocês não podem ter tempo para dormir, 
vocês apenas devem ter sucesso. Vocês acham que o Pai é mais duro quando dá essa 
reprimenda? Ele deveria dizer, “Meus queridos filhos e filhas;” o Pai deveria dizer isso 
a vocês agora? (Não.) Seu espírito pode despertar agora? O Pai está sempre sério; Ele 
pode brincar e dizer muitas coisas, mas ele está sempre sério diante de Deus. Nunca 
devemos esquecer isso. 
 
Talvez exista outra forma para o indivíduo que tenha perecido, mas e quanto ao Pai e 
quanto ao próprio Deus? E quanto ao ser celeste? Por isso muitas pessoas dependem de 
vocês, por isso vocês não são um indivíduo. 
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Vocês sabem com certeza por que devemos fazer isto, e o que devemos fazer? (Sim.) 
Aqueles que entendem agora com certeza, a partir deste momento, ao invés de 
levantarem a mão, tirem seu relógio e o coloquem no pulso oposto até cumprirem sua 
missão. Vocês devem manusear seu relógio com sua mão esquerda, o que é muito 
inconveniente. Vocês ocasionalmente ouvem o relógio, e quando o relógio faz tique-
taque, ele está dizendo, “Não esqueça o lar igreja, não esqueça o lar igreja.” Vocês 
devem entender que o relógio está dando essa mensagem para vocês. E se vocês não 
cumprem aqui? Se não cumprem aqui, então mais tarde quando forem abençoados, 
vocês terão que trazer toda a sua família física para viver na área de lar igreja e fazer o 
trabalho. Isto é uma fórmula, e uma fórmula é como uma lei. Mesmo um presidente 
estará sob a lei se ele faz algo errado. Não há nenhuma exceção. Aqueles que mudaram 
seus relógios, levantem sua mão. Agora vocês entendem com certeza, não é? Se vocês 
ainda não entendem, e não estão ansiosos para entender, então o Pai realmente ficará 
zangado com vocês. 
 
Se vocês esquecem sua missão de lar igreja um dia, então não comam com sua mão 
direita. De noite vocês devem comer com sua mão esquerda se não tiverem cumprido o 
padrão desse dia. Devemos ser como pessoas loucas. Quanto é “trabalhar bastante”? 
Devemos trabalhar tanto que Deus olhará para nós e irá chorar; devemos trabalhar dessa 
forma. Todos os nossos antepassados irão chorar porque estamos trabalhando tanto. 
Todos os Satanases que se opõem a nós também irão chorar. Uma vez que Satanás 
chorar, então ele não lutará mais contra vocês; ele irá embora, dizendo, “Realizem o 
trabalho de Deus.” Por isso entendemos que Deus deve chorar sobre nós antes de 
Satanás nos deixar. Vocês entendem? 
 
No Princípio Divino o arcanjo não deveria ter feito Deus chorar no início. A fim de 
indenizar isso devemos fazer Deus chorar neste momento por boas razões. Deus deve 
chorar sobre nós de uma forma positiva. Este é o motivo pelo o Pai teve essa 
perseguição incrível. Ele sabia que seria melhor ser perseguido do que fracassar em 
cumprir sua missão. Ele pensava, “Eu devo fazer minha missão primeiro, mesmo se 
tiver que morrer.” O Pai se sentia como uma vaca, como um prisioneiro pronto para ser 
enforcado. E se o Pai tivesse perdido essa luta? E se o Pai tivesse falado, mas as pessoas 
não tivessem entendido o que ele disse, e o denunciassem? O que teria acontecido com a 
Igreja de Unificação? O Pai estava tão sério. Devemos entender e fazer exatamente a 
mesma coisa antes que possamos estabelecer uma verdadeira condição de indenização. 
 
Quando o Pai foi para Gloucester para pescar atum, não era o atum físico que ele estava 
interessado. Ele estava estabelecendo um fundamento. Ele estava sempre lutando, 
sempre pensando, “Como eu vencerei nesta luta no Monumento de Washington?” 
Todos iam para o barco e dormiam, mas o Pai não dormia. Ele ficava acordado o tempo 
todo e atacando o atum. Quando o Pai ia ao banheiro, ele nem mesmo sabia onde era o 
banheiro. Ele pensava que estava no vaso do banheiro, mas ele fez o banheiro em outros 
lugares. Vocês entendem? Vocês devem estar muito sérios, se estão precisando do 
banheiro. Este é o caminho da indenização. 
 
Ninguém entende a Igreja de Unificação sem o Pai. O Pai trabalhou de forma 
impossivelmente tão intensa, e era tão miserável, que Deus ajudou no Monumento de 
Washington. O Pai esteve trabalhando desta forma por toda a sua vida. Se trabalhamos 
somente três anos desta forma, isto não é nada; especialmente quando somos muito 
jovens, nada importa. Vocês entendem agora com certeza? (Sim.)  
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Vocês ainda dizem, “Eu não entendo, Pai?” Vocês podem dizer isso? (Não.) Mesmo se 
o Pai for embora, vocês irão trabalhar como estão trabalhando agora? Aqueles que estão 
determinados e podem dizer, “Pai, não trabalharei como tenho trabalhado; eu trabalharei 
ainda mais,” levantem sua mão. Comemos e dormimos, mas realmente não há tempo 
para fazer isso, a menos que os 360 lares estejam em sua mente, e vocês estejam 
confiantes em cumprir a tarefa. Vocês sabem quanto sacrifício o Pai tem feito. Ele teve 
muitas noites sem dormir. Muitas vezes ele sentiu fome. Quanto o Pai orou a Deus, “Eu 
seguramente farei vingança contra este Satanás!” O Pai seguiu sem comer por muitos 
dias, e ainda ele sentia isso intensamente. Ninguém conhece o Pai, exceto Deus. Este é o 
motivo pelo qual, quando ele estava em perigo, na situação mais perigosa, quase para 
morrer, Deus sempre o resgatava. Quando o Pai não tinha nada para comer, e ficava 
com muita fome por vários dias, Deus sempre traria comida através de alguém. Muitas 
noites quando o Pai não podia dormir, Deus vinha e encorajava o Pai a suportar, e o 
consolava. Devemos estar na mesma situação onde trabalhamos tanto que Deus se 
compadecerá e dirá, “Vocês devem perseverar porque Seu Pai seguiu dessa forma.” 
 
Devemos pensar sobre 360 lares antes de lavarmos nosso rosto de manhã, antes de 
colocarmos nossas roupas, antes de fazermos qualquer coisa. Devemos sempre pensar 
sobre os 360 lares. Devemos fazer isto por três anos, nosso melhor pelo céu. Agora 
sabemos com certeza, não é? Isto é simples, não é? Por que não tivemos sucesso até 
agora? Por que não nos desenvolvemos muito até hoje? Vocês não sabiam o que fazer? 
Tem sido muito vago até agora, o que iremos fazer? Vocês não tinham uma imagem 
clara; portanto, não tinham uma determinação clara. Isso significa que falhamos em 
seguir as instruções detalhadas do Pai; o Pai disse a vocês para fazer isto, depois disso 
fazer aquilo, e depois daquilo, fazer isto. Não prestamos atenção suficiente. Vocês 
entendem? O Pai nunca foi um general que se senta atrás. Ele sempre lutou na linha de 
frente, e sabe como é a linha de frente. Vocês acham que seu método é bom. Mas o Pai 
podia ter feito isso muito tempo atrás, sem nem mesmo sua ajuda. Ele tentou tudo e esta 
é a conclusão. Se vocês não seguem esta conclusão passo a passo, 100%, então 
realmente seu trabalho não tem nada a ver com a providência. Talvez vocês estejam 
trabalhando por seu próprio benefício. Deus também não pode ajudar se vocês não 
seguem passo a passo. 
 
Pai Fala para a Cruzada 
9.5.78, Londres 
 
Quão abençoados vocês são porque eu posso dar a vocês a providência lar igreja! Vocês 
podem ser estacionários e lidar com 360 lares. Através disto vocês ainda podem 
alcançar o mesmo nível que eu alcancei. Isto é realmente uma bênção! Comparem isto 
com o galho de uma árvore. Uma árvore tem muitos galhos. Cada um de nós será 
responsável por um galho, e o efeito será o mesmo: onde quer que estejam, vocês 
pertencem a uma única árvore. Eu quero que vocês entendam que os próximos sete anos 
é quase como indenizar minha vida de sessenta anos. Vocês devem pensar, “Eu quero 
sair tal como o Pai, recebendo a mesma perseguição.” Então sigam em frente e sofram; 
vocês pediram por isto. Ao sair para servir as pessoas, vocês experimentarão meus 
sessenta anos de serviço. Isso é o que vocês podem experimentar nos próximos sete 
anos. Então vocês devem se tornar vitoriosos. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 



66 

 

Resta para vocês viverem de acordo com o que o céu lhes mostrou; vocês não precisam 
que eu os conduza pela mão. A menos que sigam em frente sozinhos, vocês nunca 
poderão ser independentes. Ao fazer lar igreja, vocês estarão fazendo exatamente o que 
estive fazendo na terra, por isso vocês estão seguindo minhas pegadas, naquilo que já 
foi feito em uma escala mundial. 
 
Dia dos Pais e Esta Idade 
5.4.81, Centro Mundial de Missões 
 
Ontem o Pai deu a vocês sua mensagem do Dia dos Pais. Como vocês lembram, o Pai 
anunciou que ontem foi a consumação do primeiro dos três cursos de sete anos e, ao 
mesmo tempo, é o início do segundo dos três cursos de sete anos. 
 
O mais importante entendimento básico deve ser que o primeiro dos três cursos de sete 
anos foi cumprido pelos Verdadeiros Pais. Poderíamos dizer que o papel principal 
desempenhado no primeiro dos três cursos de sete anos foi dos pais. Entretanto, os 
principais atores e atrizes do segundo dos três cursos de sete anos devem ser os Casais 
Abençoados. 
 
O terceiro dos três cursos de sete anos será trilhado por seus filhos. Há três níveis 
diferentes – um trilhado pelos pais, um trilhado por nós, e o outro trilhado por nossos 
filhos. 
 
O Pai trilhou esse caminho árduo e incrivelmente difícil para pagar indenização por toda 
a humanidade. Quando fazemos o mesmo, temos o direito de alcançar o mesmo nível 
como o Pai, embora trabalhamos menos e pagamos menos indenização, porque o Pai já 
estabeleceu a condição. Da mesma forma, por suas boas realizações neste segundo de 
três cursos de sete anos, seus filhos serão afetados. 
 
Lar igreja é seu solo para pagar indenização. Vocês pagam o débito através de trabalhar 
em seu lar igreja. Essa condição está sendo estabelecida por Deus para ser capaz de 
reconhecer que vocês têm feito a mesma coisa por todo o mundo. Em outras palavras, 
lar igreja é o microcosmo do mundo. Se vocês estão em uma boa posição como um 
membro que trabalha para cumprimento do lar igreja, isto eliminará a necessidade de 
seus filhos pagarem esta indenização. Então seus filhos estarão livres para entrar no 
céu… 
 
Vocês querem fazer tudo isto em sete anos ao invés de seguir através de todos os vinte e 
um anos? Ao fazer isso, vocês eliminarão a necessidade de que seus filhos façam esta 
condição. De fato, como vocês sabem, o Pai trilhou três cursos consecutivos de sete 
anos. Contudo, mesmo o Pai poderia ter abreviado este período de indenização e 
cortado em um terço. Se tivesse havido unidade entre o Pai e o Cristianismo coreano, 
isto teria apenas levado sete anos. Nos primeiros dias da independência coreana, o Pai 
poderia ter feito coisas incríveis. 
 
Em outras palavras, se a soberania da Coreia e as igrejas cristãs da Coreia tivessem se 
unido com o Pai, então teria havido uma unidade total entre o Pai, o governo, e a igreja 
na Coreia, e o Pai não precisaria ter trabalhado por 21 anos. 
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Mas isto não aconteceu. Sendo que o governo coreano e as igrejas cristãs coreanas 
vieram contra o Pai, ao invés de criarem unidade, uma total desunidade foi criada. 
Portanto, o Pai teve que pagar indenização extra ao seguir através de um segundo e um 
terceiro curso de sete anos. Neste tempo específico, concluímos o ciclo porque agora 
concluímos três cursos de sete anos. O Pai é agora prontamente aceito pelo povo 
coreano, o governo coreano, e o Cristianismo coreano… 
 
O Pai sabia que o tempo estava chegando… Portanto, um mês atrás o Pai instruiu o Sr. 
Bo Hi Pak, como seu enviado e representante especial para a Coreia, para encontrar 
todas aquelas pessoas importantes no governo e na área da política. Ele voltou alguns 
dias atrás e relatou ao Pai. O Pai sabia exatamente o que aconteceria. Isto aconteceu, 
exatamente como ele esperava. Essa é a razão que o primeiro dos três cursos de sete 
anos culminou. Ontem, ele anunciou o término do curso de 21 anos. Isto foi consumado 
de forma bem-sucedida; do contrário, isto não poderia ter sido anunciado… 
 
O Pai não anunciaria ou poderia anunciar o início de um segundo de três cursos de sete 
anos a menos que a atmosfera estivesse madura ou condições suficientes fossem 
encontradas. Portanto, o Pai consumou de forma bem-sucedida sua missão no primeiro 
de três cursos de sete anos. Agora é sua vez. Com o lar igreja como sua arena, vocês 
podem começar sua batalha. Se vocês fazem bem em seu lar igreja, então através dos 
próximos sete anos, vocês podem afetar eventos por todo o mundo… 
 
A oração que o Pai ofereceu ontem na reunião do Dia dos Pais deve ser traduzida para 
que vocês mesmos possam ler seu conteúdo. Esta foi uma oração de lágrimas. Como 
todos vocês podem alcançar esse nível de coração? Vocês devem caminhar. Seu 
princípio é simples: vocês devem seguir esse caminho que nossos Pais trilharam. 
 
Quem fez o Pai sofrer? Deus. Ele o ordenou, e o Pai obedeceu. Agora os Pais encorajam 
vocês a seguirem esse mesmo caminho de sofrimento. É a coisa mais natural para vocês, 
trilharem o mesmo caminho de sofrimento como seus Pais. Se vocês não estão 
dispostos, então a tradição dos Pais seria demolida. De fato, a tradição de Deus também 
seria demolida. Sua falha seria a falha do Pai. A falha do Pai seria a falha de Deus. 
 
Este último curso de 21 anos foi cumprido em três cursos de sete anos que o Pai e a Mãe 
trilharam. Este é o curso dos Verdadeiros Pais. Agora há outros três cursos de sete anos 
idênticos estabelecidos ao lado para trilharmos. 
 
O Pai entrou no estágio de perfeição no nível mundial. O Pai praticamente seguiu 
através do mundo inteiro no nível mundial. Vocês estabelecerão a mesma condição 
trabalhando em sua área de 360 lares. Quão fácil é isso, comparado com o que o Pai fez! 
Para vocês, os 360 lares abrangerão seu mundo inteiro….  
 
Vocês estão em uma posição infinitamente melhor do que o Pai. Enquanto o Pai trilhou 
todos os cursos, até mesmo seguindo para o nível mundial, sua área estará limitada a 
360 lares. Se vocês não podem cumprir isto em sete anos, então é como se vocês se 
resignassem a declinar. O Pai prolongou seus três cursos de sete anos, mas Deus foi 
muito simpático com ele. Deus sabia quão difícil e incrivelmente solitário foi o 
caminho. Onde vocês podem obter esta mesma simpatia? Deus, seu pai, sabe que vocês 
estão em uma posição favorecida. Contudo, se vocês ainda não podem fazer isto em sete 
anos, não esperem receber simpatia do Pai ou de Deus. 
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Vocês também sabem que o Pai recebeu oposição de todos os governos e do governo da 
Coreia. O Pai recebeu oposição de todas as igrejas como também a igreja cristã. O Pai já 
mencionou que chegou o tempo quando o governo não perseguirá, mas ao invés será 
favoravelmente impressionado. Além disso, a perseguição a partir das igrejas cristãs 
também diminuirá. Que desculpa vocês utilizarão?... 
 
Esta é sua chance. Se o governo e as igrejas estão ansiosos para aceitar, contudo vocês 
falham em dar a eles a verdade, então isto não será mais responsabilidade deles. Isto 
será sua responsabilidade. Além disso, Deus somente deu a vocês a responsabilidade 
por 360 lares. Se vocês não podem nem mesmo cumprir a restauração de 360 lares, 
vocês não terão nenhuma desculpa aos olhos de Deus. Vocês entendem? Nem mesmo 
solicitem o apoio de Deus e dos Verdadeiros Pais. Determinem que vocês farão isto por 
si mesmos, com suas próprias forças. 
 
Vocês são tal como Adão e Eva no Jardim do Éden. Naquele tempo, não havia ninguém 
para se opor a eles. Eles eram absolutamente livres. Sua responsabilidade era 
simplesmente obedecer a Deus e marchar em frente. Eles não fizeram isto. Mas neste 
tempo não há nenhuma forma para aqueles representando a posição deles caírem 
novamente. 
 
Isto apenas parece ser o caso, ou vocês sabem que isto é verdade? Trezentos e sessenta 
lares se tornarão o lugar de seu confronto de vida e morte. 
 
Isto é perfeitamente lógico. Talvez isto pareça com um sonho, mas se torna realidade. 
Ao servir seus 360 lares, vocês podem influenciar o mundo. Sua área é seu mundo; se 
vocês vencem lá, vocês ganham o mundo. Em segundo lugar, vocês também ganham 
todo o mundo espiritual. E terceiro, vocês ganham o coração e o amor de Deus. 
 
Deus enviou o Pai para esta terra a fim de iniciar esta providência. Ninguém mais 
poderia finalizar isto, exceto o Pai. O Pai veio para este mundo e tem trilhado esse 
caminho. Ele obteve vitória. Agora ele está direcionando vocês a seguirem fazendo o 
mesmo. Não importa quão traiçoeiro seja o caminho que estejam trilhando, e não 
importa quais tribulações enfrentem, nada pode se comparar com as tribulações e 
dificuldades do Pai. 
 
Contudo, não importa quanto o Pai tenha sofrido, nada pode se comparar ao sofrimento 
que Deus atravessou. Entretanto, Deus foi paciente e trilhou silenciosamente esse 
caminho. Ele sentiu toda a dor sem reclamar. O Pai seguiu esse exemplo. Agora é sua 
vez. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Considerando a pressão e peso da missão, é um milagre que eu tenha sobrevivido até 
agora. Eu poderia ter morrido muitas vezes, mas se eu tivesse morrido, não haveria mais 
nenhum reino, nem mais esperança e nem vitória. Mas hoje estamos celebrando a 
grande vitória que eu sobrevivi sob essas condições adversas. Muitas vezes eu usei 
minha própria vida como uma bomba, atirando-a no campo inimigo. Somente porque 
Deus me protegeu, eu pude sobreviver. Se tivesse lutado somente com minha própria 
força, eu teria morrido a muito tempo atrás. 
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Agora seu trabalho é pequeno: 360 lares. Vocês não têm que seguir através das 
tribulações que eu segui. Tudo que vocês devem fazer é conquistar seu lar igreja através 
do amor em sete anos. Então vocês terão o direito a uma vitória equivalente àquela que 
eu obtive. Concluam e consumem sua missão em seu tempo de vida. Não arrastem isto 
para outras gerações. 
 
Esta é realmente uma vitória histórica que eu pronunciei no final do meu curso de 21 
anos. Durante meus três cursos de sete anos, eu tive a responsabilidade solitária, mas 
agora, sobre este fundamento vitorioso, posso anunciar os três cursos de sete anos que 
serão trilhados primeiramente por vocês. Seu trabalho é muito fácil comparado com o 
meu, porque eu edifiquei uma grande rodovia; tudo que vocês devem fazer é seguir meu 
exemplo. Eu lutei no nível mundial, enfrentando o governo americano e enfrentando o 
comunismo. Tudo pelo que vocês devem lutar é a vitória em seu lar igreja. Esse é seu 
mundo. Eu tenho sido acusado e perseguido, mas seu dia será diferente. Mais tarde 
vocês não serão mais perseguidos. Vocês serão benvindos pelas pessoas. 
 
História da Providência de Restauração Através de Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Cada um de vocês devem pagar determinada quantia de indenização fazendo lar igreja. 
Eu segui através de todo o processo e edifiquei um poderoso fundamento sobre o fato 
que aqueles hostis a mim desejavam freneticamente me matar. Mas em seu caso, vocês 
não encontram essa oposição drástica. Comparado com o que eu enfrentei, sua 
perseguição é muito menor; de fato, fazer lar igreja é uma tarefa fácil. As pessoas 
tentam matar vocês? Vocês não estão arriscando suas vidas ao fazer lar igreja. 
Entretanto, quando eu trabalho nos Estados Unidos há um perigo constante para minha 
vida. Ninguém além de mim está declarando claramente uma guerra contra o 
comunismo; por essa razão, os comunistas me consideram seu arquinimigo… 
 
Eu estive fazendo esta missão ao risco da minha vida, mas vocês não têm que arriscar 
suas vidas da mesma forma. Eu criei uma forma mais segura para vocês seguirem. 
Vocês devem se tornar um messias tribal em seu lar igreja a fim de salvar sua própria 
família; a tribo é a fortaleza da família. Quando seu lar igreja é protegido pela tribo, a 
nação, e todas as outras camadas, nada pode invadir seu lar e sua família. Quando vocês 
aceitam com disposição a taça da perseguição em sua área de lar igreja, tentando ganhar 
as pessoas, nenhum poder poderá invadi-los. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1. 1. 82, Centro Mundial de Missões 
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Nossa Atitude 
 
“Conheço as tuas obras, que nem és frio nem 
quente; quem dera foras frio ou quente! 
Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, 
vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico 
sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e 
pobre, e cego, e nu; Aconselho-te que de mim 
compres ouro provado no fogo, para que te 
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e 
não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas. 
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê 
pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, 
e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a 
porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 
comigo. Ao que vencer lhe concederei que se 
assente comigo no meu trono; assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai no seu trono...” 
Apocalipse 3:15-21 

 
Quando vocês vão para o lar igreja, seu desejo, esperança e oração definitivos devem 
ser para os Verdadeiros Pais visitarem seu lar igreja e passar uma noite em seu lar. Eu 
visitaria o lar igreja mais controverso, ou o lar igreja de maior sucesso, aquele onde 
vocês tenham obtido cada lar e sejam benvindos em cada lar. O livro do Apocalipse 
afirma claramente como eu penso: não seja morno; ou seja quente, ou seja frio. Frio 
significa controverso, e quente significa completamente bem-vindo. Não sejam 
gananciosos e queiram que seu lar igreja seja quente desde o início; comecem frio e 
façam seu lar igreja ficar quente. Quando as pessoas desprezam vocês e tentam destrui-
los, vocês devem cantar e dançar. Quando alguém diz, “Não venha aqui, não apareça,” 
vocês devem aparecer todos os dias. Quando as pessoas demandam serviço, façam isto 
com disposição. Se uma pessoa negativa ainda se opõe a vocês, Deus mobilizará todos 
os vizinhos e eles protestarão com ela, “Eu nunca tinha visto um homem como essa 
pessoa do lar igreja; como você pode persegui-lo? Você é injusto. Se você não gosta 
dele, você vai embora.” Eles o chutarão, não vocês. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Nesta manhã as duas palavras centrais são gratidão e lar igreja. Uma vez que a 
providência lar igreja começou, não há nenhum espaço para reclamação. Quando eu vim 
para a América, nunca reclamei, embora tenha sido hostil aqui. Ao invés, eu sempre 
serei grato a Deus. Embora tenho sido perseguido constantemente, ninguém pode me 
bater. Meu território está constantemente crescendo. 
 
Reflexão Sobre a Vida 
1.6.79, Belvedere 
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Eu criei o sistema lar igreja para dar a vocês uma arena na qual sejam perseguidos e 
compreendam qual é sua posição, para serem gratos e realmente viverem o coração de 
Deus. Vocês devem ter um coração grato e realmente entender a vida que estamos 
vivendo neste momento da história. Conhecemos a mais preciosa verdade sob o sol, por 
isso agora temos uma grande responsabilidade. O mundo inteiro é como um pano que 
devemos consertar, e embora nossas mãos fiquem ásperas e endurecidas por remendar 
este trapo sujo, seremos gratos. 
 
Agradecendo à Vontade de Deus 
8.7.79, Belvedere 
 
Imaginem que um dia a cozinha do New Yorker preparou o café da manhã como 
sempre, mas ninguém veio comer porque todos já tinham saído para testemunhar no lar 
igreja. Esse seria um fenômeno muito chato ou um fenômeno feliz? Geralmente todos 
chegam em casa em determinado horário todas as noites, mas de repente nenhum deles 
está retornando porque ainda estão em seus lares igrejas. Isso é bom ou ruim? Vocês 
devem estabelecer uma condição que será superior ao passado, presente e futuro. Se 
vocês chegam muito tarde que a sala de jantar já está fechada, e não há mais nenhuma 
janta, vocês sentem, “Eu trabalhei até tarde e voltei com fome, e eles não guardaram 
nada para mim. Que tipo de igreja é esta?” ou vocês diriam, “Obrigado Pai. Eu estou 
fazendo história agora.” 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Se um pássaro canta em sua área, vocês podem compreender que ele veio recepcioná-
los, e que Deus sente a mesma coisa em relação a vocês. Se vocês vão para a cama 
muito cansados, mas há uma festa barulhenta perto da porta, pensem que as pessoas 
estão fazendo todo esse barulho em preparação para recebê-los. Se possuem essa mente 
amorosa, vocês automaticamente passarão a interpretar as coisas dessa forma. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
Esta manhã eu quero que vocês aprendam que devemos simplesmente estar cientes de 
termos gratidão pelo que fomos confiados. Quando despertam de manhã e observam o 
sol brilhando, vocês devem estar confiantes que o sol brilha por vocês e não somente 
para qualquer outra pessoa. Vocês podem até mesmo pensar que se vocês não 
existissem, o sol não teria mais utilidade. Os pássaros cantam e até mesmo os insetos 
voam para agrada vocês, ao invés de qualquer outra pessoa. Vocês devem sentir, “As 
estrelas cintilam e a lua brilha apenas para mim.” Cada um de nós deve sentir assim. 
 
Cada pessoa deve criar consigo mesmo um hábito de ser grato pelas muitas coisas que 
tem recebido. “Isso existe somente para mim, e se eu não aprecio isto, então tudo é 
desperdiçado, o que apenas não é correto.” Onde quer que vocês estejam, sintam 
gratidão que estas coisas existem para vocês. Mesmo se exigir de nós muito esforço 
consciente para entendermos, ainda devemos aprender esta lição de ser gratos por todas 
as situações… 
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Muitas pessoas boas têm sido enviadas para a prisão sem ter feito nada mal. Se vocês se 
encontram na prisão, embora possam não ter feito nada errado, isto será uma 
experiência totalmente nova e abrangente. Isso deveria servir também como uma fonte 
de gratidão. Quando vão para a porta e testemunham, vocês não podem apenas começar 
e esperar serem benvindos pelas pessoas. Vocês devem realmente estar contentes 
consigo mesmos, e antes de saírem, pensem, “Que tipo de pessoas encontrarei hoje? 
Definitivamente encontrarei todos os diferentes tipos de pessoas – baixas, altas, pessoas 
com sorrisos em seus rostos, pessoas que deixam um gosto ruim na minha boca.” 
Apenas pensem que elas estão lá para sua própria apreciação. Primeiro de tudo, vocês 
devem estar contentes; então quando as visitam, vocês serão capazes de receber todos os 
seus diferentes sentimentos. 
 
Vamos Ser Gratos 
18.6.78, Londres 
 
Vocês deveriam ser muito gratos por esta providência de lar igreja, pois ela é o local 
onde vocês podem unir todo o mundo espiritual e o mundo físico, e se tornarem Adão e 
Eva aperfeiçoados. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79. Belvedere 
 
Vocês entendem que palavra desejada é o “lar igreja” e quanta indenização foi paga a 
fim de tornar possível o lar igreja neste tempo? Se vocês realmente conhecem o valor do 
lar igreja através de aprender a profundidade do Princípio Divino, então vocês chegarão 
ao ponto onde, mesmo se vocês apenas olham as palavras “lar igreja,” lágrimas de 
gratidão rolarão por seu rosto. Vocês inclinarão para estas palavras, dizendo, “Obrigado, 
Pai, que eu posso ler lar igreja e ter o lar igreja.” 
 
Agora lar igreja está disponível para toda a humanidade. Eu fiz tudo em uma escala 
global para pagar pelos 6.000 anos passados, e agora estou pedindo para vocês cuidarem 
de um pequeno canto da terra com 360 lares. Vocês podem dizer que não podem fazer 
isto? Se vocês dizem que recusam esta tarefa, vocês terão direito ao pior inferno, e não 
ao céu. Isso é verdade porque está muito óbvio que lar igreja pode ser facilmente feito. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Esses 360 lares serão quase seu lugar de descanso. Eles serão como seu reservatório de 
lágrimas. Eu quero que vocês saibam absolutamente que Nova York está na linha de 
frente. Vocês são como um salvador para suas 360 famílias. Estou pedindo para vocês 
me representarem e irem porta a porta, sendo que não posso por mim mesmo ir até cada 
uma dessas pessoas. Vocês têm muito para falar e dizer para elas. A mídia tem 
espalhado todos os tipos de mal-entendidos sobre mim, particularmente na cidade de 
Nova York, por isso vocês devem endireitar isso. Vocês não são os únicos designados 
para suas áreas específicas; Deus também designou assistência espiritual. Vocês têm 
contrapartes espirituais trabalhando junto com vocês. Sem cumprir sua 
responsabilidade, como vocês podem voltar e deitar para dormir à noite? A América 
está morta e o mundo está seguindo morro abaixo. Vocês, jovens da América, que 
aprenderam a verdade, como vocês podem ser complacentes?  
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Como vocês podem dizer que são membros da Igreja de Unificação, e que são filhos e 
filhas de Deus? Deus não está descansando. Vocês devem se arrepender hoje. 
 
Quando sua cabeça fica cansada, acusem sua cabeça, “Você esteve trabalhando para 
Satanás por tanto tempo e agora pela primeira vez você está se exercitando para o 
benefício de Deus!” Essa é a determinação a ter. Saiam hoje com o mesmo sentimento 
com o qual Jesus Cristo orou no jardim do Getsemani. Foi uma oração muito séria do 
fundo do coração, que Jesus ofereceu. A partir de hoje em diante vocês devem orar com 
a mesma seriedade por seus 360 lares. Vocês podem vacilar em algum momento, mas 
por causa de sua oração, esses 360 lares terão uma oportunidade para ver a salvação. 
 
Se eu estivesse em sua posição e não tivesse cumprido minha responsabilidade com 
esses 360 lares, possivelmente eu não poderia levantar meu rosto, ou comer e dormir. 
Vocês têm feito bem, ou de forma pobre? Como vocês podem levantar seu rosto diante 
dos olhos de Deus? Vocês não sentem essas palavras como realidade? Por que vocês 
deveriam sentir arrependimento? Ao viverem assim, vocês estão se tornando os 
possuidores do amor de Deus que é grande o suficiente para ser compartilhado com 360 
lares, e até mais. Vocês estão se tornando os baluartes do amor de Deus, e isso deverá 
trazer ressurreição para seus 360 lares. As pessoas acusam vocês, mas está tudo bem. 
Deixem elas persegui-los. Perseguição é de certa forma sua bênção. 
 
Vocês, americanos, conhecem a verdade e receberam a verdade e os materiais para fazer 
o trabalho, mas vocês não têm utilizado suas bênçãos. Se Deus tivesse derramado todo 
este esforço na África, todo o continente poderia ter sido transformado até agora. Todos 
os tipos de milagres podem acontecer agora mesmo, se vocês estabelecem o 
fundamento. Se vocês tivessem estabelecido o fundamento de lágrimas, as pessoas em 
seus 360 lares estariam abraçando vocês e dizendo que não tinham entendido antes o 
que vocês estavam fazendo. Se sua responsabilidade tivesse sido cumprida, então os 
adversários de nossa Igreja e os pais negativos já teriam começado a aprender a verdade 
sobre o que estamos fazendo. Vocês farão o trabalho ou não? E se vocês tiverem que 
desistir de comer e dormir? O que é mais precioso para sua vida? Vocês devem 
compensar as falhas do passado mantendo este padrão elevado no futuro. 
 
Mais uma vez vocês têm ouvido que devemos fazer isto com lágrimas. Eu tenho 
confiado em vocês, mas vocês estão abalando a minha confiança. Levantem cedo de 
manhã para orar porque são os messias para 360 lares. Vocês devem orar por aquelas 
pessoas e ter misericórdia por elas em lágrimas. Vocês podem se tornar um amigo 
íntimo para elas, e se elas têm algum problema, elas podem vir até vocês buscando 
ajuda. Então Nova York deve se tornar nosso lar e ser dominada pela verdade e amor de 
Deus, e Ele pode operar uma enorme providência através deste sistema. Nova York é o 
pior tipo de cidade má, mas esse é o motivo pelo qual fizemos a linha de frente 
exatamente aqui. Se podemos superar esta cidade e transformá-la, o impacto será 
gigante. Seus sapatos podem se desgastar e suas roupas podem ficar usadas e molhadas 
de suor; seus olhos ficarão inchados com lágrimas enquanto vocês viajam, mas se 
devem salvar esta cidade, vocês devem ser sinceros e não pensar em mais nada. Antes 
que vocês comam e antes de dormir, pensem sobre a missão. 
 
O Retorno às Lágrimas 
16.10.77, Belvedere 
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Qualquer pessoa que zombe e diga que lar igreja não é necessário está muito errada. Se 
os americanos não cumprem esta tarefa, eu a darei para os africanos. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Quando a lei mundana é rompida, uma pessoa vai para a cadeia, e quando uma pessoa 
viola as palavras de Deus, ela é punida para impedi-la de violá-las novamente. Lar 
igreja é uma lei celeste. Somos livres para segui-la, ou não como desejamos? 
 
Igreja de Unificação e Lei Celeste 
1.3.79, Belvedere 
 
Eu apenas deveria dizer coisas agradáveis e fazer vocês felizes, ou deveria deixá-los 
saber quão importante é isto, embora isto faça vocês infelizes? Eu devo forçar vocês a 
entenderem quão importante é alcançar este número de 84. Se vocês fazem seus 5%, 
então herdarão muitas coisas, tal como os 95% que eu fiz por vocês. Tudo isto pode se 
tornar seu. Como vocês podem reclamar, “Pai, este trabalho é tão difícil”? Vocês estão 
fazendo isto para mim ou Deus, ou para vocês mesmos? Eu estou dizendo estas coisas 
apenas porque são convenientes, ou por que estão baseadas nas leis da história e da 
restauração através de indenização? Isto é tudo verdade, até o menor detalhe histórico. 
 
Este é o motivo pelo qual estou tão furioso ao ouvir que algumas pessoas somente 
trouxeram dois filhos espirituais depois de cinco anos na Igreja. Como um líder que é 
responsável por membros pode dizer isso? Como podemos ter esses padrões baixos? 
Todos têm violado esta lei… mas agora devemos nos esforçar. Este é o motivo pelo 
qual não temos muito tempo para comer ou dormir, ou mesmo morrer, porque se 
morremos agora, vocês estão em sérios problemas! Como vocês terminariam o que 
precisam fazer, se morrerem agora? Vocês poderiam voltar novamente? Eu sei muito 
bem que vocês não estão pensando com suficiente seriedade. O que tive que fazer foi 
insuportavelmente difícil, mas eu terminei depois de 20 anos, em 1976. Eu até mesmo 
fui capaz de abreviar o período de tempo por causa da minha seriedade. Mesmo agora se 
eu for para o mundo espiritual, posso dizer que cumpri tudo que precisava fazer. A 
providência nunca sofrerá porque não deixei nada sem realizar; não haverá nenhum 
adiamento ou extensão da restauração agora. 
 
Vocês podem ser gratos que isto não é impossível ou mesmo muito difícil, porque agora 
existe menos perseguição. Uma vez que voltem para suas casas, vocês podem fazer tudo 
em três anos, ou mesmo em três meses. O mundo já está de bom humor. Perseguição já 
está diminuindo, e quando vocês voltam para sua própria casa e país, as pessoas 
recepcionarão vocês como membros da Igreja de Unificação. Eles ouvirão muito 
cuidadosamente; então elas entenderão e aceitarão vocês, e em algumas semanas elas 
seguirão vocês. Agora vocês estão indo e voltando entre os dois países, um onde sentem 
confiança, e outro onde não estão tão confiantes. Vocês não são muito apreciados agora, 
mas depois quando o trabalho se tornar mais fácil, isto não será tão valioso. O mundo 
espiritual será muito grato a vocês pelo que podem fazer agora. Além disso, o que vocês 
fazem agora está ajudando a lutar na mesma guerra que eu estou lutando. Se sou o 
general, então todos vocês são soldados, e lutaremos juntos. Mais tarde quando não 
houver mais perseguição e o trabalho for mais fácil, vocês não serão participantes com 
os Verdadeiros Pais. 
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Qual é o privilégio de lutar a mesma guerra com os Verdadeiros Pais? Isto significa que 
este é um tempo na história quando vocês podem comer e viver no mesmo lugar 
comigo, mas no futuro vocês não poderão ter este privilégio. Estamos colocados 
exatamente no topo da colina. Vocês devem realmente entender que campanha gloriosa 
é esta que estão participando. O mundo espiritual e seus filhos aplaudirão vocês por 
causa do que estão fazendo. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
A história registrará sua jornada de lágrimas de casa em casa, e de cidade em cidade, e 
Deus manterá um registro de onde vocês têm derramado lágrimas. Se vocês devem 
deixar sua área sem ver o resultado ali, não devem culpar as pessoas. Ao invés, vocês 
devem derramar lágrimas no último dia de testemunho e dizer, “Pai, não as culpe; por 
favor, dê a elas sua bênção.” Se elas não recebem a bênção de Deus, então não é 
desperdício, mas ela vem de volta para vocês de forma permanente. A lei espiritual 
governa estes assuntos. Jesus disse para amar seu inimigo, e este é o mesmo princípio 
que estamos seguindo agora. 
 
A Era de Arrependimento 
1.9.78, Londres 
 
Eu quero advertir vocês que o segundo estágio é sempre o mais difícil. Vocês estão no 
segundo curso de 21 anos. Abel, o segundo filho, morreu, e o segundo filho de Abraão, 
Isaque, quase foi assassinado. Adão era o primeiro estágio, Noé, o segundo estágio. Dos 
três filhos de Noé, o segundo filho, Cam, cometeu um erro. Jesus era o segundo Adão, e 
ele foi crucificado na cruz. Esse é o motivo pelo qual aconselho vocês que não será 
fácil, mas isto pode ser feito. É relativamente mais fácil para vocês porque foram 
removidos de onde Satanás pode acusá-los individualmente. Até recentemente vocês 
precisavam vagar por todos os cantos para encontrar uma única pessoa. Agora vocês 
não devem fazer isso porque sabem onde devem ir. Por cerca de sessenta anos, eu tenho 
seguido este caminho. Vocês podem fazer isto em seis anos. Na Igreja de Unificação, 
lar igreja é sua linha da vida. Existe o lugar onde vida e morte são criadas, onde vitória e 
fracasso serão criados. Tenho certeza que de vez em quando vocês terão muitas 
dificuldades, e às vezes ficarão desanimados, mas todas estas coisas acabarão. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Quando eu estava começando o movimento na Coreia e perseguição vinha para nós, eu 
nunca pensava em pedir para Deus para pará-la, porque já era suficiente. Ao invés dizia 
para Deus que eu sabia que teríamos a mesma perseguição no Japão, América e 
Moscou, mas isto nunca me pararia. Mesmo se Deus me mandasse para a cruz, eu faria 
isto por Ele e seus filhos. Quando me veem e compreendem que tenho seguido através 
de sofrimento incrível, vocês acham que tenho sessenta anos? Embora tenha sofrido, 
minha mente é jovem porque há mais a ser feito. Se vocês fazem lar igreja com este 
espírito, não exigirá três anos, mas talvez somente três meses. 
 
Para o MFT 
2.1.80, Centro Mundial de Missões 
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Vocês devem sentir que Deus esteve preparando esta área por muitos anos para vocês, 
que nada é acidental ou aleatório, e que esta é a atividade mais significativa em toda 
história. Pensem quão distante a história chegou para que finalmente esta área estivesse 
esperando por vocês, e para ser conectada com os Verdadeiros Pais e Deus. Se pensam 
dessa forma, vocês terão uma perspectiva completamente renovada. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
Não é muito fácil vencer no lar igreja. Vocês precisam fazer três coisas: pensar de forma 
diferente, planejar de forma diferente e agir de forma diferente. Sua forma de vida deve 
se tornar diferente. Ao invés de caminhar o caminho normal em uma velocidade normal, 
vocês precisam estar gritando e correndo pela estrada. Se vocês têm esse tipo de 
resistência, então eu posso ver alguma esperança em vocês vencerem no campeonato de 
lar igreja aqui na América. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Primavera é o tempo quando tudo vive novamente. Como a estação da primavera na 
natureza, eu quero que vocês tenham vida novamente. Eu quero que vocês comecem 
uma nova vida a partir de agora. Vocês podem ter uma ideia velha sobre lar igreja, mas 
atirem isso para longe como roupas de inverno e tenham uma nova e brilhante ideia do 
lar igreja, conhecendo o relacionamento de si mesmo, Deus e da providência. 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
Este tempo é como o momento antes do sol nascer. O alvorecer está se formando, e o 
sol está para se levantar. Com esta confiança, vocês podem fazer lar igreja. Esse sol 
nunca será escondido pelas nuvens, mas brilhará por todo o mundo. É por isto que tenho 
trabalhado por toda a minha vida, e pelo que Deus queria ver por todos os milhares de 
anos de história, e pelo que toda a humanidade estava esperando ver. A Igreja de 
Unificação seguiu através de muito sofrimento apenas para ver este dia. 
Concentraremos em unir e fazer lar igreja. Onde vocês gostariam de ver o sol nascer? 
Vocês verão o sol nascer no lar igreja. 
 
Declaração da Cerimônia de Unidade Entre Mundo Espiritual e Mundo Físico 
28.3.82, Belvedere 
 
Vocês devem ter a atitude que realizarão uma vitória total em sua área de lar igreja, não 
deixando nada para outros terminarem mais tarde. Não esperem que os Verdadeiros Pais 
auxiliem vocês; ao invés, tenham a atitude de convidarem os Verdadeiros Pais para 
virem e receberem alegria e glória na conclusão bem-sucedida de seu trabalho de lar 
igreja. Com essa confiança, vocês podem invocar o mundo espiritual e receber sua ajuda 
direta. Sendo que estão na posição sujeito, vocês devem trabalhar duro e se sentirem 
responsáveis por sua área; somente então o mundo espiritual será capaz de auxiliá-los. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
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Vocês escolheriam ser os Moonies que são arrastados, mas ainda não querem fazer isto, 
ou aqueles que insistirão que Deus venha ajudá-los 24 horas por dia, sendo que há 
muito a fazer? Vocês são da segunda forma? Vocês sempre dizem sim! Eu nunca tinha 
visto membros da Igreja da Unificação que viessem reclamar que o trabalho de lar igreja 
exige muito do seu tempo e que é muito difícil. Mas também não tenho visto membros 
que pensam que eu deveria começar a nação igreja ao invés de um pequeno lar igreja. 
Agora vocês dizem “Amém” porque eu disse isso, mas por que vocês não disseram isto 
primeiro? … 
 
…Deveríamos começar o lar igreja mundial ou o lar igreja universal? A Igreja Deus 
Absoluto! Podemos visualizar muitos passos à frente de nós agora, e pensar sobre a 
igreja universal. Será que a pessoa que pensa sobre lar igreja terá mais chance de 
prosperar ou fracassar? Se ela estiver ofegando e bufando sobre lar igreja, então ela 
realmente lutará quanto tiver a nação igreja ou mundo igreja à sua frente. 
 
Vocês estão destinados a se erguer ou cair centrados em seu lar igreja. Vocês estarão ao 
lado da prosperidade ou do declínio? Nosso futuro e destino repousam no caminho do 
lar de Deus, por isso o segredo é observar todos os 360 lares de uma vez, e então digeri-
los. Esqueçam sobre gostar ou não gostar de determinado lar, e apenas observem tudo, e 
então façam a digestão de tudo. Se vocês não podem fazer isso, então eles vão digerir 
vocês, por isso, ao invés façam eles gostarem de vocês. 
 
Vocês estão em uma posição de prosperar ou declinar? Não teria sido melhor se vocês 
nunca tivessem ouvido sobre lar igreja? Não é verdade que, embora vocês pensem sobre 
lar igreja todo o tempo, seus pés ficam pesados quando vocês estão realmente 
caminhando em sua área? Vocês têm sempre o lar igreja em suas mentes e nenhum 
espaço para mais nada? Vocês não têm irmãs mais velhas preocupadas sobre quando 
vocês vão se casar? 
 
Se vocês estão completamente preenchidos com a ideia de lar igreja, então seus pés 
estarão caminhando mesmo sem seu conhecimento disto. Vocês já experimentaram 
isso? Então seu padrão pode ser aprovado por Deus, e Ele começará a ajudar vocês. 
Vocês já estiveram em sua área uma ou duas vezes, e então sentiram que tinham que 
pensar mais sobre ela, ou tiveram confiança que queriam continuar a fazer isso? 
 
O Caminho de Prosperidade e Derrota 
11.3.79, Belvedere 
 
A partir de agora, sejam como bolas de bilhar por sete anos; quando você bate na bola 
com o taco, ela corre direto para o objetivo sem desvio. Não há tempo para pensar sobre 
isso. Pelos próximos sete anos rolaremos na direção do objetivo. Na mesa celeste, a bola 
tem uma rota diferente: quando você golpeia uma bola na mesa celeste, a bola seguirá 
primeiro para os 360 lares. Então isto irá definitivamente para o objetivo final: o Reino 
do Céu. Isto começa a partir do inferno, e vai até o Reino do Céu. 
 
Vocês seriam uma bola que atinge vários lares e fica cansada, e não quer ir mais? Vocês 
querem ir para 360 lares? Levantem suas mãos se vocês querem ir. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
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O caminho pedregoso de morte deve ser superado. Seu mundo é 360 lares, mas ao 
terminar essa providência, vocês receberão reconhecimento tal como se tivessem feito 
isto por todo o mundo. Se vocês não gostam de derramar lágrimas ou não querem ir 
para o lar igreja, então rejeitaram sua chance de bênção e devem inevitavelmente 
declinar. Vocês querem ir além da colina, não é? 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Em algum momento, não haverá áreas de lar igreja suficientes porque muitas pessoas 
vão querer estar envolvidas. Vocês são iniciantes, por isso têm este privilégio agora, 
mas no futuro haverá muito mais pessoas de melhor qualidade, e muitos de vocês não se 
qualificarão para obter uma área. Os recém-chegados no futuro estão mais ansiosos do 
que vocês estão para fazer lar igreja. Quando vocês estão subindo uma colina em um 
caminhão pesado, é difícil subir, mas quando alcançam o topo e começa a descer, não é 
necessário nenhum esforço para avançar. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
É natural que o lar igreja seja difícil no início? Vocês preferem um curso difícil ou um 
fácil? Vocês devem preferir a dificuldade porque isso é o que irá lapidá-los e fortalecê-
los. Uma vez que eu conclui o nível individual, o nível familiar me esperava, e então o 
nível tribal mais difícil. Mas vocês podem fazer tudo isso de uma só vez, e quanto mais 
vocês se tornam experientes em lidar com pessoas, isto se tornará cada vez mais fácil. 
Enquanto sua providência progride, ela se tornará mais fácil, porque eu já indenizei o 
caminho inverso onde cada passo se tornava mais difícil. Vocês devem dar seus 5%; do 
contrário, Satanás nunca deixará vocês e Deus sozinhos, mas estará constantemente 
acusando vocês. Se existe um lar que se opõe fortemente a vocês, sigam em frente e 
resolvam isto. Não pensem, “Eu gostaria de não ter que voltar lá.” Fiquem felizes em ir 
lá. Esta é a melhor forma para vencer sobre eles. Se eu tiver concluído 359 graus, espero 
que o último grau seja o mais difícil. 
 
Vocês devem alcançar completa unidade com o lar igreja, e depois disso vocês vão 
disparar como um foguete. Onde vocês aterrissarão? No coração de Deus. Vocês podem 
fazer em seis meses o que exigiu 6.000 anos para cumprir, e o que exigiu de mim 
sessenta anos para realizar. Então a única questão deixada, é quão intensamente vocês 
devem trabalhar para fazer isto. Vocês podem trabalhar de forma casual como estiveram 
fazendo no passado? Se seu amor pelo lar igreja é levemente maior do que seu desejo 
mais profundo de ver seus pais, ou seu cônjuge, ou seus filhos, então vocês têm uma 
nota de aprovação. Mas sendo que não sentem esse desejo, vocês não terão sucesso. 
Vocês não podem ir para o lar igreja depois de terem comido bem, ou dormido ou 
amado alguém. Vocês devem ir antes de fazer todas essas coisas. Isto exige prioridade. 
Vocês não estão perdendo nada desta forma; adiando estas coisas, elas vão adquirir um 
padrão mais elevado no futuro. O segundo dos três cursos de sete anos é sua área. Isso 
deveria ser causa de choro ou de alegria? Vocês podem ir para qualquer lugar com 
alegria e saltitando. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
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O propósito de fazer lar igreja é enviar as pessoas de lá para o Céu primeiro, e dessa 
forma, ir para o Céu você mesmo. Somente uma atitude de amor verdadeiro pode 
capacitá-los a fazer isto. Vocês devem sentir o desejo de passar adiante todas as bênçãos 
que receberam. Com esse coração – de sacrifício, serviço e amor verdadeiro – vocês 
serão capazes de realizar vitória no lar igreja. Este é o Princípio. Devemos ser 
benvindos na terra antes que possamos ser benvindos no mundo espiritual. Até agora, a 
Igreja de Unificação e o Reverendo Moon não tem sido bem recebidos neste país; 
devemos mudar essa tendência. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
O Pai está agora proclamando a conclusão, a consumação dos três cursos de sete anos, e 
está agora anunciando o início de seus três cursos de sete anos. Vocês sentem que esta é 
uma ocasião feliz ou um momento sombrio e miserável? Naturalmente é feliz, mas há 
uma reserva. Ele ainda está preocupado por causa de vocês. Vocês gostariam de tirar 
essa preocupação do coração do Pai? Vocês querem que o Pai confie em vocês? 
 
Se vocês prometem ao Pai hoje que cumprirão, então ele não terá que ficar nos Estados 
Unidos. Ele apenas arrumaria suas malas e iria embora, e talvez nunca voltaria para a 
América, se ele pudesse confiar que vocês realizarão e trarão o Reino do Céu na terra 
com certeza. Vocês estão prontos? Vocês podem fazer isto? 
 
Se possuem o Princípio e um espírito indomável, vocês podem fazer isto. O Pai pediu 
que a equipe de filmagem registrasse os rostos de todos durante esta conferência. Mais 
tarde todos devem ser capazes de reconhecer seu próprio rosto no filme a ser feito sobre 
este dia. Mais tarde, o que acontecerá? Esta é a era dos filhos. Outra geração virá. Todos 
vão querer ser filmados. As pessoas olharão para este filme em anos futuros e 
descobrirão que determinados antepassados tiveram sucesso e outros desapareceram. 
Algumas pessoas serão proclamadas como heróis e assim por diante. Seus filhos e essa 
geração sentirão todos os tipos de emoções misturadas. Este é um dia e uma conferência 
extremamente importantes. Então levantem seus rostos e pareçam dignos! Sorriam e 
demonstrem sua felicidade! Decidam em suas mentes que vocês permanecerão assim 
por toda a eternidade. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Herança 
 
“E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o 
monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro 
mil, que em suas testas tinham escrito o nome de 
seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de 
muitas águas, e como a voz de um grande 
trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que 
tocavam com as suas harpas. E cantavam um 
como cântico novo diante do trono, e diante dos 
quatro animais e dos anciãos; e ninguém podia 
aprender aquele cântico, senão os cento e 
quarenta e quatro mil que foram comprados da 
terra. Estes são os que não estão contaminados 
com mulheres; porque são virgens. Estes são os 
que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. 
Estes são os que dentre os homens foram 
comprados como primícias para Deus e para o 
Cordeiro. E na sua boca não se achou engano; 
porque são irrepreensíveis diante do trono de 

Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o 
proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo...” 
Apocalipse 14: 1-6 
 
A marca do amor verdadeiro estará em sua testa; este será seu passaporte para o Reino 
do Céu. Vocês terão adquirido o amor verdadeiro em uma arena de 360 graus, por isso 
serão capazes de ir para qualquer lugar com seu amor verdadeiro.  
 
Nesse ponto, vocês não precisarão mais de lei, porque terão transcendido isto. Vocês e a 
lei estarão unidos. Amor verdadeiro dará a vocês o privilégio especial para irem além da 
lei. Quando obedecem e praticam o amor verdadeiro, vocês têm o direito de viver no 
Reino do Céu. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Manhã) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
O que são vocês, membros da Igreja de Unificação, e por que estão aqui? Vocês são os 
buscadores do amor verdadeiro, mas amor verdadeiro não está contido na Igreja de 
Unificação; ele foi roubado por Satanás. Devemos sair para o mundo satânico, plantar 
as sementes de amor verdadeiro no solo, e colhê-lo.  
 
Essa é nossa missão, no lar igreja vocês estão realmente criando uma tribo, e uma vez 
que obtenham isto, vocês podem seguir o caminho para o céu. O que vocês têm no lar 
igreja é um microcosmo do mundo, e praticando lá o que tenho feito em escala mundial, 
vocês terão o direito de receber o que herdei de Deus. 
 
Dia de Todas as Coisas 
26.5.79, Centro Mundial de Missões 
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Os herdeiros dos Verdadeiros Pais sentiriam que podem sacrificar qualquer coisa que 
seja necessário para preservar essa grande honra. Quantas pessoas no presente e no 
futuro sentirão inveja dessa posição. Quando elas não somente nascem no amor dos 
Verdadeiros Pais, mas também são educadas nesse amor, com o que poderia ser 
comparada sua felicidade?... 
 
Por que vocês vão para o lar igreja? Porque querem trazer esta alegria entusiasmada e 
privilégio, e compartilhá-los com alguém. As pessoas sentirão inveja do que vocês têm 
e vão querer ser parte do amor dos Verdadeiros Pais através de vocês. Isso é lar igreja. 
Onde quer que vocês vão, as pessoas vão querer segui-los, se forem para leste ou oeste, 
ou mesmo para o banheiro. Se vocês não conseguem dormir por 24 horas, eles não vão 
querer dormir. Esse tipo de pessoa certamente tem o direito de compartilhar sua alegria, 
e parte dessa alegria se tornará sua também. Se vocês vivem ou morrem fisicamente, 
isto não importará. Eu sei que vocês compartilham esse desejo de estar comigo onde 
quer que eu vou. Se vocês realmente sentem isso, então estamos conectados. Lar igreja 
é o meio para criar essa conexão. As pessoas do lar igreja invejarão vocês. 
 
O Momento Atual 
4.2.79, Belvedere 
 
Esta é a grande conclusão do Princípio Divino, que todo o propósito de criação é a 
conclusão da base de quatro posições. Vocês receberam um enorme tesouro sem nem 
mesmo saber seu valor, contudo, ele foi dado a vocês de forma incondicional. Uma vez 
que se tornam homens e mulheres de princípio, vocês serão o centro do universo onde 
quer que forem, seja em marte ou na lua, até o mundo espiritual ou o mundo físico… 
 
…Vocês estão criando a base de quatro posições celeste. Sem isso, o universo 
desmoronará e a salvação não pode ser trazida para o mundo. É o propósito de sua vida, 
começar a viver a tradição desse fundamento. Esse é o motivo pelo qual vocês precisam 
de sua esposa ou esposo e filhos – não para sua própria segurança e satisfação, mas para 
cumprir o fundamento celeste. Vocês estão se tornando o ponto de estabilidade no 
universo, e por causa de vocês, o mundo será estabilizado… 
 
Neste momento particular da história, Deus está me utilizando para ser um mediador 
deste amor verdadeiro para disseminar o exemplo de um indivíduo verdadeiro, família 
verdadeira, sociedade ideal verdadeira, nação e mundo. Portanto, a Igreja de Unificação 
é o lugar onde vocês receberão isto, porque sou o mediador para fazer isso. Certamente 
vocês receberão Deus, e Ele encontrará Sua habitação em vocês. Vocês acham que 
receberam esta herança ou ainda a estão recebendo? Se receberam isto, vocês estão 
realmente cuidando disto? Vocês estão usando essa herança em sua própria vida?... 
 
… Atualmente vocês receberam sem dúvida a herança de amor verdadeiro de Deus a 
partir de Seu mediador, os Verdadeiros Pais. Então o que vocês podem fazer? Vocês 
devem dá-la para os outros. Sigam para seu lar igreja e a distribuam, e sigam para sua 
nação pelos Verdadeiros Pais e Deus. No início deste sermão vocês não podiam 
responder a pergunta, “O que vocês têm?” Mas agora vocês podem responder que 
possuem o amor verdadeiro de Deus. 
 
Que Tipo de Pensamento Vocês Têm? 
10.6.79, Belvedere 
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Há muitas ideologias no mundo, mas nada que supere este Deusísmo que estou 
proclamando. Todos os grandes professores e teólogos são capacitados a herdar estas 
coisas, mas a herança está indo para outro lugar. A herança da bênção é uma coisa, mas 
cumprir a responsabilidade que vem com ela é o problema. Entretanto, vocês podem 
fazer isso porque a mensagem é simples. Ninguém está pedindo para vocês darem 
conferência na Universidade de Harvard; tudo que Deus está pedindo que vocês façam é 
praticar amor verdadeiro. 
 
Há uma maneira específica para praticar amor verdadeiro de Deus, e sua área de 360 
lares é seu campo de batalha. Este é seu currículo universitário. Vocês devem receber ao 
menos oitenta pontos de crédito, por isso, a fim de alcançar essa nota, ao menos 288 
lares em sua área devem dizer, “Sim, você é realmente meu messias tribal. Você é um 
grande salvador e sujeito de amor.” Que tipo de homens e mulheres vocês devem se 
tornar em seu lar igreja? Suponham que existe um casal recém-casado que tenha 
acabado de retornar de sua lua de mel. Se eles estão na cama quando batemos na porta 
deles, então eles devem querer saltar para cumprimentar vocês.  
 
A coisa incrível na Igreja de Unificação é que onde quer que eu vá, não importa quanto 
um casal ame um ao outro, eles me seguem ao invés de seguir um ao outro. Vocês 
também devem ser seguidos e respeitados nesse nível. Se vocês realmente representam 
Deus, então as pessoas do seu lar igreja devem respeitar muito vocês. 
 
Ação de Graças à Vontade de Deus 
8.7.79, Belvedere 
 
No pequeno mundo do lar igreja, vocês vão demonstrar que amam as pessoas em sua 
área, mais do que qualquer outra pessoa na história. Vocês devem ser superiores a todos 
em coração – passado, presente e futuro – ao amar esse pequeno mundo. Se vocês 
podem amá-las mais do que qualquer outra pessoa na história, então certamente vocês 
podem amá-las mais do que Satanás. Então Deus pode dizer, “Sim, meu filho, vocês 
cumpriram essa qualificação. Venha receber minha herança.” 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Agora vocês podem entender claramente o significado do Dia da Vitória do Céu. Este é 
um dia histórico que marca minha vitória sobre Satanás e pagamento de todos os 
débitos do mundo, tal como Jacó lutou com o anjo no vau de Jaboque, e finalmente 
venceu. Eu restaurei o nome Israel, que significa vitorioso, na escala mundial e 
universal. Esse é o significado deste dia.  
 
Estabelecemos um firme fundamento para o Reino do Céu na terra. Mesmo se todos 
nós, exceto uma única pessoa, morrêssemos, deixando essa única pessoa para carregar 
essa bandeira, ela teria sucesso na edificação do Reino do Céu. Mas não morreremos; 
devemos vencer, e o Reino do Céu deverá ser uma realidade, não um sonho. Desde o 
Dia da Vitória do Céu, aconteceu a unidade entre Deus, Adão e Eva, e o arcanjo. No 
jardim do Éden, todos eles foram divididos, mas aqui todos eles estão sendo unidos e 
restaurados... 
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…Eu quero que vocês entendam o verdadeiro significado deste dia. Antes desse dia ser 
declarado, o mundo espiritual estava no papel sujeito, e aqui na terra estávamos na 
posição passiva. Mas o estabelecimento do Dia da Vitória do Céu inverteu estes papéis, 
e agora as pessoas na terra são os mestres sobre o mundo espiritual. Somos nós que 
devemos estar no comando, não o mundo espiritual. 
 
Qual é o dom que o Dia da Vitória do Céu trouxe para vocês? O que o lar igreja trará 
para vocês? A providência de Deus tem prevalecido no céu, e deverá prevalecer na 
terra; a prioridade tem sido invertida a partir do mundo espiritual para o mundo físico. 
Uma nova era está surgindo. Por que proclamamos esta nova era? A antiga história 
terminou e a nova era começou. A direção da obra de Deus foi mudada do céu para a 
terra, e Deus dominará diretamente. As mais elevadas posições satânicas têm sido 
tomadas pelo lado do céu... Rebeca, Tamar, Maria e outras realmente desistiram de suas 
vidas para servir a Deus. Vocês acham que eu fiz isso também? Vocês herdariam essa 
tradição também? A partir deste momento Deus está com vocês. Lar igreja é sua tarefa 
para a vida, e em sua vida vocês devem fazer lar igreja. No lar igreja vocês indenizarão 
tudo que foi perdido na história – todas as coisas da criação, todo o amor e coração que 
foram perdidos, tudo da personalidade de Deus que foi perdido. 
 
Dia da Vitória do Céu 
4.10.79, Centro Mundial de Missões 
 
Primeiro veio a era de adoração através do material, então através do homem, e 
finalmente adoração do verdadeiro Deus. Agora podemos combinar tudo e cumpri-lo, 
por isso combinem tudo na história com vocês mesmos, e sigam em frente. Sei que 
vocês terão sucesso. Por causa do peso das verdadeiras palavras que vocês têm, vocês 
terão mais peso e inclinarão a balança a seu favor... A lei celeste está operando aqui. Se 
o mal ataca o bem, mas o bem não ceder, o mal se tornará cada vez mais fraco, e esse 
lado se tornará cada vez mais leve. Toda vez que encontram perseguição, vocês podem 
se tornar cada vez mais fortes... 
 
Agora posso dizer para vocês esquecerem sobre a história e se concentrarem em seu 
próprio curso de sete anos. Agora que herdaram tudo, vocês podem dar isso para os 
outros. E se eu dissesse que vocês não precisam do lar igreja? A autoridade para fazer 
lar igreja repousa comigo, mas o que vocês fazem comigo? O problema principal é 
como vocês herdam o padrão correto de mim em sua própria área; vocês devem ter 
provas que eu devo dar isto para vocês. De fato, vocês não têm nenhum direito de 
receber isso, mas se vocês podem dizer que são um filho ou filha dos Verdadeiros Pais, 
então podem dizer que eu devo deixar que herdem isso. Então eu concordarei. 
 
Perseguição e Bênção 
1.5.80, Belvedere 
 
… A obra de Deus será expandida através da pessoa que trabalha mais e doa mais seu 
coração. Toda a minha vida, eu estive trabalhando, mesmo depois que minha 
responsabilidade estava terminada. Eu somente quero adicionar ao fundamento que está 
edificado, não para viver dele. Deus não segue a pessoa que espera reconhecimento, 
mas Ele segue a pessoa que faz mais do que devia fazer e que ainda continua a dar. Esse 
é o fluxo principal da Igreja de Unificação. 
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Esta é a tradição que os Verdadeiros Pais deixaram, e isto é o que quero que vocês 
herdem; isto tem muito mais valor do que deixar dinheiro ou prosperidade. Tenho 
direito de descansar agora, mas não faço isso, por isso ninguém tem o direito de tornar 
as coisas mais fáceis. Esta tradição é o melhor presente que pude dar para vocês. É o 
resultado do meu suor, e através do lar igreja, vocês podem distribuir isto para o mundo. 
 
Se eu tivesse somente dado ordens em minha capacidade como Abel, então o progresso 
da Igreja de Unificação teria sido muito lento. Mas ao invés, eu conduzi tudo por mim 
mesmo, e mostrei aos membros através do meu exemplo. Essa é minha tradição. Agora 
os líderes estão vendo isso claramente – não por ser ensinado, mas ao me ver fazer isso 
antecipadamente. Se eles seguem minha tradição, então muitas pessoas os seguirão. Se 
vocês seguem minha direção, então seus membros seguirão vocês mais facilmente. 
 
Eu não tenho escolha – essa é a forma do Princípio Divino. Se o avô faz isso, então os 
pais e os filhos também seguem esse caminho. Não há nenhuma exceção. Esta é a 
preciosa tradição que vocês devem receber e seguir. Agora sob minha autoridade, vocês 
devem conduzir isto no lar igreja, derramando suor para deixar a melhor tradição. Se 
vocês não fazem isso, então a próxima geração terá que fazer isto. 
 
…Se os Verdadeiros Pais vêm em nome de Deus, então os indivíduos que eles 
autorizam, podem viajar livremente para qualquer lugar. Esta é a única forma que 
alguém pode seguir todo o caminho deste o nível familiar até o nacional.  
 
Vocês querem se qualificar para este passaporte? Primeiro vocês devem encontrar 
algum padrão. Se vocês terminam o lar igreja com sucesso, então podem ter um 
passaporte permitindo ir para qualquer nível. Todos devem encontrar o mesmo padrão a 
fim de conseguir isso. Vocês acham que a cidadania americana os isenta dessa 
qualificação? Vocês precisam da Igreja de Unificação? Vocês precisam do Reverendo 
Moon, que é um oriental? Como vocês podem dizer que não importa se meus olhos são 
negros e os seus são azuis? Podemos dizer isso porque a cor do amor é a mesma para 
todos. Sendo que todos precisam de amor, vocês precisam de pais. 
 
Dia dos Pais e Esta Era 
5.4.81, Centro Mundial de Missões 
 
Eu cumpri o lar igreja em escala mundial, e agora essa tradição tem sido livremente 
garantida para vocês. Em sessenta anos eu edifiquei esta tradição, estabelecendo um 
padrão vitorioso. Eu dou isto para vocês de graça; tudo que fiz é dado a vocês. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
A condição de indenização para a humanidade desfrutar livre passagem por toda a 
criação de Deus é o lar igreja. Portanto, a família de Adão aperfeiçoado, a família dos 
Verdadeiros Pais, é necessária como uma base para a restauração. Através dos 
Verdadeiros Pais, toda a humanidade pode herdar o direito de viajar livremente, sendo 
que tudo que os pais possuem, os filhos herdarão. Satanás conhece esta lei melhor do 
que qualquer outra pessoa. Portanto, vocês estão fazendo lar igreja não porque cada um 
de vocês é altamente capaz, mas porque vocês são os filhos dos Verdadeiros Pais.  
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Quando vão para o lar igreja, vocês estão contando as boas novas para as pessoas – que 
elas podem ter orgulho dos Verdadeiros Pais, orgulho de sua família celeste, e orgulho 
de estarem relacionadas com Deus. Desta forma, vocês herdam a posição e coração dos 
Verdadeiros Pais, e se libertam de quaisquer acusações de Satanás. Somente vocês 
podem fazer isso; Deus não pode fazer isso por vocês. 
 
Este é o motivo pelo qual eu empurro vocês para fazer lar igreja. Eu quero que vocês 
obtenham o passe livre, aquele cartão de identidade celeste que permitirá a vocês total 
liberdade. Sendo que passei para vocês essa herança, vocês devem compartilhá-la com 
os membros de seu lar igreja; do contrário, eles não irão a parte alguma. De qualquer 
forma que vocês olhem, lar igreja é uma necessidade. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
É imperativo que todos os membros da Igreja de Unificação conheçam qual posição 
ocupamos na história atualmente. Para chegar até aqui, eu tive que indenizar todos os 
níveis do indivíduo, família, clã, nação, mundo, e mundo espiritual. Eu quero passar isto 
para todos os membros da Igreja de Unificação, para que vocês possam se colocar na 
minha posição; mas a fim de herdar a vantagem desta época, primeiro vocês também 
devem seguir o caminho de indenização. Então vocês podem se colocar na minha 
posição e estarem livres para irem para qualquer lugar. Em poucas palavras, esta 
herança vem no lar igreja. 
 
Declaração da Cerimônia de Unidade Entre Mundo Espiritual e Mundo Físico  
28.3.82, Belvedere 
 
Quando visitam sua área, vocês podem pensar que uma parte representa a Coreia, outra 
parte o Japão, e podem dividir sua área para representar os seis continentes do mundo. 
Quando pessoas brancas e amarelas os rejeitam, então vocês podem se orgulhar porque 
receberam perseguição de todo o mundo. Exigiu de mim sessenta anos para estabelecer 
este fundamento mundial, mas se vocês realmente trabalham bem, então poderão fazer 
isto em sua área em seis meses. Ao trabalharem com sucesso no lar igreja, vocês podem 
se elevar além da realidade da queda. Quem concedeu a vocês esse tipo de poder? Os 
Verdadeiros Pais. Essa é sua herança a partir deles. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Por que estou empurrando tanto a providência lar igreja? Esta é a sua forma de se tornar 
messias. Eu tenho feito tanto para obter minha vitória e quero que vocês estejam 
qualificados para herdar este glorioso fundamento. Lar igreja é essa qualificação. Seus 
360 lares são seu próprio mundo, tanto interno como externo. Vocês começam com a 
providência interna, mas no final irá obtê-los externamente também. O mundo espiritual 
estará ligado com seu trabalho e fenômenos espirituais acontecerão lá. Lar igreja é onde 
vocês obterão sua vitória, e então se moverão para os níveis nacional e mundial, e serão 
liberados. Se tentam contornar o lar igreja, vocês não podem ser um cidadão mundial do 
Reino de Deus. Vocês estão criando seus próprios 360 lares em sua área. 
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Eu sou aquele que pagou toda a indenização para o benefício do indivíduo, da família, 
da nação, do mundo e do mundo espiritual. Agora eu quero compartilhar todos estes 
ativos com vocês. Mesmo se levar sete anos, vocês devem se determinar a cumprir a 
providência lar igreja. Se vocês não podem, isto será estendido para 21 anos. No meu 
caso, por causa da oposição dos cristãos coreanos, meu curso de sete anos foi estendido 
para 21 anos. Quando o terceiro curso de sete anos termina, eu estarei viajando e não 
estarei mais aqui. Eu irei para muitos lugares famosos e farei muitas coisas. … Quem 
me acompanhará quando eu viajar? É muito natural que os campeões do lar igreja entre 
vocês venham comigo. Todos seremos capazes de viajar livremente porque nenhum 
passaporte será necessário. Quando um Ph.D. de Harvard se junta à Igreja de 
Unificação, ele fará lar igreja. Se ele quer vir para minha casa, ele deverá vir através de 
um pequeno membro que seja um campeão de lar igreja. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
O Pai obteve este fundamento de vitória na providência. Isto pode se aplicar para todos 
nós, se fazemos o mesmo como o Pai. O Pai está tentando transmiti-los e conectá-los. 
Isto é o que significa 360 lares. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
O noivado deste mês foi um evento extraordinário, o grand finale de um ano de 
noivados ao redor do mundo. Qual será sua determinação? Deve ser que vocês 
receberão a herança de seus próprios Verdadeiros Pais e trilharão sobre o fundamento 
deles. Como vocês podem dizer para o mundo que receberam esta herança? Provando 
quão dignos são através do lar igreja. Eu conclui a missão de lar igreja por todo o 
mundo, por isso indiquei vocês como pequenos microcosmos do universo inteiro, 360 
lares, e ao fazer o que tenho feito no lar igreja, vocês provarão a Deus que devem 
receber minha herança. 
 
Os Verdadeiros Pais sofreram suas vidas inteiras, mas seguindo sua tradição e 
recebendo sua herança, vocês podem ir além desse nível de vitória com muito menos 
sofrimento. Ninguém que se recusa a fazer lar igreja está qualificado para essa bênção. 
Apesar que, em alguns casos, sua esposa ou esposo possa estar hesitante em fazer lar 
igreja, apenas empurre-o. Por três anos, vocês devem erigir uma posição vitoriosa no lar 
igreja, pois essa é sua arena para obter a vitória. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Os Verdadeiros Pais vieram a este mundo na missão messiânica, e em três diferentes 
cursos de sete anos, eles estabeleceram o fundamento do lar igreja. Agora essa missão 
vem para vocês, e vocês colhem o sofrimento dos Verdadeiros Pais no fundamento que 
eles estabeleceram por vocês. Foi construída a estrada na qual vocês correrão e reunirão 
a essência do mundo no nome do lar igreja. Esta é sua tarefa atual. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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Há muitos passos além do lar igreja. Depois disso, existe o clã igreja, a tribo igreja, a 
nação igreja, e o mundo igreja. Vocês devem passar através de todos estes níveis. Fazer 
lar igreja não é fácil, mas fazer tribo igreja e nação igreja são ainda mais difíceis. 
Nenhum indivíduo é capaz de fazer todos estes níveis; portanto, os Verdadeiros Pais 
vieram para esta terra para fazer isto por todos os demais, por vocês e toda a sua 
posteridade. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Então, onde Deus reside? Ele está longe de onde estamos, longe do domínio satânico, 
mas ainda esperando cumprir o que Ele originalmente esperava. A partir do indivíduo, 
família, clã, sociedade, nação, mundo e mundo espiritual, há sete camadas. Avançamos 
através de cada camada, cada vez mais elevada, mas como fazemos isso? Uma família, 
por exemplo, deve seguir cada vez mais elevada até alcançar o domínio de Deus… 
 
É simplesmente impossível para o indivíduo cruzar todas as barreiras. Todos os 
indivíduos não podem alcançar o nível mais elevado sozinhos, mas se os pais cumprem 
isto, então eles podem transmitir isso para todos aqueles que sejam seus filhos. Lar 
igreja é o lugar onde eu posso deixar para vocês tudo que tenho realizado. 
 
É fácil seguir cada curso individual de forma histórica? É impossível, mas agora eu fiz 
isso. Agora vocês podem passar rapidamente através disto fazendo lar igreja. Um 
mundo completamente novo emergirá, maior e melhor do que este país, e o velho 
mundo passará. Vocês devem ser as pessoas mais felizes quando ouvem as palavras “lar 
igreja.” Para alcançar o céu, vocês devem ir além de todos os 360 graus de uma vez. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Por que eu criei a cruzada de lar igreja? Simplesmente porque eu gostaria de levá-los 
junto comigo para o Reino do Céu. Eu quero que vocês fiquem comigo, e quero que 
vocês possam ir para o mesmo lugar comigo no céu. Esse é o motivo! Vocês não 
gostariam disso? 
 
… Neste exato momento não há nem mesmo um único dia que eu não fique com meus 
dois pés no chão declarando a vitória sobre a acumulação de todas as condições no 
universo que tenho pago. Eu me coloco e reivindico cada lugar, a família, a tribo, a 
nação, o universo, tudo. Cada condição que eu paguei se acumula em um único lugar, e 
então eu me coloco nesse lugar e o reivindico como minha posse. Eu tenho essa terra. 
Mas vocês não têm. Eu quero que vocês a herdem. O lugar para vocês herdarem tudo é 
em sua área de lar igreja. Esta é a forma para sua herança. Eu estive pagando tanta 
indenização para o benefício da família, tribo, nação e mundo. Eu quero dar isto para 
vocês de graça. Qualquer um pode receber isto e pode se colocar no meu fundamento. 
Tudo que vocês devem fazer é receber isto. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
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Sua responsabilidade familiar pode ser feita com perfeição sem nenhuma ajuda minha. 
Vocês estão indo agora além da “porção de responsabilidade do homem.” Deus assumiu 
95% de responsabilidade e o homem 5%, contudo, quando o homem cumpre sua 
responsabilidade, ele deseja um domínio total sobre a terra. Simbolicamente tive 95% 
da responsabilidade pelo lar igreja, e vocês tinham 5%, mas receberão 100% do crédito 
porque serão aqueles que realmente farão isto. Eu não irei ajudar vocês a fazer isto. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
 
Quando terminar o terceiro curso de sete anos, minha responsabilidade está terminada. 
Se vocês apenas seguem fielmente por sete anos, então podem herdar o mesmo 
resultado que trabalhei por trinta anos para obter. Durante estes sete anos, vocês estão 
indenizando 7.000 anos de uma só vez. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, Londres 
 
O terceiro curso de sete anos não é primariamente pelos Verdadeiros Pais, mas por seus 
filhos. Esta é a responsabilidade dos filhos, e a consumação da vontade total de Deus 
atingirá o clímax neste ponto. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
De fato, lar igreja foi iniciado aqui na América, na última parte de 1977. A providência 
de lar igreja tem existido por menos de cinco anos. Sendo que eu dei esta fórmula do lar 
igreja para a restauração de todas as pessoas ao redor do mundo, minha missão está 
totalmente feita; isso é o que Deus esteve desejando por 6.000 anos, o que eu tenho 
desejado por sessenta anos, e é o que vocês podem fazer em seis meses ou seis anos. 
 
Em 21 anos eu conclui todo o fundamento espiritual para a restauração. Agora é sua 
vez, seu curso de filhos. Eu fiz um fundamento espiritual, e agora quero criar um 
fundamento econômico mundial nos próximos sete anos. Esse é o motivo pelo qual fui 
para a Alemanha. Eu tenho sido uma figura controversa no campo da religião, e agora 
talvez, serei controverso nas áreas econômica e de negócios. Quando esse fundamento é 
concluído em sete anos, o fundamento para a reunião de Moscou será feito. 
 
Agora é sua vez. Não percam esta oportunidade de ouro que dei para vocês encontrarem 
a condição em sete anos. Ataquem e cumpram em sete anos. Esta é a nova era e vocês 
estão no meu papel. Se vocês não fazem bem, seu curso será expandido para 21 anos, e 
eu sei que não querem isso. Estamos marchando na direção do objetivo final. 
 
Façam uma determinação de agir como servo de servos. A fim de cumprir esse papel, 
uma pessoa deve estar disposta a dar sua vida ao menos três vezes, mas as pessoas no 
mundo livre não estão prontas para fazer as coisas que Deus quer que elas façam. Vocês 
irão para o mundo satânico sete vezes ao risco de suas vidas, então se moverão para 
outro estágio. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que a pessoa que estava pronta para 
perder sua vida por Jesus, o encontraria. Jesus também ensinou que os membros de sua 
própria família são os seus inimigos, se eles bloqueiam o caminho. 
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Vocês já ouviram em toda a história sobre pais sequestrando seus próprios filhos? Isso 
tem acontecido com a Igreja de Unificação. Entretanto, o ensinamento supremo de Jesus 
era amar seu inimigo, significando que não apenas alguém em sua família que não gosta 
de vocês, mas qualquer pessoa tentando atacar e matar vocês. Vocês estão trabalhando 
para passar no exame nos níveis familiar e nacional, e então devem se mover para o 
nível mundial. … 
 
Devemos fazer lar igreja? Eu dei a vocês tudo o que precisam saber, por isso, de fato eu 
não preciso encontrar vocês frequentemente. Vocês sabem como podem derrotar 
Satanás, como pagar indenização. Em seu coração, vocês sabem qual é minha posição. 
Vocês querem a forma mais fácil ou a forma mais difícil? A forma luxuosa, ou a forma 
sacrifical? Vocês querem ir para o lar de um amigo, ou o lar de um inimigo? 
 
Eu dei sessenta anos da minha vida para obter este fundamento vitorioso, e agora vocês 
podem herdar a coisa toda em seis anos. Que barganha heim! Vocês acham que podem 
fazer isto? Depois que conhecem esta verdade, tudo que vocês devem fazer é arrumar 
sua mochila com o Princípio Divino e um videocassete, e ir para seu lar igreja. Vocês 
não precisam do Rev. Moon. Basta concentrar em seu lar igreja.  
 
Núcleo de Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
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O Valor do Lar Igreja 
 
“Nunca mais te servirá o sol para luz do dia nem com o seu 
resplendor a lua te iluminará; mas o Senhor será a tua luz 
perpétua, e o teu Deus a tua glória. 
Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará; 
porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto 
findarão. 
E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a 
terra; serão renovos por mim plantados, obra das minhas 
mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e 
o mínimo uma nação forte; eu, o Senhor, ao seu tempo o farei 
prontamente.” 
Isaías 60: 19-22 

 
Portanto, agora compreendemos que temos de fato um grande privilégio ao podermos 
edificar e viver em lares igrejas. Voltaremos para o jardim do Éden e edificaremos a 
estrutura do ideal de criação de Deus desde o início. No conceito original de Deus, Ele 
queria que Adão e Eva se aperfeiçoassem e criassem o Reino do Céu na terra, 
começando em seu próprio lar, multiplicando uma série de filhos, e então abrindo o céu 
no mundo espiritual. Então todas as gerações na terra seguirão automaticamente o 
caminho de seus pais até o céu. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês devem se tornar indivíduos de amor verdadeiro, multiplicando para famílias, 
tribos, nações, universo e mundo espiritual de amor verdadeiro. Isto será maravilhoso. 
Como vocês podem se tornar indivíduos de amor verdadeiro? Eu dei a vocês o maior 
presente, lar igreja, onde podem ser ressuscitados para a realidade de amor verdadeiro. 
Não há nenhum poder maior do que lar igreja, onde vocês podem atender os 
Verdadeiros Pais, trazer novos irmãos e irmãs, e criar o Reino do Céu na terra.  
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso de Manhã) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Lar igreja é um presente mais precioso de Deus do que se tornar chefes de estado ou reis 
e rainhas. Uma vez que as pessoas de seu lar igreja recebem vocês de todo coração, todo 
o mundo espiritual receberá vocês. Suponham que vocês devam cair mortos em sua área 
de lar igreja. Não se preocupem, porque não estão realmente mortos; vocês serão 
ressuscitados no lugar mais elevado no mundo espiritual, onde todos glorificarão vocês. 
 
Vocês gostariam de morar no mesmo lugar no mundo espiritual como eu, não é? 
Embora eu possa estar deixando vocês suportarem sofrimento neste momento, meu 
plano definitivo é tomar cada um de vocês comigo, braço a braço, para o Reino do Céu. 
Naquele momento, vocês serão verdadeiros vitoriosos. Vocês podem decolar sem 
paradas até o Reino do Céu. 
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Quando vocês declaram sua vitória, seguindo as pegadas do Rev. Moon, e pedem para 
Deus aceitá-los, Deus dirá, “Amém!” Nesse caso, todo lugar é seu lugar de moradia; 
tudo que Deus e os Verdadeiros Pais possuem deverá ser seu também. Não haverá 
nenhuma separação entre Deus, os Verdadeiros Pais e vocês. Quando forem para o 
mundo espiritual, vocês encontrarão os mártires, cujo sofrimento na terra foi muito 
maior do que o seu. O que qualificará vocês a irem para o Reino do Céu antes deles? 
Por que vocês terão direito de ir para um lugar que aquelas pessoas não vão? Sua única 
qualificação que é superior, é que vocês encontraram os Verdadeiros Pais em seu tempo 
de vida; e vocês fizeram isto na realidade de lar igreja. Homens espirituais não têm lar 
igreja, mas vocês têm. Esta é uma bênção incrível, uma que é difícil de acreditar. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
A menos que sejam mais espertos do que eu, vocês devem seguir o meu exemplo. Este é 
o motivo pelo qual estou seguindo esse caminho difícil e tolo, e sei que todos me 
agradecerão no futuro. Este é o ponto onde vocês encontram Deus e onde encontram os 
Verdadeiros Pais. O que mais poderia oferecer o lar igreja? 
 
Quando sabem sobre isso, vocês dificilmente podem achar que essas coisas são difíceis. 
Qualquer um que conclua o lar igreja já está na família do reino celeste, na terra e 
eternamente no mundo espiritual. Não há nenhum lugar para onde essa pessoa não 
possa ir. Mesmo depois de ir para o mundo espiritual, vocês não podem trabalhar 
livremente na terra sem o fundamento do lar igreja. Jesus teve que retornar para a terra 
porque não tinha um fundamento na terra. Mas se vocês têm esse fundamento, então 
podem viajar livremente. 
 
Enquanto estão fazendo lar igreja, imaginem a história que estão criando do reino real. 
Não há nada mais do que ter orgulho aqui ou no mundo espiritual. Eu estabeleci um 
recorde histórico, e vocês estabelecerão um recorde também no lar igreja. Essa será sua 
fonte de orgulho. Uma vez que tenham sucesso, seu nome será registrado no livro do 
reino celeste. Vocês precisam do lar igreja ou não? Vocês podem ir para o céu de 
alguma outra forma? 
 
Isto também representará sua graduação da Igreja de Unificação; vocês não precisarão 
mais da Igreja de Unificação. Vocês devem sentir que não precisam ter alguém 
seguindo-os. Se vocês sabem o que devem estar fazendo, por que precisariam de alguém 
dando direções? Se vocês realmente realizam isto com confiança, isto é a mesma coisa 
como orar e conseguir cooperação instantânea de Deus. Certamente vocês encontrarão 
Deus no lar igreja. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Imaginem Deus olhando para os quatro bilhões de pessoas ao redor do mundo. 
Imaginem Ele analisando-as uma por uma. Suponham que Deus ou o mundo espiritual 
tenha escolhido vocês e dado esta chance de fazer a providência lar igreja. Agora, eu 
estou escolhendo vocês para fazer a providência lar igreja! Vocês não se sentem 
honrados? Vocês deveriam ser muito gratos. Vocês deveriam continuar a dizer, “Sim, 
Deus me selecionou!” Quão precioso é isso! 
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O Pai trilhou toda a providência lar igreja, e a cumpriu e realizou. Ele teve tantas 
experiências; ele sabe precisamente como fazer isto. Agora ele está permitindo que 
vocês herdem as mesmas experiências. Vocês devem ser os mais gratos. Vocês devem 
ser loucos sobre isso. 
 
Através deste microfone, tudo estará registrado para a história. Hoje, o dia após o Dia 
dos Pais de 1980, vocês estão ouvindo palavras do próprio Pai e o enxergam na capela 
do Centro Mundial de Missões. Vocês estão ouvindo tudo claramente e de forma 
inequívoca. Um fotógrafo deveria vir capturar este momento histórico. Ninguém tem 
qualquer desculpa. Hoje todos nós estamos ouvindo claramente sobre a providência lar 
igreja. Manteremos um registro deste dia muito histórico. Esta é uma declaração 
histórica. Vocês são enormemente abençoados apenas pelo simples fato que 
participaram nesta reunião. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Eu quero que vocês sigam em frente 24 horas por dia, e estabeleçam um recorde. Essa 
deve ser sua determinação. Este tipo de tesouro é maior do que qualquer tesouro. Ele é 
maior do que qualquer diamante. Este tipo de tesouro é maior do que a terra inteira. 
Vocês ainda não podem imaginar o valor que temos aqui. Quantos de vocês realmente 
conhecem o valor que terão em sua área de lar igreja ao me representar? Muitos podem 
até mesmo desconsiderar esse valor e dizer, “Bem, minha família é mais importante, 
meu Ph.D. é mais importante, minhas economias são mais importantes.” 
 
Nesse caso, vocês devem se arrepender por uma coisa. “Pai, essa é uma primavera linda, 
contudo, eu não posso derramar lágrimas suficientes por sua missão.” Quando chega o 
verão, “Eu quero derramar mais lágrimas em minha área de lar igreja. O fato que eu não 
pude fazer isto em meu país me faz sentir arrependimento. Neste outono eu não fiz o 
suficiente. Nem mesmo no inverno. Meu mais profundo arrependimento é não ter feito 
o suficiente em minha área de lar igreja. Eu não recebi suficiente perseguição a cada 
minuto do dia.” 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
Eu trabalhei minha vida inteira para concluir o fundamento lar igreja. Eu fiz isto por 
todo o mundo, mas embora façam localmente, vocês podem estabelecer a mesma 
condição. Quando eu dei a vocês a permissão para fazer isto, eu dei a vocês o presente 
mais precioso no mundo inteiro, a coisa mais importante que tenho. Vocês não devem 
achar que lar igreja é uma coisa passageira. É o precioso resultado pelo qual trabalhei. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Este é um período de transição: estamos entrando em uma nova era, um novo platô e 
história de fé. Portanto, este é um momento crítico para vocês e Deus. Na noite passada 
eu falei sobre o verdadeiro significado de lar igreja. Lar igreja é o maior dom que Deus 
e os Verdadeiros Pais podem dar para a humanidade. Isto nunca existiu antes e nunca 
existirá novamente no futuro.  
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Quando tornam este dom sua posse através de cumpri-lo, vocês se tornarão 
definitivamente um filho ou filha de Deus. Eu preparei este precioso dom para vocês 
por minha vida inteira de sessenta anos, e agora dou de graça para vocês. Vocês podem 
tornar isto como sua posse em seis meses. Esta é uma oportunidade incrível. 
 
A Importância da Oração 
15.4.79, Belvedere 
 
Quando vocês saem para o lar igreja, sempre pensem que estão escoltando Deus e os 
Verdadeiros Pais até sua área de lar igreja como seus convidados. Quando Deus 
caminha pelo beco mais miserável de seu lar igreja, o que Ele pensará? Os olhos de 
Deus inundarão com lágrimas de compaixão. Quantos milhares e milhares de anos se 
passaram antes que o lar igreja pudesse emergir? Eu gastei minha vida inteira na criação 
do lar igreja. O sistema lar igreja está estabelecido para trazer toda a humanidade à 
irmandade. Quando a humanidade se torna uma irmandade, então a moradia dos pais se 
torna uma realidade. Pensem sobre esse fato quando vocês têm seu lar igreja; lá a 
humanidade, os pais e Deus estão habitando em uma irmandade. Que feliz, que 
maravilhoso! Essa é a consumação do Reino do Céu na terra. 
 
Quando Deus volta para o mundo espiritual, vocês podem ir com Ele. Vocês devem ter 
um relacionamento íntimo com Deus, como uma esposa seguindo seu esposo. Então 
Deus nunca poderá deixá-los. Este é o orgulho especial da Igreja de Unificação que 
ninguém mais tem. Temos buscado e encontramos o Verdadeiro Mestre, e temos um 
método prático de ter o Verdadeiro Mestre morando conosco – o lar igreja. 
 
Buscando o Verdadeiro Mestre 
29.11.81, Belvedere 
 
Sua terra natal é o lugar onde seus pais e o amor verdadeiro vivem, e onde há um desejo 
por verdadeiros irmãos e irmãs. Há completa liberdade nessa terra natal. Atualmente é 
verdade que não temos a liberdade na Igreja de Unificação. Porque temos uma missão 
para completar, estamos trabalhando em uma cruzada disciplinada. Não apenas vocês 
estão ligados por sua missão; eu também estou. Neste tempo, viver dentro desta 
disciplina é liberdade e traz tranquilidade substancial porque, quando finalizam a 
missão, vocês terão toda a terra natal e a pátria ao seu alcance. Então vocês podem viver 
e respirar isto e desfrutar por toda a eternidade. 
 
Portanto, lar igreja é infinitamente precioso. É quase como pousar no terminal final da 
providência de Deus. Vocês nem mesmo podem comparar com o pouso de Armstrong 
na lua, porque quatro bilhões de pessoas na terra assistiram. Mas quando vocês pousam 
no lar igreja, todos os bilhões de pessoas da história estarão assistindo a partir do mundo 
espiritual. Vocês não eram alguém especial antes, mas ao encontrar comigo e o 
Princípio Divino, vocês se tornaram pessoas históricas, grandes santos. Vocês podem se 
orgulhar. Há alguma coisa que vocês possam economizar para isto? 
 
Quando abrem seus olhos, vocês compreenderão que não há nada mais precioso. 
Nenhuma quantia de dólares e diamantes poderia comprar esta vida, e nenhuma 
acumulação de dinheiro terreno poderia se igualar a sua dignidade. Comparado com sua 
posição na história, o presidente ou monarca de uma nação não tem nenhuma honra e 
parece indigno.  
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Vocês são Moisés universais do tempo moderno, conduzindo a humanidade para Canaã 
como os messias tribais. Moisés nem mesmo sabia claramente por que tinha que fazer 
as coisas que fez, mas vocês sabem porque possuem a verdade. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Vocês não veem que o membro mais simples é melhor do que o presidente de Harvard, 
ou o presidente de uma nação? Por que então vocês estão impotentes? Por que ainda há 
algo sem solução em seu cérebro? Agora vocês sabem o que são? Vocês podem sentir 
que ao fazer lar igreja, serão os melhores líderes da América. Vocês não sentem que sua 
área de lar igreja é muito pequena? Vocês podem obter um alto-falante e acordar as 
pessoas com sua fala, e ir pela América. Se realmente entendem sua situação, vocês 
diriam que 360 lares é muito pouco e pediriam por uma igreja nacional ou mundial. 
 
Perseguição e Bênção 
1.5.80, Belvedere 
 
Eu quero que vocês saibam que a expressão “lar igreja” é a mais preciosa. Muitos, 
muitos santos, homens sábios, profetas e mártires cristãos esperaram pelo dia do lar 
igreja, mas eles não tiveram o luxo de vê-lo. Eles não tiveram ninguém para estabelecer 
a estrada direta para compensar toda a indenização necessária. Não havia nenhuma 
forma de lar igreja que pudesse começar antes de eu chegar. Somente porque eu paguei 
todos os débitos do passado, podemos agora nos submeter ao lar igreja. Eu quero que 
vocês saibam quão precioso é o dom do lar igreja. No futuro, ser desprovido do direito 
de fazer lar igreja é a pior sentença a passar para alguém, pior do que prisão ou ser 
eletrocutado. Chegou a época quando lar igreja tem essa preciosidade. Todos estarão tão 
ansiosos para ter um território para lar igreja que, se as pessoas não têm sua própria 
área, elas sentirão que estão no pior inferno. Vocês sabem claramente o valor do lar 
igreja? Vocês sabem isso a fim de estabelecer o fundamento de lar igreja que Deus e eu 
estivemos trabalhando desesperadamente para pagar toda a indenização? Muitos, muitos 
santos e mártires derramaram sangue a fim de alcançar a providência lar igreja. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
A pior punição que poderia ser passada para vocês pela Igreja de Unificação seria 
desprovê-los do direito de fazer lar igreja. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
O ideal de Deus falhou em ser realizado no jardim do Éden, e novamente no tempo de 
Jesus. Esta é nossa oportunidade para restaurar essas falhas do passado. Entretanto, a 
fim de vocês terem este território do lar igreja, grandes sacrifícios foram feitos. Deus, os 
judeus, os cristãos e toda a humanidade estiveram pagando terrível indenização por esta 
providência lar igreja, mas todos os seus sacrifícios devem trazer ressurreição. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
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… Qual é o preço de tudo isso? De fato, a história humana durou 800.000 anos, e não 
apenas 6.000 anos. Por todos esses anos o mundo evoluiu e a população da terra se 
tornou bilhões. Durante este tempo Deus e a humanidade não puderam elevar um único 
Adão perfeito. Quanto sacrifício foi feito durante este tempo? Vocês não têm ideia. 
 
Deus tinha que restaurar um único Adão; Adão tinha que restaurar uma única Eva, e 
Eva tinha que restaurar Caim e Abel, que então tinham que restaurar todas as tribos do 
mundo. Eles poderiam descobrir como fazer isto sem conhecer o Princípio Divino? 
Finalmente, no século XX, nasceu um homem através de quem Deus cumpriu a 
restauração de toda a história, e também através de quem o curso de lar igreja foi dado 
para que todos tenham um caminho para chegar ao céu. Tudo isto foi feito em um curto 
tempo de vida. Esta é uma vitória incrível! Isto é tão valioso que vocês não poderiam 
trocar por todo o planeta. 
 
Que preço vocês poderiam colocar nessa vitória? Se uma pessoa discorda e diz que não 
quer seguir essa rota, o fundamento do Reino do Céu seria abalado? Nunca. Se cada 
membro tem 360 lares, menos de dois milhões de membros poderiam alcançar toda a 
humanidade. Mais tarde quando as pessoas não possam encontrar 360 lares por perto, 
haverá um grande movimento quando elas procuram por uma área para elas mesmas. 
Essa é uma história incrível que é difícil de acreditar; vocês podem acreditar se 
quiserem, mas se vocês dizem sim ou não, ou bom ou mau, isto não importa mais. 
 
Núcleo de Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
 
Este ano nosso lema é “Vitória do Lar Igreja.” Apreciamos lar igreja porque é o 
resultado de 6.000 anos de história religiosa. Seguir através da providência lar igreja nos 
capacita a nos lançarmos como um foguete de volta até nossa fonte, Deus. Exigiu 
literalmente milhares de anos para chegar no ponto onde estamos agora. Se vocês 
quiserem, poderiam gastar outros 6.000 anos refazendo os passos da história bíblica, 
mas se alguém pudesse garantir que ao seguir determinada direção, vocês poderiam 
voltar para Deus em um tempo mais curto, vocês não agarrariam a oportunidade? Este é 
o valor do lar igreja. 
 
O Desejo Profundo de Nossa Natureza Original 
14.2.82, Belvedere 
 
Quanto vocês se sentem responsáveis por seguir minhas palavras? Eu tenho utilizado 
todos os tipos de analogias e explicações, mas quantos dias durante a semana passada 
vocês foram para sua área de lar igreja? Lar igreja tem mais significado e valor para sua 
vida do que qualquer outra coisa; se vocês não vivem para esta responsabilidade agora, 
mais tarde vocês serão julgados muito severamente. Por toda a história, pessoas 
religiosas estiveram fazendo enormes sacrifícios; milhões têm sido mártires por sua 
crença em Deus. Por causa do mérito cumulativo de todo esse sacrifício, lar igreja agora 
é possível. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
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Vocês estão na posição de Adão e Eva. Isso significa que todos os sacrifícios da história 
ocorreram por causa de vocês. Cristãos foram torturados por 400 anos por vocês, pela 
consumação de sua bênção; as tentativas de exterminar o povo judeu foram por vocês; 
os cristãos que estão sofrendo e morrendo sob o jugo do comunismo foram para sua 
perfeição, a perfeição de Adão e Eva. Quando alcançamos a consumação neste tipo de 
fundamento, devemos retornar e trazer liberação para todos. Espiritualmente, somos 
responsáveis por liberar nossos antepassados; fisicamente, devemos liberar nossa 
posteridade e a geração atual e futura. Vocês estão na posição de carregar os pecados do 
universo, e vocês devem liquidá-los. Vocês estão carregando a cruz. Entretanto, eu 
espero que vocês não façam isso como uma tarefa, mas voluntariamente, porque vocês 
querem fazer. 
 
Assim, vocês conhecem o valor do lar igreja? Vocês estão vivos e fortes; como vocês 
podem dizer que não podem fazê-lo? Quantos de vocês podem dizer, “Eu 
definitivamente preciso do lar igreja”? Quem dirá, “Sim, Pai, eu farei isto de uma vez; 
no dia primeiro de julho, eu farei um novo início”? Vocês passarão sua lua de mel no lar 
igreja. A coisa mais importante é obter filhos espirituais. Eu disse para vocês como 
restaurar seus familiares e pais escrevendo cartas para eles. Escrevam para seus irmãos e 
irmãs físicos, seus familiares e amigos. Não tratem levianamente esta sugestão e não 
digam que tentaram, mas não tiveram nenhum resultado. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Quando vocês pensam sobre 360 lares, realmente chorem e estejam sérios. Quão 
importante é isto, quão sagrado é isto. Vocês estão cruzando uma ponte entre o mundo 
satânico e o mundo celeste. Vocês se tornam uma ponte para que as pessoas possam 
seguir através de vocês; todos no inferno podem seguir através de vocês até o mundo 
celeste. Vocês devem entender que o Pai gastou todos os seus anos e Deus gastou 6.000 
anos apenas para fazer esta ponte entre o mundo satânico e o mundo celeste para que 
todos no mundo satânico possam cruzar esta ponte e seguir para o céu. Isso é 
exatamente o que vocês estão fazendo. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, London 
 
Quem irá romper as barreiras no mundo espiritual? Elas não serão quebradas lá, mas 
somente quando fazemos determinadas coisas aqui na terra. A chave está na terra, não 
no mundo espiritual. A Igreja de Unificação está fazendo este trabalho aqui na terra, 
rompendo as barreiras entre os diferentes compartimentos de denominações, tribos e 
raças. Fazemos determinadas coisas na providência para criar esta agenda de trabalho, e 
para explicar o significado de lar igreja. Quando unimos verticalmente a religião central 
e unimos horizontalmente a tribo, esta unidade cobrirá toda a terra. Certa indenização é 
paga para o benefício do mundo, no microcosmo mundial que é o lar igreja. Deus 
reconhecerá o que vocês fazem em seu sistema lar igreja, e dará o valor para o benefício 
do mundo inteiro. Portanto, o que vocês fazem no pequeno sistema do lar igreja terá 
valor universal. 
 
Fluxo Principal da Providência de Deus 
19.11.78, Belvedere 
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Se algo acontece em sua área de lar igreja, isto não é um incidente local e isolado. Este é 
literalmente um assunto mundial, e até mesmo um assunto universal. Se alguém torce 
seu tornozelo em sua área, e tão significante como se algum primeiro ministro torceu 
seu tornozelo. Chegou o tempo quando a atenção de Deus está concentrada nas 
pequenas áreas de lar igreja; essas áreas são as mais importantes para Ele. Tal como as 
Malvinas que é um lugar tão pequeno com mais ovelhas do que pessoas – por que os 
líderes do mundo estão tão excitados sobre isso? Se o presidente dos Estados Unidos 
perde o sono por causa das ilhas Malvinas, certamente não é estranho que Deus estaria 
muito excitado e interessado no lar igreja. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Lar igreja é o caminho público. Eu dei a vocês o melhor presente que a humanidade 
jamais teve. Com esta arma e esta comida, vocês nunca devem ser derrotados. 
Atualmente, corrida está na moda, e isso é bom. Como corredores dedicados que correm 
todos os dias, vocês devem correr para o lar igreja. Vocês destruirão todas as paredes 
entre indivíduos e famílias, as paredes que brancos procuram manter com outras raças, e 
vocês capacitarão todos a se moverem para lá e para cá livremente. 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
Vocês têm todos os tipos de pessoas no lar igreja na América, mas na Coreia todas as 
pessoas têm cabelos e olhos pretos. Entretanto, aqui cada pessoa parece diferente. Por 
outro lado, o lar igreja americano é diferente por causa da opinião pública negativa. 
Além disso, não há mais uma tradição e cultura americana real; atualmente as pessoas 
são individualmente orientadas. Mas esse é o motivo pelo qual fazer lar igreja é uma 
oportunidade que vale a pena. Vocês serão apenas espectadores, ou farão isto? 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
 
Vocês verão muita inveja e até mesmo ódio em sua área de lar igreja, mas isso é apenas 
uma expressão de amor em uma direção errada. É amor, embora amor desviado, por 
isso, uma vez que seja redirecionado da forma correta, ele será igualmente tão forte. 
Que bom será quando ele for girado em 180 graus. 
 
Vida de Experiência na Realidade de Coração 
15.3.81, Belvedere 
 
O surpreendente privilégio é que podemos fazer este trabalho junto com nossos amados. 
Na história de Deus, isso nunca foi permitido até agora. Jesus morreu na cruz 2.000 
anos atrás como um homem solitário. Agora não somente seu próprio esposo ou esposa, 
mas seus filhos estão com vocês. Chegará o tempo quando vocês irão restaurar seus 
pais. Esse tempo será apressado quando vocês trabalham bem com os membros de seu 
lar igreja, pois eles estão em uma posição para ajudá-los. Vocês cumprirão o lar igreja 
de Caim antes de voltarem para sua terra natal e enfrentar seu lar igreja Abel.  
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Portanto, esta é a esperança para a salvação de sua própria tribo. É sem precedentes na 
história ser capaz de edificar o Reino do Céu com sua esposa ou esposo, filhos e pais 
juntos. Esse luxo já existiu na história humana? Não. 
 
Este privilégio especial está confiado a vocês, mas se estão apenas dormindo e não 
sabem nada sobre isto e seu valor, isto será feito em pedaços. Quantos clérigos e 
teólogos cristãos estão estudando seriamente a teologia da Unificação? Vocês não têm 
nenhuma ideia. Logo ministros coreanos virão para os Estados Unidos e tentarão 
evangelizar por nós.  
 
Um ministro cristão da Índia veio para Nova York, estudou o Princípio Divino e ficou 
completamente surpreso por ele. Ele se tornou um membro e agora seu objetivo 
ambicioso é sacudir o continente Indiano. Ele tem essa fé e habilidade. A menos que 
façam isto agora, vocês terão que desistir de seu lugar para aqueles que estão vindo por 
último. 
 
Na África há um grupo cristão especial com cinco milhões de devotos. Se estas pessoas 
se tornam unidas comigo, e querem fazer lar igreja na África, toda a população da 
África não será suficiente para elas, porque não haverá lares suficientes para formar 360 
para cada pessoa. Então os africanos irão para Europa, Ásia e América. Como vocês 
podem não despertar com este tipo de notícia? 
 
Atualmente é o ponto de transição de emergência na providência. As pessoas foram 
mártires até mesmo para a salvação individual, mas agora vocês podem salvar a tribo e a 
nação de uma só vez. Por isto, o que vocês teriam de volta? Nada. Sua mente está 
borbulhando com entusiasmo? Uma vez que façamos isto, não há nenhuma dúvida que 
a América será revivida e verá o dia da ressurreição. O objetivo de alcançar a paz 
mundial eterna está ao alcance da mão. 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
Agora, quando são jovens, vocês visitarão uma grande variedade de lares e terão a 
preciosa experiência de aprender sobre os seres humanos e assuntos humanos. Pela 
associação com muitos tipos diferentes de famílias, vocês podem experimentar muitas 
coisas diferentes que vocês chamarão de suas posses. Se vocês estão com um mendigo, 
serão capazes de se relacionar com ele porque vocês aprenderam o que é ser um 
mendigo. Vocês tratarão pessoas ricas de determinada forma porque podem entendê-las. 
Vocês entenderão as pessoas trabalhadoras e as pessoas sem educação porque se 
associaram com elas. Ao seguir através de cada tipo de experiência, vocês podem se 
tornar um harmonizador, trazendo as pessoas à união a partir de cada parte da vida.  
 
Somente alguém com uma riqueza de experiências pode harmonizar as nações, as 
pobres e as ricas, as elevadas ou baixas na educação. Eu experimentei todas estas coisas, 
por isso posso ver seus corações. 
 
Aqueles que Podem Receber Amor de Deus 
1.10.77, Pasadena. Califórnia 
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A esperança messiânica é essa corda. Por milhares de anos os judeus esperaram por essa 
linha de vida. O Cristianismo esteve esperando por 2.000 anos. Estamos todos 
acorrentados ao chão pelo mundo que nos prende, por isso, mesmo se agarramos a 
corda, há uma corrente nos impedindo de avançar. Nosso trabalho é estar preparados 
para cortar as correntes para que sempre estejamos prontos para cortá-la. Essa é a vitória 
espiritual que devemos obter... 
 
Uma vez a cada milhares de anos, a corda passa por cima das cabeças. A Igreja de 
Unificação é essa corda, por isso somos aqueles que a agarraram. É uma oportunidade 
única em um milhão, por isso vocês apenas agarrariam a corda casualmente com uma 
única mão? Ou vocês a morderiam e enrolariam ao redor de seu corpo e pernas para que 
não possam ser separados? Todos vocês têm a corda, então quão intensamente vocês se 
tornariam unidos com ela? Vocês estão enrolando-a não apenas ao redor de seu corpo, 
mas ao redor de seus 360 lares, e então a raiz da esperança virá – isso é lar igreja. 
 
Quando enrolam a corda ao redor de sua área de lar igreja, vocês experimentarão todos 
os tipos concebíveis de assuntos humanos aqui na terra, todas as histórias tristes e 
alegres, tragédias e amores. Quando vocês ouvem todas estas situações e as cobrem com 
o cobertor do amor de Deus, tudo isto será curado. É realmente boa fortuna que Deus 
nos concede esse privilégio e responsabilidade. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
Então não faz qualquer diferença onde vocês vão. Vocês podem ir para as profundezas 
do inferno e ainda haverá primavera ao redor; eu estarei lá com vocês, e Deus estará lá 
com vocês, e vocês nunca estarão sozinhos. Espiritualmente eu pegarei vocês pela mão 
e os conduzirei em cada direção. Essa descoberta do novo valor e o senso de amor 
permanente não podem ser encontrados em uma sala de aula confortável. Esse tipo de 
experiência somente pode ser obtido através de bater na porta do Harlems deste mundo. 
Somente por essa experiência vocês podem saborear o amor, e por isso estou 
empurrando vocês. 
 
A Tradição da Igreja de Unificação 
11.12.77, Belvedere 
 
Sucesso depende deste projeto – lar igreja. Ao ter sucesso aqui, vocês já terão amado 
Deus e o mundo. Vocês estão tentando se tornar a bomba atômica de amor, derramando 
amor em sua área de lar igreja tanto que vocês esquecem completamente de si mesmos. 
Quando vocês ouvem a palavra lar igreja, lembrarão que sofreram por isto, mas também 
que este é o lugar onde cumpriram e obtiveram sua própria vitória. Este é o lugar de 
hosanas. Sendo que vocês sofreram, a glória radiante será mais valiosa para vocês. 
Ninguém pode tomar esse amor porque vocês o ganharam através de seu sofrimento. 
 
Lar Igreja e a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
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2. A Jornada para Canaã 
 
Nosso Destino 

"Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno 
hoje, para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra que 
passais a possuir; 
E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou 
dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite 
e mel. 
Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do 
Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a 
regavas com o teu pé, como a uma horta. 
Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de 
vales; da chuva dos céus beberá as águas; 
Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado; os olhos do 
Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o 
princípio até ao fim do ano.”  Deuteronômio 11:8-12 

 
Vocês querem seguir da sua própria maneira, ou da forma que Deus quer que vocês 
sigam? Onde vocês se estabelecem definitivamente? Eu não posso cuidar de cada um de 
vocês individualmente, casal por casal, por isso vocês devem estabelecer seu próprio 
objetivo, e o lar igreja é essa maneira. No lar igreja, vocês podem ter orgulho de seu 
esposo ou sua esposa. Esse é seu território e sua realidade. 
 
Nenhum homem se comparará com seu esposo, e nenhuma mulher se comparará com 
sua esposa. Lar igreja é o lugar para seu estabelecimento, por isso, a menos que 
estabeleçam o fundamento lar igreja, vocês serão chutados e não haverá nenhum outro 
mundo para seguirem. Se vocês falham lá, então não haverá nenhuma forma que eu 
possa trazê-los por este caminho. Eu instrui vocês para seguirem, e seu destino é lar 
igreja. Essa é a ordem vinda dos Verdadeiros Pais, mestre, chefe de estado, tudo em um. 
Quando amam seu lar igreja, vocês estão consumando cada ordem que receberam dos 
Verdadeiros Pais, verdadeiro mestre, verdadeiro patriota e verdadeiro santo. 
 
Em alguns anos, eu gostaria de ter um santuário construído para os pais do lar igreja, os 
messias do lar igreja e os messias tribais. Vocês devem edificar seu lar igreja a fim de 
serem honrados por esse santuário. Qualquer um que tenha sucesso terá seu próprio 
santuário em sua área de lar igreja, e quando eu estiver passando por lá, esse será o 
lugar que visitarei e onde desfrutarei; onde ele está localizado não faz qualquer 
diferença pois este é definitivamente o lugar que visitarei. Eu também estarei no lugar 
que Deus quer visitar. O destino das mulheres é se casar e ir para onde seus esposos 
vão. Da mesma forma, o destino da Igreja de Unificação é ir para o lar igreja. Este é o 
lugar onde vocês encontrarão seu lar permanente. É quase como ser casado. Através do 
destino do lar igreja vocês irão para o céu, mas se não o fizerem, então não importa 
quanto amem os Verdadeiros Pais, vocês não podem ir. Se vocês deixam isto sem 
realizar, então esse grande fardo será deixado para seus próprios filhos completarem. 
 
Reflexão Sobre a Vida 
1.6.79, Belvedere 
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Estou conduzindo na direção da terra natal celeste, e assim estão vocês; estamos em um 
grande movimento viajando de um continente para outro, espalhando a mensagem de 
Deus e culminando a história humana. Quando seguimos de porta em porta, abraçamos 
as pessoas como se elas fossem o mundo, não apenas como cidadãos de seus países 
específicos ou indivíduos isolados. Um milagre que pode mudar o mundo é possível 
nesta forma de vida. Vocês não sentem que estão alcançando o céu passo a passo? 
 
A Era do Arrependimento 
1.9.78, Londres 
 
Depois que estão casados, onde vocês irão? Se o esposo e a esposa estão sozinhos, eles 
estão nus, e Satanás pode sempre invadir, porque não há nenhuma cerca ao redor deles. 
Por isso, qual é seu destino? Lar igreja. Esta é a direção e destino absolutos. Através do 
lar igreja, traremos todas as pessoas e raças juntas em unidade. Por isso, depois que se 
casam, vocês correrão para a lua de mel, ou irão para o lar igreja? 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
O maior banquete de celebração será realizado em sua terra natal. De fato, todo o 
conteúdo da história decaída tem sido a partida do homem de seu verdadeiro lar. Toda a 
humanidade partiu de seu verdadeiro lar. Quando restauramos tudo que foi perdido, 
iremos para nossas terras natais e teremos a celebração definitiva.  
 
Quando voltam para sua terra natal, vocês podem cumprimentar seus avós. Vocês 
podem ter ouvido que eles tinham morrido, mas de fato ninguém morreu; quando 
combinamos os mundos físico e espiritual em conjunto, todos estão lá. No festival, 
todos os antepassados de todas as nossas árvores familiares dançarão ao redor da mesa 
de banquete. 
 
Entretanto, antes que tenhamos este banquete em uma escala mundial, devemos tê-lo em 
nível tribal, e esse é o lar igreja. Vocês serão um messias tribal, e terão esse banquete 
primeiro em seu lar igreja com sua própria tribo. Todos sairão para apreciar a luz da lua. 
Quando essa luz da lua é aceita pelas pessoas, o coração de Deus será reivindicado. Este 
é o motivo pelo qual lar igreja é o destino final da providência de Deus. 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
Através do lar igreja, vocês estarão unidos com o mundo espiritual, e seus antepassados 
virão auxiliá-los. Além disso, vocês estão se tornando unidos com o mundo físico 
porque seus 360 lares representam o mundo. Vocês estão na posição de Adão e Eva 
completos e aperfeiçoados, por isso, onde é seu jardim do Éden? Esse é seu lar igreja. 
Sua área é território de Caim, espiritualmente e fisicamente. Ao criar seu próprio Jardim 
do Éden nesta área de lar igreja, vocês estão consumando sua providência interna e 
externa, como também espiritual e física. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
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O tema de hoje é o slogan para este ano de 1980: Lar Igreja é a Base do Reino do Céu. 
Esse é o destino onde o verdadeiro descanso reside, onde verdadeira felicidade e alegria 
residem, e até mesmo onde verdadeira vida reside. A pessoa que vive e morre no lar 
igreja é a pessoa que é realmente feliz. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Por que fazemos lar igreja? Ao fazê-lo, podemos herdar a bênção de Deus; este é nosso 
destino comum. Devemos alcançar o nível de messias de cada nível até o cósmico. 
Devemos edificar uma ponte de um estágio até o outro. Como representantes dos 
Estados Unidos, vocês precisam do messias. O mundo inteiro precisa do messias. 
 
A Situação Atual, Centrando na Vontade de Deus 
23.5.82, Belvedere 
 
Sabemos que a história humana é a crônica da restauração. Qual é o ponto definitivo da 
restauração? Naturalmente é lar igreja. Quando lar igreja alcança sucesso, vocês 
seguirão de nível para nível, e finalmente até o mundo; definitivamente vocês decolarão 
e nem mesmo a gravidade os segurará. Vocês podem não saber isto ainda, mas este 
curso é o milagre dos milagres. O fato que pude anunciar a providência lar igreja em 25 
anos é um milagre; comparem isso com o pouco que os cristãos alcançaram em 2.000 
anos. Deus enviou Jesus por determinadas razões, e definitivamente Jesus morreu para 
esse propósito. Todos estes eventos culminaram no lar igreja, o centro da providência. 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
 
Lar igreja é o grande final da providência de Deus. Eu comecei na providência 
individual, então me movimentei para a família, a tribo, a nação e o mundo, lutando 
todos estes anos pela vitória global. Depois disso, eu liberei todo o mundo espiritual. 
Agora eu quero dar tudo isso para vocês como sua herança. Lar igreja é o capítulo final 
da história providencial de Deus. A celebração definitiva da vitória será realizada, não 
no New Yorker ou no Manhattan Center, mas quando vocês puderem convidar a Mãe e 
eu para estarmos com vocês em seu lar igreja. 
 
As pessoas até agora não sabiam que a culminação da providência de Deus é lar igreja; 
líderes religiosos e santos nunca souberam o destino final. Eu pesquisei por todo o 
mundo espiritual, batendo em cada porta e encontrei a solução; do contrário, vocês 
nunca saberiam. A maior coisa é que descobri a forma realística de encontrar todos os 
ideais descritos no Velho, Novo e Completo Testamento… 
 
Devemos nos apressar para cumprir o lar igreja? … Vocês juram que concluirão com 
sucesso o lar igreja? A conclusão é que o objetivo da providência de Deus será 
cumprido pela conclusão do lar igreja. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
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A Igreja de Unificação teve os vinte anos mais dramáticos e agitados da história, 
emergindo no nível do Cristianismo em âmbito mundial naquele tempo. Não estamos 
preocupados sobre os níveis familiar, tribal e nacional, mas temos proclamado o 
segundo de três cursos de sete anos, outros 21 anos; Essa será a era de total 
consumação. Esta é a proclamação mais maravilhosa. Em vinte anos estamos tentando 
restaurar todas as falhas do Judaísmo depois de 4.000 anos, e do Cristianismo depois de 
2.000 anos. O fato que proclamamos que isto pode ser feito e que uma nova era 
começou, é em si mesmo um evangelho extraordinário e uma bênção para o mundo. 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
 
Lar igreja é uma grande realização e o pináculo do Princípio Divino. Depois de todas as 
lutas do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento, lar igreja 
é o resultado, o fruto definitivo pelo qual o Reino de Deus deverá ser alcançado. Esta é 
a realização definitiva do amor. 
 
Lar igreja não é um método de testemunho. Não, lar igreja é nosso destino, o terminal 
final e a realização da providência. O homem decaído deve trilhar esta estrada; esse é 
seu destino. Mais do que um homem está destinado a se casar com uma mulher, o 
homem decaído está destinado a finalizar a missão de lar igreja aqui na terra ou no 
mundo espiritual. Vocês podem negar isto? Como vocês podem erigir o Reino do Céu 
na terra além de cumprir a missão de lar igreja? Isto não é um sonho ou fantasia; este é 
o projeto real de Deus. Chegamos no terminal final. É nossa grande fortuna ver esta 
missão de lar igreja em nosso tempo de vida, e instalar o padrão e tradição para a 
história. Vocês repetem o alfabeto mil vezes por dia em suas conversas. Da mesma 
forma, lar igreja é o alfabeto do Reino do Céu. Isto deve se tornar uma parte íntima de 
vocês. No lar igreja, vocês podem encontrar Deus, Israel, o Cristianismo, e qualquer 
coisa que vocês queiram. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Quanto tempo vocês levarão para cumprir sua missão? Vocês vão fazer isso o mais 
rápido possível, ou vão arrastar isso por um longo tempo? Vocês acham que lar igreja é 
apenas outro método de fazer o trabalho da igreja? Ou isto é a providência de 
testemunho planejada muitos milhares de anos atrás? Este é seu destino, não é? Se 
positivo, então quanto Deus tem esperado pelo lar igreja? Desde que Jesus veio, Ele 
esteve esperando por 2.000 anos extras, vendo o sacrifício de muitas vidas de mártires. 
Pessoas antes disso esperaram por milhares de anos, e por vinte séculos todos os 
cristãos estiveram esperando impacientemente pela Segunda Vinda. O Senhor vem pela 
segunda vez para o mesmo propósito do lar igreja. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Vocês sabem o que significa lar igreja? Seu destino definitivo é o coração de Deus, e lar 
igreja é sua escola básica. Quando terminam a missão, vocês terão terminado a 
graduação no colégio. Quando a América alcança a verdade, vocês terão finalizado a 
faculdade. Quando vier o mundo comunista, vocês terão o Mestrado.  
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Quando o mundo espiritual é reorganizado, vocês terão um Ph.D. De fato, o lar igreja é 
tudo, e depois que tudo fica mais fácil, se torna um trabalho de algumas horas. 
 
Perseguição e Bênção 
1.5.80, Belvedere 
 
A vontade de Deus deve ser fisicamente consumada neste sistema de lar igreja, no qual 
vocês encontrarão a consumação de toda a história humana, a vontade de Deus, e todo o 
ideal de criação. Estou pedindo que vocês se tornem um messias tribal para esse lar 
igreja. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Todos os homens querem ter um destino com Deus, mas eu quero que vocês saibam que 
Deus já estabeleceu a indicação para encontrá-los no lar igreja. Deus está esperando por 
vocês em sua área de lar igreja. Jesus está lá, e por isso é o Reino do Céu. Tudo que 
vocês têm desejado está lá. Eu estou lá. Não venham aqui para me encontrar, mas sigam 
para o lar igreja. 
 
Lar Igreja e a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
 
Lar igreja realmente é nosso evangelho, uma bênção incrível de Deus. Através do lar 
igreja, vocês podem encontrar e restaurar tudo – lá vocês encontram Deus, o Messias, 
Caim e Abel, e todas as missões históricas. Este é realmente um mundo maravilhoso. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Belvedere 
 
Alcançamos a conclusão mais lógica que devemos ter um confronto com o mundo nos 
próximos sete anos. Estamos agora trilhando um tempo muito crucial. Posso dizer que 
tudo está feito e finalizado; todos os fundamentos que eu precisava cumprir foram 
estabelecidos. Até o fundamento físico, tal como pesca, construção de barcos, e várias 
indústrias, foram estabelecidos. Posso ir para qualquer lugar no mundo, e mesmo se 
morrer agora mesmo, eu não seria um fracasso. Ninguém pode ofuscar minhas 
realizações; nenhuma nuvem pode escondê-las, se estou vivo ou morto. Agora chegou o 
tempo para o papel principal passar de mim para vocês. Vocês vão edificar o reino. Eu 
paguei os débitos do pecado do passado e preparei o terreno. Toda esta providência será 
consumada por vocês em seu lar igreja de 360 graus. Esse é seu mundo, o microcosmo 
do globo. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Se cada um de vocês compreendeu claramente que lar igreja é o destino de nosso 
movimento, então daria sua vida por isto, e minha presença neste país seria irrelevante. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
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A conclusão da missão lar igreja realmente será sua liberação, e vocês estarão livres 
para desfrutar seu próprio lar, elevados para o reino celeste. Pessoas religiosas 
geralmente falam sobre salvação individual, mas nós estamos falando sobre salvação 
para a tribo, nação e mundo. Ninguém pode ignorar isto. Todos devem enfrentar 
diretamente a missão de lar igreja. 
 
Conhecemos o conceito do Reino de Deus e temos instrução exata sobre como alcançar 
esse reino. Isto será feito através de lar igreja e este é o período de conclusão da 
providência. 
 
É muito importante que podemos falar sobre a conclusão da providência de Deus. Hoje, 
no dia 12 de novembro de 1978, estou nomeando vocês para serem os messias, para 
irem para seu mundo de lar igreja e cumprir essa missão. Vocês farão isto? Aqueles que 
farão isto, levantem suas mãos. Saiam para seu lar igreja e não retornem até que 
terminem a missão. Mesmo se morrem lá, vocês serão vitoriosos. Estou seguindo o 
mesmo caminho e fazendo a mesma missão, mas nos níveis mundial e universal. Vocês 
viverão, comerão e dormirão lá, e terão atividades lá, e quando forem vitoriosos lá, 
vocês retornarão para o céu. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
 
Aqueles que não podem fazer bem lar igreja, não podem se tornar líderes nacionais ou 
mundiais, porque serão sempre confrontados com a acusação de Satanás que não estão 
qualificados. Não importa quanta educação tenham, até que tenham cumprido esta única 
condição, vocês não podem ser aceitos em nenhum outro lugar. Certamente vocês farão 
lar igreja porque a cada ano está ficando mais fácil enquanto a Igreja de Unificação e o 
Reverendo Moon são mais amplamente aceitos. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
Vocês começam no lar igreja, então na tribo igreja, a nação igreja e o universo igreja. 
Tudo depende de vocês agora. Sigam em frente. Lar igreja é o início. Depois que fazem 
isso, vocês podem fazer o que apreciam, mas lar igreja é a base mínima. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
O lema deste ano é: Lar Igreja é Meu Reino do Céu. Como eu já disse, nos dois anos 
passados o lar igreja não era tão próximo ou pessoal a vocês. Até agora, vocês podem 
ter pensado sobre lar igreja como um tipo de técnica de testemunho, ou uma inovação 
da Igreja de Unificação. Mas esta é a forma celeste. Lar igreja é seu assunto pessoal; 
isto não pertence a ninguém mais. Este é seu assunto pessoal na terra e no céu, não da 
Igreja de Unificação. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
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Lar igreja é nosso destino, por isso façam as malas para deixar o New Yorker. Vocês 
aceitariam meu desafio para serem campeões vitoriosos no lar igreja, para que todos 
possamos desfrutar das famílias restauradas? 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 
A Igreja de Unificação atualmente está na estrada para Canaã no nível mundial. Vinte 
anos se passaram. Normalmente, há um período de quarenta anos no qual podemos 
alcançar o objetivo. Conseguimos fazer isso durante os próximos vinte anos. Durante 
este período, a primeira geração vem contra mim, a geração rebelde. Deus normalmente 
deve julgá-los e até mesmo puni-los. Tal como no caso dos Israelitas, eles não podem 
receber o direito de entrar em Canaã. 
 
Embora Deus fosse muito simpático com a situação deles, Deus tinha que julgá-los: a 
primeira geração não pôde entrar em Canaã, e todos morreram no deserto. A segunda 
geração, pertencendo a Moisés, pôde entrar em Canaã. Contudo, mesmo Moisés, 
representando a primeira geração, não pôde entrar na terra de Canaã. Ao invés, Josué e 
Caleb, a segunda geração, entraram. Este é o padrão para o futuro do mundo. 
Atualmente estamos vivendo na época equivalente ao período do deserto. Tal como os 
Israelitas depois de seu êxodo do Egito, estamos vagando no deserto. 
 
O que vocês acham que teria acontecido se os Israelitas tivessem sido bem recebidos 
pelos egípcios? Nesse caso, Moisés não teria sido expulso, e teria se tornado um 
príncipe, e então rei do Egito. As pessoas de Israel e do Egito teriam se casado; a 
identidade do Egito teria sido perdida e todos teriam se tornado de Israel. A cultura de 
Israel teria se tornado forte e teria absorvido tudo. Embora a população do Egito fosse 
maior do que os 600.000 Israelitas, ainda haveria casamento entre eles para manter viva 
a tradição de Israel. Moisés então teria se tornado o rei. A cultura de Israel certamente 
teria prevalecido. 
 
Atualmente, o Rev. Moon está na posição de Moisés. Se as pessoas realmente aceitam o 
Rev. Moon, então não haverá nenhuma barreira entre nosso movimento e a cultura 
nacional da América. Em certo sentido, eles se “casarão” em um matrimônio 
internacional. Logo a cultura da Unificação absorverá a todos. 
 
Porque o Pai está atualmente na posição de Moisés, se a primeira geração vem contra o 
Pai, eles não receberão a chance de entrar em Canaã. Eles serão destruídos no deserto. 
Entretanto, a fim de demonstrar misericórdia e dar a eles uma oportunidade melhor para 
serem salvos, o Pai está arrastando todos. 
 
Contudo, Satanás conhece esta tática celeste. Ele criou a ideologia má do comunismo, e 
enquanto não estamos fazendo muito, apenas esperando, o comunismo está avançando 
em cada faceta do mundo. Portanto, antes que seja muito tarde, deve haver um 
confronto final entre as forças do bem e as forças satânicas. Vivemos nessa época 
atualmente. Os Estados Unidos e a União Soviética, com duas ideologias conflitantes, 
estão se enfrentando em nível mundial. A Igreja de Unificação está no meio. Enquanto 
estamos seguindo através do período deste segundo de três cursos de sete anos, Satanás 
está frenético e suas forças estão crescentes por toda a sociedade. Eles querem fazer seu 
assalto definitivo contra o mundo livre… 
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Qual é a situação aqui na América? É quase como as tribos de Moisés. Sem saber que 
Moisés subiu a montanha para receber a inscrição dos Dez Mandamentos, o povo ficou 
sem fé. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adoram ídolos. Há tantos ídolos 
em nosso mundo, e muitas coisas são meros desejos carnais: drogas, imoralidade e 
coisas do gênero. Que tipo de ídolo a América fez? O bezerro de ouro é apenas 
simbólico. Criamos a forma de vida materialista como coisas pelas quais lutar. 
Adoramos o todo-poderoso dólar. 
 
Este é o tipo de cenário no qual Deus não pode fazer muito para ajudar o homem. 
Entretanto, o que aconteceu no tempo de Moisés? Moisés apenas ficou emotivo e 
transtornado. Ele trabalhou muito a fim de receber os Dez Mandamentos, mas quando 
viu o que o povo estava fazendo, ele jogou as tábuas que quebraram em pedaços. 
 
Hoje, o Rev. Moon está na posição de Moisés. Mas ele é diferente de Moisés, no que ele 
está suportando. Ele não fará o que Moisés fez em ira descontrolada. Ele está dando a 
verdade, dando a Palavra. Ao invés de quebrar a Palavra, ele está alimentando o povo… 
 
Se os comunistas recorrem à violência, o Rev. Moon ficará no topo. Ele tem os meios 
para pará-los, sendo que autodefesa pode ser aplicada nessas situações. Tal como Deus 
disse para Josué e Caleb um pouco antes que eles foram para Canaã, o Pai Celeste disse 
para o Pai que ele fosse ousado e forte. A segunda geração deve ser ousada e forte… O 
que vocês gostariam de se tornar? Vocês deveriam ser como Adão e Eva no jardim do 
Éden, ou como Josué e Caleb no tempo de Moisés? 
 
Haverá sete anos de grande tumulto, o que significa sete anos de comunismo. Esta é a 
guerra final e definitiva da humanidade. Esta é a guerra da ideologia. Depois de mais 
vinte anos, o Pai celebrará seu octogésimo aniversário, marcando quarenta anos desde 
que o Pai e a Mãe instalaram a Verdadeira Paternidade. 
 
Hoje vivemos no deserto. Devemos nos limpar e nos purificarmos para que não sejamos 
acusados por Satanás. Não devemos cometer erros para que Satanás possa nos pegar. 
Devemos ser livres, deixando Satanás de lado enquanto entramos em Canaã. Esse é o 
próximo período de vinte anos. Ao todo, isto levará quarenta anos.  
 
Antes de deixarem o Egito, os Israelitas se casaram, e como casais, eles se mudaram 
para Canaã. É a mesma coisa na Igreja de Unificação. Temos casamentos em massa 
internacionais e interraciais, que nos ajudarão a criar forças poderosas quando nos 
envolvemos na batalha final contra Satanás a fim de chegar a Canaã… 
 
Neste curso de 21 anos, o curso de sete anos que estamos iniciando é como o povo 
Israelita circulando Jericó sete vezes. Por sete anos, circularemos a sociedade secular o 
tempo todo, sem comida, sem descanso, apenas continuando a circulá-lo. Então a 
América mudará. A América se transformará. A América se arrependerá. Em outras 
palavras, o Pai está olhando para a América como uma gigante Jericó. Em nosso lar 
igreja, devemos apenas continuar em frente. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Além do Calvário 
“Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho 
do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-
aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a 
carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois 
também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela; E eu te darei as chaves do reino 
dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, 
e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.” 
Mateus 16: 15-19 
 

"Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 
Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque 
não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de 
vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.” 
João 16: 12-14 
 
Depois que Jesus deu as chaves do céu para Pedro, então Pedro ascendeu ao céu, ou ele 
foi para a cruz? O que Pedro deveria ter feito? Sabemos que ele deveria ter ido para o 
céu abrindo a porta do lar igreja no nível providencial desse tempo, o qual era o nível 
tribal. Então o fundamento do Reino do Céu poderia ter sido estabelecido. Mas agora 
estamos começando o lar igreja no nível mundial que é muito mais difícil. Pedro teria 
assegurado o ambiente através do lar igreja e, portanto, organizado 12 tribos. Jesus tinha 
indicado que qualquer coisa que você ligue na terra seria ligado no céu, e que qualquer 
coisa que fosse desligado na terra, estaria desligado no céu; da mesma forma, a menos 
que realizemos o Reino do Céu na terra, o Reino do Céu no mundo espiritual não virá a 
existir. 
 
Agora vocês têm uma ideia melhor do que é lar igreja. Vocês gostariam de herdar o 
Reino do Céu espiritual? Embora Jesus morreu, ele não pôde receber isso. Vocês podem 
agora herdar algo que Jesus não desfrutou, mas qual condição fizeram para herdar isto? 
 
Enquanto estão fazendo lar igreja, vocês virão a compreender que este era exatamente o 
destino do trabalho de Jesus. Por que Jesus trabalhou tanto para reunir discípulos e dar 
sermões? Foi para que ele pudesse certamente enviar seus discípulos para o lar igreja. 
Quando vocês fazem lar igreja com sucesso, a tribo e a nação restauradas não serão 
criadas automaticamente? Ao fazer lar igreja, tudo será restaurado de uma só vez. 
 
Agora vocês conhecem a coisa mais valiosa. Agora vocês sabem por que eu fui tão 
perseguido e segui através dessa dificuldade incrível. Isto é o que eu estava fazendo, e 
isto é o que Jesus devia fazer. Agora vocês sabem que lar igreja era o destino. Este temo 
é exatamente análogo ao tempo quando Jesus apareceu aos discípulos depois da 
ressurreição; agora o Pentecostes está acontecendo ao redor de todo o mundo. 
 
Agora quando alguém pergunta para vocês onde é o céu, digam, “O Céu existe no 
ambiente do lar igreja.” Jesus disse apenas que o céu existe em sua mente; isso é 
verdade, mas agora ele existe no corpo e no lar igreja também. 
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O que vem depois disso? Haverá a igreja nacional, e depois disso a igreja mundial, e a 
igreja cósmica. Então isto realmente será a Igreja de Unificação universal. Depois do lar 
igreja, outras coisas se tornarão mais e mais fáceis. Vocês realmente não devem pensar 
sobre outros níveis, apenas sobre lar igreja. Enquanto os dias passam, haverá cada vez 
mais desta atividade de lar igreja e o céu será realizado de uma forma mais completa. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Sendo que Jesus não foi capaz de concluir fisicamente o papel de messias tribal aqui na 
terra, estamos agora tendo sucesso nessa missão. Ao criar fisicamente nossa 
messianidade tribal, podemos abrir a porta para a messianidade nacional e mundial. 
 
Não há nenhuma barreira entre vocês e a missão lar igreja, nem racial, nacional, 
espiritual ou física. Jesus deu a chave para o Reino do Céu para Pedro, e hoje eu dou a 
vocês a chave para o lar igreja, porque essa é a chave para o Reino do Céu. Com uma 
única volta, essa chave abrirá a porta para a salvação de uma tribo. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Se vocês possuem 360 lares indicados, mas ainda não estão trabalhando neles, então as 
pessoas virão a acusá-los e pedir para vocês liberá-las. Elas dirão para vocês que não 
precisam desse tipo de messianidade. Eles dirão que precisam de um messias ativo. 
 
Essa é a chave sobre a qual elas estão falando para entrar no Reino do Céu. Jesus deu a 
chave para Pedro. Lar igreja é essa chave. Vocês podem utilizá-la para abrir seu 
caminho para o céu. Essa é a reivindicação de Jesus Cristo. Antes de sua crucificação, 
Jesus Cristo deu sua chave para Pedro e disse para ele abri-lo. O que você abre aqui na 
terra deverá ser aberto no céu. “O que você abre aqui na terra” significa lar igreja. De 
fato, quando fazem lar igreja, vocês estão cumprindo o desejo de Jesus. 
 
Lar igreja está localizado do outro lado da crucificação, no Monte do Calvário. Ele está 
localizado além da colina da crucificação. Lar igreja está além dos 2.000 anos de 
história cristã. Lar igreja também está além da vida de sofrimento do Pai. Ele é além 
disso. 
 
Mesmo se vocês pudessem trilhar o caminho seguindo através de centenas de mortes, 
ainda deveriam ser gratos. Mas o Pai estabeleceu o fundamento de modo a tornar seu 
caminho mais plano, para que vocês possam trilhá-lo sem a crucificação. Quão 
afortunados vocês são! Quão gratos vocês deveriam ser! 
 
Por três anos, vocês devem fazer um esforço incrível para serem um verdadeiro Abel. 
Quando Jesus estava na cruz, seus três discípulos principais fugiram dele. Eles ficaram 
assustados e fugiram. Foi um erro terrível e eles tiveram que pagar indenização por isso. 
 
No nível familiar, ao menos três pessoas podem ser abençoadas. Este é o ponto que 
Jesus não pôde cumprir. Portanto, se nos tornamos um messias tribal, cumprimos a 
missão que foi deixada sem realizar 2.000 anos atrás por Cristo. Esse é o precioso 
período de purificação que todos os casais estão seguindo agora nestes três anos. 
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Esta é a forma de vida da Igreja de Unificação. No período de três anos, vocês devem 
realmente adquirir 12 Cains, ou 12 discípulos. No período de sete anos, vocês devem 
encontrar 84 membros. Esse é o critério. Esse é o objetivo definitivo. Então vocês 
organizarão sua própria tribo que Deus reconhecerá. 
 
É ideal aumentar seus membros de 84 para 120 em um período de três anos. Isto seria a 
conclusão definitiva para sua purificação. Se fazem isto, vocês realmente serão um Abel 
de sucesso. Então vocês podem realizar sua restauração tipo Abel. Essa é a razão que o 
Pai veio com a marca de 84 pessoas (12 meses por sete anos). Alguém bem-sucedido 
em cumprir o lema “um a um” obterá 84 filhos espirituais em sete anos. 
 
Jesus foi crucificado antes que seus discípulos principais se tornassem unidos. A fim de 
indenizar estas falhas, devemos seguir através desta santificação e alcançar o objetivo 
que o Pai está estabelecendo. Quando encontram 84 filhos espirituais, vocês realmente 
se tornarão um messias tribal. Então vocês estarão em uma posição de restaurar a falha 
de Jesus. Em outras palavras, porque Jesus não pôde obter a unidade de 12 discípulos, e 
então 84, suas ações terão restaurado isto. Vocês não precisam fazer qualquer outra 
indenização, porque o Pai cobriu todo o resto. O Pai deixou somente uma área para 
vocês cobrirem. O Pai tem feito tudo mais. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Quando vocês restauram sua própria tribo e se tornam Abel, então serão os pioneiros do 
fundamento onde Jesus nunca teve sucesso. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
O fundamento para a restauração de sua tribo é o lar igreja. Se Jesus tivesse cumprido o 
lar igreja na terra e ascendido para o céu, então ele não precisaria voltar. Mas ele não 
pôde fazer isso na terra. Se vocês não têm nenhum fundamento na terra, vocês devem 
ser ressuscitados e voltar aqui para começar de novo. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Sem fazer lar igreja, ninguém pode ir para o céu. Vocês devem entender. Jesus deixou a 
chave para o céu, especificamente o lar igreja. Até mesmo Jesus não teve sucesso no lar 
igreja, por isso ele não teve como trabalhar o céu na terra. Esse é exatamente o motivo 
pelo qual Jesus disse para as mulheres chorando para não chorarem por ele, mas pelos 
filhos de Israel. Esse também é o motivo pelo qual a Bíblia não especifica como uma 
pessoa pode obter o céu. Nem mesmo sejam descuidados sobre isto e digam, “Se eu 
faço isto, está tudo bem. Se não, está tudo bem também.” Vocês devem pensar que 
devem realmente cumprir. Não prestem tanta atenção ao que seus líderes fazem ou não 
para vocês, mas deem toda a sua energia para o lar igreja. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
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Vocês estão indo para o lar igreja como representantes de João Batista e na posição 
potencial de Jesus Cristo. Estou enviando vocês para o lar igreja, onde vocês, com João 
Batista e Jesus Cristo serão recebidos, e não rejeitados. O que vocês cumprem no lar 
igreja é maior do que aquilo que Jesus fez 2.000 anos atrás: primeiro, porque não havia 
Verdadeiros Pais em seu tempo, e segundo, porque eles não se tornaram messias tribais. 
Vocês não podem seguir até a perfeição sem cumprir o estágio de crescimento, e lar 
igreja é a exigência absoluta. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Como vocês podem reivindicar o direito da Bênção até que tenham concluído seu 
trabalho de lar igreja? Jesus estava destinado a concluir seu trabalho no nível de lar 
igreja, e depois obter a Bênção do matrimônio, mas ele não chegou tão longe. No 
futuro, eu julgarei vocês de acordo com cada princípio e palavra que tenho falado; esse 
será seu julgamento. O mundo também julgará vocês. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Adão e Eva estavam no topo do estágio de crescimento quando caíram para a posição de 
filhos de Satanás. Agora vocês devem retornar para a posição de filho mais velho de 
Deus. No lar igreja, vocês servem as pessoas Caim como seus filhos mais velhos; então 
devem ter seus próprios filhos. Definitivamente vocês inverterão suas posições, e seu 
filho se tornará seu filho mais velho de forma correta. Dessa forma, vocês se elevarão 
para o domínio direto de Deus, e se tornarão verdadeiros pais. 
 
Vocês podem colocar qualquer outra coisa no lugar do lar igreja? Não importa quão 
difícil ele possa ser, vocês devem seguir através do lar igreja. Jesus foi capaz de 
indenizar a posição do filho mais velho no nível nacional, mas ele foi crucificado antes 
que pudesse alcançar o nível mundial. Devemos seguir através desse estágio com 
sucesso, não importa quão difícil possa ser. Aqueles que querem salvar suas vidas, as 
perderão, enquanto aqueles que estão dispostos a morrer por Deus, viverão – esse é o 
paradoxo bíblico. Da mesma forma, quando estão dispostos a morrer para o benefício 
do lar igreja, vocês terão sucesso e viverão com Deus. Este é o tempo do cumprimento 
do objetivo de Deus de restauração; este é o tempo que todos os livros da Bíblia 
estiveram indicando. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
 
Desde o início, a Igreja de Unificação esteve ampliando o domínio de Deus, não sendo 
distraída pela oposição, mas tentando servir os outros, e absorver a perseguição. Vocês 
estiveram me seguindo fielmente durante os três cursos de sete anos, estabelecendo o 
domínio do Céu de forma geral neste mundo. Agora vocês continuam a trabalhar para 
que a mesma coisa aconteça no mundo espiritual. Exatamente em que ponto estamos 
agora? Até agora a história tem sido essencialmente indenização pelos erros do passado. 
Devemos terminar essa história, ou então não seremos capazes de começar no ponto 
original. 
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Qual foi a causa da falha de Adão e Eva no início? Eles não tiveram fé absoluta em 
Deus, e não tiveram amor ideal. Jesus foi o segundo a vir como o primeiro antepassado 
da humanidade, mas seus seguidores não tiveram fé absoluta nele, nem tiveram amor 
absoluto. Os discípulos deviam ter desejado morrer no lugar de Jesus, ao invés de vê-lo 
ser morto. Jesus nunca teria sido crucificado se eles tivessem esse tipo de pensamento. 
 
Entre 22 de fevereiro de 1948, até 22 de fevereiro de 1982 foi um período de 
indenização completa para a vida de Jesus. Esse é o significado de 22 de fevereiro de 
1982. 
 
Porque Jesus morreu na idade de 33 anos, seu 34º ano está dentro do domínio de 
ressurreição. Cruzamos com sucesso além do ponto no qual Jesus morreu, e agora 
estamos na realidade de nova vida, ou ressurreição. Porque as condições espirituais e 
físicas foram todas cumpridas, a perseguição tem diminuído muito em anos recentes. 
Entretanto, naturalmente os comunistas querem que a América e o Reverendo Moon 
sejam separados. Eles sabem que o comunismo será derrotado se a América se unir 
comigo, por isso seu objetivo é evitar isso. Esta é a situação contra a qual temos lutado. 
 
Sabemos que atrás de nós há milhares de gerações da história, e à frente de nós estão 
infindáveis gerações, por isso esta é uma luta histórica. Entretanto, Satanás também tem 
que obedecer ao Princípio, e agora que estamos entrando na realidade do 34º ano, 
Satanás tem que recuar, não tendo nenhuma reivindicação contra esta nova providência. 
 
Declaração da Cerimônia de Unidade Entre Mundo Espiritual e Mundo Físico 
28.3.82, Belvedere 
 
Onde começa o lar igreja e a felicidade eterna? Eles começam na colina do Getsemani 
onde Jesus orou. Jesus orou três vezes a Deus. Lar igreja também deve começar em 
Golgotá onde Jesus carregou sua cruz. Quando Jesus foi para o Getsemani e Golgotá, 
ninguém era simpático e entendeu ele, mas agora haverá 100 outras pessoas observando 
vocês que compreendem quão mais fácil é, do que aquilo que Jesus teve que enfrentar. 
 
Jesus queria um punhado de pessoas que o entendessem e falassem, “Jesus, você fica 
aqui e eu farei isso por você.” Mas ele não teve nem mesmo uma pessoa. Agora, 2.000 
anos mais tarde, nos encontramos livres para fazer qualquer coisa que quisermos. Vocês 
podem sair na posição de Jesus para buscar esses discípulos que queiram carregar a cruz 
por vocês. Vocês são livres para encontrar as pessoas, para treiná-las e servi-las. Vocês 
devem sentir quão afortunada é sua situação, comparada com o tempo de Jesus, antes 
que possam sair para trabalhar de forma realista no lar igreja. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Agora tudo que vocês fazem é edificar uma realização duradoura que se tornará sua 
torre. Os homens e mulheres que estão indo para o lar igreja estarão colhendo e trazendo 
coisas de volta. Estamos nos movendo através da fronteira. Não pertencemos mais à 
velha era ou o velho território. Estamos nos movendo para um novo território e para 
uma nova era. Esse é o motivo pelo qual eu disse para vocês que lar igreja é a base do 
Reino do Céu. Agora podemos edificar o reino físico com nossas próprias mãos. 
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No passado, missionários da Igreja de Unificação suportaram situações incríveis. Seus 
irmãos e irmãs mais velhos foram chutados, cuspidos, e até mesmo mortos, mas essa 
época acabou. Vocês não têm que encarar isso. Quando falam o Princípio Divino, vocês 
encontrarão pessoas esperando ansiosamente pela mensagem, e serão considerados 
como seus salvadores. As pessoas estão esperando que vocês cheguem. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se vocês seguem com todo seu coração e alma, não exigirá nem mesmo três anos para 
vocês terminarem, porque mais e mais aceitação será vista na sociedade. Vocês sabem 
onde estão colocados na história? A antiga maré recuou completamente, e a nova maré 
alta que carregará vocês para o Reino do Céu está pronta para chegar agora. Quando a 
primeira onda chega, a água vem lentamente, mas gradualmente ela reúne poder, e passa 
a correr com poder que ninguém pode parar. Nem mesmo Deus pode pará-la. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
O nível de messias do clã é seu ponto de início. Por que esse nível de messias é 
necessário? Os clãs ao redor de Jesus não deviam se separar dele, mas deviam ter se 
unido com ele. Eles também estavam destinados a estarem unidos com a família que 
Jesus teria estabelecido. Se João Batista tivesse se unido com Jesus, esse nível de 
unidade do clã teria sido estabelecido. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Como vocês podem ser um messias? Como vocês sabem, o melhor que alguém poderia 
fazer até agora era ser salvo individualmente, mas agora cada um de nós pode se tornar 
um messias. Não há nenhum trabalho mais elevado do que este, e milhares e milhares 
de anos nunca podem ser suficientes para substituir isso. Agora não somente indivíduos 
podem ser salvos, mas podemos salvar a família e a nação também. Vocês sabem o que 
isso significa? Jesus tentou salvar a nação de Israel, e vocês podem fazer exatamente a 
mesma coisa. Jesus devia reunir a família de João Batista e a família de José, mas ele 
não pôde ser messias para seu clã. Se ele tivesse sucesso, então teria marchado adiante 
para o nível nacional de restauração. Ao ter a mesma missão, vocês podem chamar Deus 
de seu irmão, mas se vocês não prestam atenção a essa missão, então isso poderá ser 
tirado de vocês. Se um grupo de pessoas não realiza essa missão, então a missão será 
tomada por outro grupo que a realize. 
 
O lema deste ano é para ser bravo e corajoso, e marchar em frente. A fórmula é se tornar 
um indivíduo completamente unido com os Verdadeiros Pais, e então trazer suas 
famílias Caim e Abel juntas sob a família dos Verdadeiros Pais. A fórmula inclui não 
somente a família, mas o nível nacional e o nível mundial também. Quem trará unidade 
para duas nações? Devemos ser capazes de amar outras raças e nações tanto quanto as 
nossas próprias, antes que possamos até esperar trazer unidade de dois países. Do 
contrário, ninguém ouviria. O que isto significa é que mesmo se vocês morrerem agora, 
vocês não devem morrer fora de seu próprio lar, como fez Jesus. 
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Todos os discípulos fugiram no tempo de Jesus, mas se vocês morrem, este pode ser seu 
próprio lar com irmãos e irmãs, e os pais lamentando por vocês. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, Londres 
 
Por que precisamos de lares igrejas? Vocês devem começar lares igrejas porque 
precisam sair para o mundo secular para restaurar Caim. Abel precisa trazer Caim para 
Deus a fim de que ambos sejam perdoados e aceitos. Nessa posição, vocês estão 
restaurando a missão de Jesus, a qual ele não teve uma chance de cumprir. Vocês trarão 
essa missão à perfeição, e esse é outro significado por trás da sua missão de lar igreja. 
 
Nosso objetivo é tornar todo o planeta em um único lar igreja. Jesus foi crucificado 
porque dois lares falharam em se unir – o lar de João Batista e o lar de Jesus. Se a 
família de João tivesse recebido Jesus, então a vontade da história teria sido que a irmã 
de João Batista se tornasse a noiva de Jesus. Por quê? Adão tinha a responsabilidade 
dual de restaurar tanto o mundo angélico como sua própria esposa. O Messias deve vir 
para restaurar uma família de três gerações – avô, pai e filho – antes que possa restaurar 
o mundo. João Batista estava na posição de filho mais velho, ou Caim, mas falhou em 
ser totalmente obediente ao filho de Deus, que estava na posição de Abel. João Batista, 
na posição de arcanjo, deveria ter sido totalmente restaurado para Deus através da 
obediência a Jesus, mas isso não aconteceu. Se Jesus tivesse sucesso nessa providência, 
ele teria sucesso em restaurar sua noiva. A noiva de Jesus devia ser restaurada através 
da família do arcanjo, que era o lar de João Batista no tempo de Jesus. 
 
Por que vocês, como Abel, devem sair para o mundo satânico? É para restaurar o 
arcanjo, e em segundo lugar, para restaurar sua Eva, ou seu parceiro. Vocês, mulheres, 
devem sair para restaurar o arcanjo, e então restaurar Adão. Porque o Messias ainda não 
tinha vindo e preenchido a posição de Adão, e estabelecido a fórmula celeste, as 
religiões seguiram através da história desencorajando o casamento em favor do celibato, 
preparando as pessoas para serem capazes de receber o Messias de todo o coração, 
livres do fardo de seus desejos sexuais. Até que o Messias chegue, ninguém está 
realmente apto para o casamento. Matrimônio é muito importante, mas mesmo depois 
do casamento, estamos sob determinada disciplina porque devemos demonstrar que 
podemos superar desejos físicos a fim de servir os Verdadeiros Pais e o mundo. 
 
Primeiro o Messias precisa da restauração tribal. A família de João Batista estava 
relacionada com a família de Jesus, e se tivesse sido criada uma verdadeira unidade 
familiar no tempo de Jesus, então a tribo teria sido restaurada, e a seguir a vitória 
nacional e mundial teria sido finalizada. Mas foi na missão em nível familiar que João 
Batista falhou. As duas famílias chaves envolvidas era a família de João Batista, cujo 
pai era Zacarias, e a família de José. O lar de José representava o noivo e o filho 
adotivo, enquanto o lar de Zacarias representava o arcanjo e a noiva. 
 
A família de José deveria ter apoiado a família de Zacarias, e então João Batista teria se 
colocado na posição de arcanjo restaurado e oferecido a noiva para Jesus. Os dois lares 
deveriam ter se unido pelo matrimônio do Cordeiro e a instalação da verdadeira 
paternidade no tempo de Jesus. Os lares de Abel e Caim unidos teriam trazido uma nova 
raça. 
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Atualmente o mundo está dividido em duas partes, com uma sendo sujeito e outra o 
objeto, ou alto e baixo, céu e terra. O lar do noivo representa o mundo positivo, e da 
noiva, o lar negativo. A religião é positiva e superior, enquanto a raça corresponde ao 
negativo, e todos estes podem ser unidos pelo conceito central de lar igreja. Vocês 
extrairão a melhor essência desta terra e criarão lares igrejas, nosso próprio mundo puro. 
Os homens restauram Eva, a noiva, e as mulheres saem para restaurar Adão. 
Naturalmente, antes de fazermos isso, devemos restaurar o mundo do arcanjo, a família 
externa, e então restaurar internamente Adão e Eva. Esse é o conceito de lar igreja. Este 
ideal não foi cumprido no tempo de Jesus, mas agora em nosso tempo devemos trazer a 
missão messiânica à realidade através de lares igrejas. Lares igrejas são de dois tipos – 
lar de Jesus e lar de João Batista. Dos dois, Jesus é sujeito e onde quer que ele vá, 
sempre deve haver obediência. Os dois tipos de lares igrejas sempre se unem ao redor 
do conceito do Messias; sobre o fundamento de unidade, vocês podem aceitar o messias 
e cumprir o ideal de Deus. Novamente, por que vocês devem começar lares igrejas? 
Esta é a restauração da posição de Jesus, que não pôde cumprir o ideal de um lar em sua 
vida. Ao seguir para restaurar a posição de Jesus, vocês estão estabelecendo o 
fundamento para serem abençoados e instalar a paternidade, o que é a conclusão do 
propósito definitivo da religião. 
 
Jesus não foi capaz de reunir determinadas coisas em sua vida. Por exemplo, Jesus não 
teve três discípulos principais em sua vida. Por que três? A família de Adão teve três 
filhos. Havia oito membros reunidos – pai, mãe, três filhos e três noras. Sendo que a 
família ideal tinha sido rompida em pedaços no mundo decaído, devemos reuni-la. Os 
três magos do oriente foram símbolos dos três discípulos, e eram representantes dos 
anjos. Eles inclinaram para o bebê sagrado e trouxeram presentes de longe para ele. O 
ato deles simbolizou outras nações inclinando para Jesus, o filho de Deus. Discípulos 
são filhos espirituais em sua terminologia, e estão na posição de filhos adotivos que 
teriam obedecido Jesus. Esta fórmula nunca é estabelecida de forma arbitrária; ela tem 
significado espiritual que deve ser cumprido. O fundamento de três deve ser expandido 
para 12 discípulos, representando a família e a tribo. A seguir deve se expandir para 72 
discípulos representando um povo ou nação inteira. 
 
Três está incluído no número 12, significando que a tribo é uma expansão da família. 
Setenta e dois tem incluso o número 12 e representa a nação, enquanto 120 representa a 
restauração mundial. Esses eram os números chaves que Jesus tinha que obter. Jesus 
tinha reunido 12 apóstolos e 72 discípulos, os quais juntos totalizavam 84, mas esse 
fundamento não foi completamente estabelecido em unidade e harmonia no tempo de 
Jesus. Portanto, sendo que 84 é um número chave para nós em nosso tempo de vida, 
devemos restaurá-lo. Oitenta e quatro inclui todos os ingredientes necessários para 
edificar o Reino de Deus na terra. Quem cumpre os 84 terá feito o que Jesus não pôde 
fazer. Se vocês restauram um filho espiritual por mês, vocês cumprirão o número 84 em 
sete anos; é assim como o padrão um-a-um veio a existir. Contudo, vocês ainda não 
cumpriram esse critério. Agora vocês conhecem o significado de lar igreja, certo? O 
melhor das eras do Velho Testamento, Novo Testamento e Completo Testamento está 
contido no lar igreja. A menos que tenhamos sucesso nessa missão, estamos destinados 
a repetir a era de Jesus, mas depois que obtenham vitória no lar igreja, vocês podem 
restaurar a posição de Jesus e seguir definitivamente para a posição de pais. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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Este é o 34º ano desde 1948; e temos mais seis anos para seguir até 1988. Domingo 
passado, dia 22 de fevereiro de 1982, foi o aniversário da data em 1948 quando eu fui 
para o campo de prisão de Hungnam. Isto significa que estou começando agora meu 34º 
ano de indenização da vida e ministério de Jesus. Se Jesus tivesse vivido mais sete 
amos, ele teria completado quarenta anos. Durante os próximos sete anos até dez anos, a 
responsabilidade repousará sobre os Verdadeiros Pais e seus filhos, os membros da 
Igreja de Unificação, de alcançar a mais completa providência de vitória para a salvação 
do mundo. 
 
Coisas acontecerão na Igreja de Unificação para reindenizar todas as falhas no tempo de 
Jesus. Concluiremos a porção incompleta do ministério de Jesus durante estes próximos 
sete anos. Durante este tempo, o próprio Jesus aparecerá para muitos de seus mais 
devotos seguidores e os conduzirá para a realização do Princípio Divino. 
 
Até o ano 2000, o mundo inteiro conhecerá sobre a Igreja de Unificação; em breve, não 
haverá mais oportunidade para fazer lar igreja. Se Jesus pudesse ter vivido além da 
idade de 33 anos, seu próximo principal esforço teria sido em Roma. Minha situação 
aqui na América tem sido como enfrentar Roma moderna. Nos próximos setes anos, ao 
menos, as realizações que deveriam ser feitas até a idade de 40 anos de Jesus, serão 
alcançadas. Eu tenho falado com muita ousadia e força aqui, e fazendo isso, eu tenho 
corrido muitos riscos por mim mesmo e pelo progresso do movimento. Por que tenho 
feito isso? Desta forma, a incapacidade de Jesus de ir para Roma e lutar pelos propósitos 
de Deus pode ser indenizada. Estes próximos sete anos devem ser um período de 
sucesso. Do contrário, o comunismo ocupará totalmente o mundo, e a religião será 
varrida em todo lugar. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Por que precisamos de lar igreja? Porque pais decaídos vieram a existir. A fim de 
restaurar esta posição, Jesus veio à terra. Ele tinha que seguir através de determinado 
processo; ele precisava restaurar a família Abel de Zacarias e a família Caim de José, 
unindo-as. Porque isto não foi realizado, devemos seguir, em nosso tempo, para a 
missão de lar igreja e restaurar essas posições. Quem crucificou Jesus? Homens 
decaídos, homens sem fé. Portanto, até que tenham pago esse débito, vocês não podem 
ser restaurados. 
 
Eu estabeleci um fundamento para seu lar igreja através do fundamento vitorioso de um 
mundo igreja. Lar igreja não é nada mais do que um microcosmo do mundo igreja. Ele é 
um mini-mundo no qual vocês podem herdar meu fundamento e minha vitória. Ao 
estabelecer uma condição no nível de lar igreja, vocês obterão o direito para fazer as 
coisas que nem mesmo Jesus pôde fazer 2.000 anos atrás; vocês indenizarão a posição 
dele. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Unindo Caim e Abel 
 
“Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; por 
isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, 
este sonho, que tenho sonhado: Eis que estávamos 
atando molhos no meio do campo, e eis que o meu 
molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os 
vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu 
molho. 
Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras 
reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre 
nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e 
por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a 
seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho; e 
eis que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam a 
mim. 
E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o 

seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e 
teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam; seu pai, 
porém guardava este negócio no seu coração...” 
 
“Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele; e clamou: 
Fazei sair daqui a todo o homem; e ninguém ficou com ele, quando José se deu a 
conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o 
ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José; vive ainda 
meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante 
da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se; 
então disse ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes 
vendido para cá; porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 
Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que 
não haverá lavoura nem sega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar 
vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai 
de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. 
Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem 
posto por senhor em toda a terra do Egito; desce a mim, e não te demores; 
E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos 
dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, 
porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua 
casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, 
veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no 
Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. 
E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou; e Benjamim chorou também 
ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles; e depois seus 
irmãos falaram com ele.” 
Gênesis 37:5-11, 45:1-15 
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Quando vocês têm sucesso no lar igreja e trazem seus próprios familiares para o 
banquete, o que vocês acham que acontecerá? A atitude deles mudará imediatamente. 
Quando vocês e seus membros inclinam profundamente para eles e os servem na mesa, 
vocês não acham que eles vão querer fazer a mesma coisa e inclinar? A Bíblia diz 
muitas vezes que seu pior inimigo está em sua família; vocês não devem olhar na Bíblia 
para descobrir por que estão experimentando isso! Se vocês têm sucesso no lar igreja, 
então nem mesmo terão que lutar com seu pior inimigo. 
 
Se vocês têm sucesso ao trazer à unidade todas as pessoas de seu lar igreja, vocês acham 
que elas concordarão que todos devem ajudar a fazer lar igreja com sua família? Vocês 
não terão que fazer nada para testemunhar para sua família; se vocês as trazem para seu 
lar igreja, então automaticamente elas se tornarão membros do lar igreja. Este seria o 
curso normal a fim de que os mundos Caim e Abel vivam harmoniosamente. Isto é o 
que o Princípio nos demonstra. Se isto não funciona, então não há nenhum ponto no 
qual possamos dizer que o Princípio funciona. 
 
Ao restaurar com sucesso Caim e Abel, vocês podem restaurar a família de Adão. Por 
que trabalhamos tanto como Abel para restaurar Caim? Isto é a fim de que possamos 
restaurar nossos pais; antes disso, não podemos trazer de volta nossos pais. Abel 
restaurará Caim, e então na posição de irmão mais velho, ele restaurará os pais que 
foram perdidos. O mesmo se aplica ao clã; o clã no lado Caim deveria ser restaurado 
por Abel antes que a restauração do clã paternal possa acontecer. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Estamos seguindo para a terra natal eterna de Deus e de nossos Pais, mas vocês não 
podem retornar para lá sem restaurar primeiro Caim, seu irmão mais velho. A menos 
que restaurem Caim, vocês não têm nenhuma escolta com quem possam entrar no reino. 
Mesmo se vocês restauram seus próprios familiares para a igreja, enquanto houver um 
mundo mal Caim lá fora, isto pode sempre destruir vocês e puxá-los de volta. Portanto, 
o mundo Caim deve ser tomado primeiro. 
 
Vocês devem ter sucesso no lar igreja Caim; então vocês podem fazer mais um lar 
igreja em sua terra natal e trazer sua própria família de volta para Deus. Não somente 
seu lar igreja Caim, mas seus próprios pais, irmãos e irmãs realmente inclinarão para 
vocês quando eles reconhecem vocês como santos. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Quando vocês são literalmente adorados pelas pessoas de seu lar igreja, seus próprios 
pais virão e dirão, “Você não me ama mais. Como você pode amar todas estas pessoas? 
Você não obterá nada a partir disso”? Ou eles dirão, “Meu filho, você é ótimo. Eu não 
sabia que você era esse santo!”? 
 
Lar Igreja e a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
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Uma razão muito prática para fazer lar igreja é para o benefício de seu clã. Uma vez que 
as pessoas de seu lar igreja entendam Deus e a vontade de Deus, elas podem receber e 
educar seu clã; elas podem ser melhores mestre do que vocês. Isto eliminará a divisão 
de Caim e Abel dentro de seu clã. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Há mais uma razão pela qual esta é a era da nova providência. Sendo que pavimentei 
completamente o caminho de indenização, vocês também podem voltar novamente. Isto 
significa que depois que seguem através da indenização, vocês podem voltar direto para 
sua família e restaurá-la. Este é o motivo pelo qual Nova York já começou o movimento 
lar igreja. Se Caim e Abel alcançam perfeita unidade, então os pais podem ser 
restaurados. Se vocês trazem sua família do lado Caim à unidade com sua família no 
lado Abel, então vocês podem restaurar a família como verdadeiros pais. Depois de se 
tornar filhos dos Verdadeiros Pais e unidos com suas famílias Caim e Abel, vocês terão 
realizado o fundamento para restaurar o céu no nível familiar. 
 
O mundo livre e o mundo comunista estão divididos agora. Há divisão permeando o 
mundo, mas internamente Caim e Abel devem alcançar a unidade. Quando as famílias 
Caim e Abel alcançam unidade, isto significa que a família dos Verdadeiros Pais pode 
ser restaurada.  
 
Quando estes três níveis alcançam unidade – a família de Adão, as famílias de Caim e 
Abel, e a terceira geração – isso formará os três estágios para a perfeição da providência 
de Deus. Esse é o lugar onde Caim e Abel não lutam mais. Esse é o início de céu e da 
restauração além do lugar onde a queda ocorreu. Unidade realmente passa a existir aqui 
no terceiro estágio. 
 
Estamos aqui para testemunhar, o que significa restaurar a família Caim. A restauração 
da família de Abel seguirá depois disso. Uma vez que façam isso, então vocês mesmos 
podem ser verdadeiros pais para eles, e a restauração de seu próprio clã pode começar. 
Logo que os membros de Nova York terminem o trabalho necessário nos lares igrejas 
em Nova York, eles irão para suas cidades natais para restaurar suas próprias famílias. 
Vocês estão agindo como messias de sua família e clã, trazendo-os à unidade. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78. Londres 
 
O destino final é a família restaurada, e a fim de cumprir isto, vocês devem lutar em 
dois mundos e superar muitas barreiras. A luta Caim e Abel existe no mundo livre e 
dentro da nação e da igreja, até mesmo na Igreja de Unificação. As barreiras estão 
sempre lá, mesmo na Igreja de Unificação, e vocês devem superá-las. 
 
Nosso objetivo é fazer lar igreja – primeiro o lar igreja Caim, e então o lar igreja Abel. 
Somente então, vocês entrarão nesta família restaurada. 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 



122 

 

Após a conclusão de um lar igreja no mundo Caim, vocês podem ir e edificar mais um 
lar igreja, seu lar igreja Abel. Então vocês podem convidar seu pai e sua mãe, e toda a 
família, e juntamente com eles, podem entrar no Reino de Deus. O Reino de Deus aceita 
somente famílias, não apenas indivíduos. Uma família é três gerações, e isso é o que 
vocês estão destinados a criar para entrar no Reino de Deus. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Eu não sou aquele que deveria comprar para mim mesmo um lar na Coreia. O lar dos 
pais deveria ser comprado pelos filhos, Caim e Abel. A casa de Deus também é 
comprada pelos filhos; lar igreja se tornará o lugar de moradia de Deus, o lar de Deus. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82. Centro Mundial de Missões 
 
O Pai tem um tipo diferente de responsabilidade agora. Ele dedicou toda a sua vida para 
o mundo, mas agora ele deve trabalhar para o benefício de seus próprios filhos. O Pai 
nunca teve muito tempo para conversar com eles antes. O Pai também deve agir como 
um esposo com sua esposa, com a Mãe. Ele terá que encontrar com seus familiares, 
falar com eles, e fazer algo por eles. Por isso, o Pai certamente sabia que, depois que 
fazem seu trabalho público, ele poderia permitir tempo privado para vocês; portanto, o 
Pai começou o lar igreja. Façam o trabalho público através deles, e mais tarde vocês 
podem ter seu próprio tempo privado através deles também. Vocês entendem? 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Uma vez que tenham um lar igreja externo em sua área, vocês também terão um lar 
igreja interno, que é sua família. Quando vocês voltam para sua terra natal depois de sua 
vitória no lar igreja, as pessoas automaticamente virão e ouvirão vocês. Quando eu volto 
para a Coreia depois de estar na América, que é minha nação Caim, sou recebido e bem-
vindo por minha nação Abel. Os coreanos não devem estudar o Princípio para me 
aceitar; se sou bem-vindo pelos americanos, então os coreanos me aceitarão também. 
 
O caminho de Abel a Partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Vocês devem ouvir sobre lar igreja, mas vocês sabem por que estamos fazendo isto? Na 
fórmula providencial de Deus, Abel deve sempre deixar seu lar a fim de salvar Caim. A 
menos que Abel saia para restaurar Caim, seu irmão mais velho, ele não pode retornar 
para sua verdadeira pátria. No mundo decaído Caim está puxando o mundo, mas na 
restauração o irmão mais jovem está puxando o mundo, se tornando o irmão mais velho 
a quem Caim seguirá. No processo inverso de restauração, Deus reconhece o irmão 
mais jovem Abel como o verdadeiro irmão mais velho, e ele sempre vai diante de Deus 
junto com Caim, dizendo, “Deus, este é meu irmão e quero que o Senhor o ame.” Deus 
aceitará esta proposta. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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Há uma razão prática muito concreta pela qual fazemos isto. Se vocês são Abel, então 
precisam de Caim, e somente juntos com Caim, vocês podem vir até Deus. Vocês não 
podem ir até Deus sozinhos, não importa quão maravilhosos sejam. Deixem isto ser o 
início de seu futuro pelos próximos 25 anos. Não pensem sobre nada mais além de lar 
igreja, e então vocês cumprirão a providência de Deus. 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
 
Agora chegou o tempo quando, se vocês trabalham fielmente e muito intensamente, 
então podem restaurar sua própria família. Se Deus reconhece seu fundamento, então 
em alguns anos nenhum dos pais se oporão a vocês. 
 
Agora estejam certos que vocês sabem que a idade da indenização de Abel mudou para 
a era da indenização de Caim. Quando voltam para seu próprio lar, vocês devem amar 
sua família, e então salvá-la. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, Londres 
 
No lar igreja, vocês devem ser reconhecidos primeiro pelos pais. Até agora eu estive 
descrevendo o lar igreja tipo Caim, mas o lar igreja tipo Abel de seus próprios 
familiares também deve ser desenvolvido. Seus pais devem ser as primeiras pessoas a 
reconhecerem vocês, antes que sejam reconhecidos pela sociedade. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9. 79, Belvedere 
 
Vocês não podem começar com seus avós, mas devem começar com seus pais, e 
trabalhar por eles. Quando vocês podem trazer membros de seu próprio círculo familiar, 
não haverá nenhuma perseguição, mas agora vocês ainda estão no tempo de transição, 
quando devem trazer pessoas de fora de sua família para criar seu fundamento. Este é o 
motivo pelo qual vocês devem começar o lar igreja. Uma vez que restaurem 84 pessoas 
no lado Caim, então vocês voltarão para trazer os membros de sua própria família. Ao 
fazer isto, vocês estarão trabalhando para estabelecer um fundamento tal como Jesus 
fez. Vocês se tornarão como pais para eles, na posição de Verdadeiros Pais. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres  
 
A família de José estava na posição Abel, enquanto a família de Zacarias estava na 
posição Caim. A unidade deles era uma chave essencial que permitiria que Jesus fosse 
recebido. Um ponto essencial do Princípio é que a posição de pais somente pode ser 
assegurada sobre a unidade dos filhos, Caim e Abel. Essa unidade é o que permite a 
restauração de Adão. A posição de messias é aquela de pais, por isso através do lar 
igreja, unidade pode ser estabelecida entre os clãs Caim e Abel. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
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As duas principais famílias no tempo de Jesus eram a família de José e a família de 
Zacarias, a qual era a família Caim de onde veio João Batista. Estas duas famílias 
estavam destinadas a trabalharem juntas, mas quando falharam em se unir, elas foram 
destruídas. Dentro de seu lar igreja as famílias de José e de Zacarias são expressas como 
Caim e Abel. 
 
Vocês têm dois tipos de lar igreja – o tipo Caim é seus 360 lares, e depois que isso é 
restaurado, vocês farão o lar igreja tipo Abel em sua própria família. Quando ambos são 
concluídos, vocês são elevados para a posição de pais, a posição de Messias, e então 
estarão no céu. Nesta miniatura da providência, eu tornei seu trabalho prático e fácil. 
 
Núcleo de Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês gostariam de ter suas famílias centradas em Deus, não é? Lar igreja é a base para 
vocês praticarem esta forma específica de vida. Então mais tarde vocês voltarão para 
seus familiares e implantarão o ideal no meio de sua família física. Todos vocês agora 
estão seguindo através do nível tribal, sendo que eu finalizei os níveis de nação e 
mundo. Quando avançam para o nível tribal, vocês podem ir direto para sua família. 
Este é o ponto que Jesus não pôde cumprir, por isso este é seu ponto de início. Vocês 
devem ir amar esta tribo, seu lar igreja. Vocês serão perseguidos por isso e, contudo, 
devem amá-los incondicionalmente. Ao encontrar esse critério, vocês acabarão amando 
sua família mais do que sua tribo. Sua tribo deve dar testemunho, e assinaturas de 360 
lares serão dadas dizendo que vocês são um filho de Deus. 
 
Quando vocês têm sua própria família, Deus irá dizer que, sendo que amaram muito sua 
tribo do lar igreja, vocês devem seguir adiante e amar sua família mais do que sua tribo. 
Vocês devem amar sua família mais do que amam qualquer outra coisa, porque eles 
representam sua tribo, sua nação e o mundo. Esse é o fundamento do céu. Uma vez que 
alcancem este nível familiar, não haverá nenhuma necessidade que os abandonem. 
 
Uma vez que seu lar igreja Caim esteja concluído, há mais um passo que vocês seguirão 
para sua terra natal e formarão seu lar igreja Abel centrando em seus parentes e 
familiares. Então vocês devem realmente ser elevados como messias. Uma vez que 
alcancem esse ponto, vocês não terão que fazer o trabalho difícil do MFT [Mobile Fund 
Raising Team] ou testemunho, porque já terão se graduado nesse trabalho. Seus filhos 
não terão que ter treinamento MFT ou testemunho porta a porta. Não haverá mais 
separação entre Deus e os homens porque sua sensibilidade automaticamente os 
conduzirá para casa. Faremos todas as tarefas difíceis da história humana que precisam 
ser finalizadas, ao invés de deixá-las para nossos descendentes. Passaremos a glória, não 
a indenização. É uma grande bênção e uma declaração vitoriosa que podemos fazer lar 
igreja para que mais tarde possamos retornar para nossas terras natais e nos tornarmos 
messias tribais. 
 
Uma vez que vocês trilhem esse caminho e o vivam na realidade, não haverá mais 
espaço para Satanás chegar perto de vocês com acusação. Entretanto, a menos que 
realizem o lar igreja, sua missão será transmitida para seus filhos com sofrimento ainda 
maior. Então haverá dois mundos separados, o mundo daqueles filhos que devem fazer 
lar igreja no lugar de seus pais, e o mundo onde as pessoas estão desfrutando como 
família verdadeira e lar ideal verdadeiro. Deus não quer ver essa divisão ocorrendo. 
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Não há dúvida que MFT e lar igreja são trabalhos difíceis, mas eu quero ver vocês bem 
recebidos em suas terras natais e vivendo em famílias felizes. Seu objetivo definitivo é 
trazer a conclusão disso. 
 
Dia dos Verdadeiros Pais e Nossa Família 
28.3.79, Centro Mundial de Missões 
 
Logo vocês terão sua própria família Abel com tantos filhos quanto possível. E quanto 
às outras famílias na sociedade, as famílias Caim? A tradição americana diz, “Não 
queremos nos preocupar com Caim. Deixe-o se preocupar com ele mesmo,” mas essa 
não é a forma de Deus de restauração. Caim é seu irmão mais velho e vocês não podem 
ignorá-lo, ou a família dele. O país da América está na posição de Caim em relação a 
vocês e sua família. Sendo que não podem lidar com o país inteiro, vocês devem ter 
uma área representante para lidar, e esta é sua área de lar igreja. É o trabalho de Abel 
criar unidade com Caim; Deus não pode entregar para vocês essa unidade. 
 
Sua família, como uma unidade, está em uma linhagem direta deste os Verdadeiros Pais 
e Deus; as famílias tipo Caim estão na linhagem lateral. Vocês e elas devem ser unidos. 
Temos uma missão espiritual primária, mas devemos trabalhar na realidade física para 
cumprir nossa missão. A família de Abel deve desempenhar o papel de condução em 
todas as formas, espiritual como também econômica. Sem servir seu Caim, a 
restauração não ocorrerá. À medida que se sacrificam pelo benefício do mundo, eles vão 
querer oferecer grandes recompensas para vocês. Eles oferecerão coisas materiais e vão 
querer que vocês ensinem para eles e seus filhos. Desta forma, vocês terão restaurado 
sua posição de pais em relação a eles. Quando vocês tiverem estabelecido isso, a família 
satânica será capaz de cruzar para o domínio celeste e estará livre de Satanás. 
 
Muito breve vocês começarão a ter filhos. Sua atitude em relação ao seu bebê pode ser, 
“Eu amarei esta criança mais do que qualquer outra pessoa”? Vocês devem amar Caim 
primeiro, e então Caim ficará ao redor, amará e cuidará de seus próprios filhos a fim de 
pagá-los de volta. Esta é a forma adequada para seus filhos serem amados. Esta é minha 
tradição, eu sempre servi outras famílias antes da minha própria família. Quando Caim 
está unido com vocês, juntos vocês podem amar seus próprios filhos. 
 
Por que vivemos dessa forma? Devemos restaurar a posição dos anjos. Devemos 
restaurar a ordem adequada de Deus primeiro, Adão e Eva em segundo, filhos em 
terceiro e anjos em quarto. Por causa disto, não podemos amar nossos próprios filhos 
com toda a nossa atenção e foco como estamos naturalmente inclinados a fazer. No 
mundo original, não estava destinado a ser dessa forma, mas sendo que estamos 
restaurando a queda, devemos servir outras famílias antes da nossa. Então podemos 
deixar as outras famílias servir nossos próprios filhos junto conosco, restaurando assim 
a posição dos anjos. 
 
A fim de restaurar a posição de verdadeiros pais, vocês devem amar primeiro o filho 
mais velho, Caim. Seu próprio filho está na posição de Abel, ou do segundo filho. Até 
que tenham amado o primeiro filho, vocês não podem amar o segundo. Seu filho mais 
velho Caim será subjugado pelo coração, não pela força. Ele se rebelará no início, mas 
vocês devem continuar tentando servi-lo e subjugá-lo com amor. Um dia ele inclinará 
para vocês a partir do seu coração. O Princípio ensina que vocês não devem amar seu 
filho Abel primeiro, embora seja doloroso fazer isso. Está claro para vocês? 
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Vocês devem cuidar dos filhos das pessoas em sua área e trazer presentes para eles. 
Quando vocês cuidam tão diligentemente dos filhos de outras pessoas, elas vão querer 
em retorno trazer presentes para os seus filhos. Essa deve ser a forma que seus filhos 
recebem presentes. 
 
Ao amar as pessoas de seu lar igreja, vocês estão amando seus próprios filhos, e através 
desse relacionamento, seus próprios filhos se beneficiarão imensamente. Quando vocês 
trazem seus filhos rigidamente de acordo com o Princípio, eles crescerão e trabalharão 
para o benefício do país. Nesse ponto os filhos Abel cumprirão a posição de filho mais 
velho. Esse será o início da nova história. Vocês estão estabelecendo o fundamento 
agora unindo os lados Caim e Abel. Dessa forma seus filhos serão capazes de ir 
diretamente até Deus sem ter que criar unidade Caim /Abel. 
 
Definitivamente aparecerá um país que Deus possa chamar de Seu. Desde que este país 
apareça, todos os outros países devem seguir. Então a ordem de Deus será estabelecida. 
 
É tão importante o que fazemos agora! Estamos em busca de nosso lar, mas ele não está 
esperando por nós em algum lugar. Ele deve ser cultivado e criado por nós. Antes que 
possamos fazer isso, devemos cumprir todos estes pontos de entendimento. Quando 
comecei a empurrar vocês tão fortemente para o lar igreja, eu dei a vocês lemas como: 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu. Lar Igreja é a Base do Reino do Céu porque ele é a 
sua base. 
 
O objetivo imediato da restauração é restaurar o filho mais velho perdido. Deus tem 
tentado várias vezes cumprir isto, e agora todas as múltiplas complicações da história 
devem ser endireitadas. Isto chegou ao ponto de culminação de lar igreja, e estou 
passando a herança do lar igreja para vocês, casais abençoados. 
 
Adão veio como o filho mais velho. Jesus estava na posição de segundo filho. O terceiro 
Adão deve restaurar a posição do filho mais velho. Toda a família de Adão decaído se 
tornou a família satânica de filhos mais velhos enquanto a família dos Verdadeiros Pais 
é o início da família do filho mais velho de Deus. Este é o tempo da mudança histórica 
quando dois mundos estão claramente se distinguindo, e uma vez que resolvemos os 
problemas de Caim através do lar igreja, não haverá mais problemas Caim/Abel para 
nossos filhos no futuro. Eles serão capazes de ir até Deus diretamente sem necessitar de 
criar unidade com Caim. As áreas de lar igreja são as últimas bases de Satanás. Ao amar 
e se sacrificar pelas pessoas na área, Satanás será expulso e não terá mais nenhuma base 
na terra. 
 
O caminho de restauração chegou ao ponto onde vocês podem agora reivindicar a 
posição legítima de filho mais velho dos Verdadeiros Pais através do lar igreja. Isto é 
realmente o início da civilização do Verdadeiro Adão e o fim do Adão decaído. A nova 
civilização está sendo passada através dos Verdadeiros Pais para vocês e seus filhos. 
Essas três gerações são os elementos do fundamento celeste. Vocês devem seguir o 
caminho dos Verdadeiros Pais e seus filhos devem seguir seu caminho. Vocês não 
podem fugir do Princípio, mas devem segui-lo absolutamente. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
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Atender Verdadeiros Filhos 
 
“E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo 
zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito 
participante da raiz e da seiva da oliveira, 
Não te glories contra os ramos; e, se contra eles te gloriares, 
não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.” 
Romanos 11:17-18 
 
Eu tenho amado os membros na posição Caim, mais do que 
meus próprios filhos e esposa. Vocês devem se tornar loucos 
sobre Caim, e no processo, sacrificar sua própria família. Isso 
é adequado. Depois de fazer isso, então vocês podem voltar 
para amar seus próprios filhos e esposa. Mesmo agora em 

East Garden é raro para a Mãe e eu comermos juntos com todos os filhos porque a 
maioria do tempo estou em reunião com os líderes da Igreja no café da manhã, no 
almoço e no jantar. Mesmo agora ainda vivo essa forma de vida. 
 
Quando meus próprios filhos amadurecem e pensam sobre meu passado e minha 
missão, eles realmente me amarão e me entenderão. Mesmo depois que eu for para o 
mundo espiritual, os líderes restantes e os 36 casais os amarão tanto quanto eu amei 
essas pessoas, ou até mesmo mais. Eu pude deixá-los. É assim como estou abrindo a 
porta para toda a humanidade e toda a história amá-los. 
 
Dia dos Filhos e Tradição 
20.11.79, Los Angeles 
 
O verdadeiro santo não é aquele que cuida somente de sua família, mas que cuida 
primeiro dos outros, antes de sua própria família, mesmo aqueles que se preocupam 
menos com ele. Podemos definir o bom Deus como aquele que se sacrifica pelo 
benefício dos outros. Eu também tenho vivido de acordo com este princípio. Eu tenho 
sacrificado minha família imediata, até mesmo a Mãe, para o benefício da Igreja de 
Unificação. É muito raro que eu faça uma refeição com meus próprios filhos; 
geralmente faço as refeições com líderes da Igreja de todo o mundo. Eles são aqueles 
que estão sentados perto de mim e da Mãe, tomando café da manhã, almoço e jantar; 
nossos filhos não estão lá. Às vezes quando estou fazendo uma refeição com os filhos, e 
algum dos líderes da Igreja chegam, eu imediatamente mando os filhos para a cozinha 
para terminar suas refeições, e dou seus lugares para os membros da Igreja. Meus filhos 
também devem ter Caim para entrarem no Reino do Céu; eles não podem entrar sem 
Caim. 
 
Para o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe, há dois tipos de filhos: verdadeiros filhos 
tipo Abel e verdadeiros filhos tipo Caim. Os verdadeiros filhos Abel devem ser capazes 
de se unir com os verdadeiros filhos Caim. Eu tenho trabalhado por eles, em seu lugar, 
cumprindo seu papel de trazer esta unidade; assim, por essa razão, meus verdadeiros 
filhos Abel devem ser gratos a mim. Por outro lado, os verdadeiros filhos Caim devem 
se unir com os verdadeiros filhos Abel; sem isso, não há nenhum espaço para me 
colocar. Há dois tipos de filhos para Adão: herdeiros diretos e filhos adotivos. A menos 
que estes filhos estejam unidos, o mundo não pode ser restaurado. 
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Esta é a razão pela qual, durante 1981, o qual foi o ano da culminação final do meu 
curso de 21 anos, tenho sido capaz de dar a Bênção para os verdadeiros filhos Abel. Ye-
Jin-Nim foi noivada e se casou; Hyo-Jin-Nim ficou noivo. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Pela primeira vez posso dar alguma atenção aos meus próprios filhos. Eu nunca dei 
atenção a eles até agora. Os filhos dos Verdadeiros Pais são os representantes de toda a 
humanidade, e quando sofrem e estão infelizes, isto significa que a humanidade está 
infeliz. Para preservar o bem-estar deles, tive que ajudar no bem-estar da humanidade. É 
sua vez de me liberar. Vocês me darão liberação? Até agora, quando viajo, sempre é 
pela missão, e eu sempre levo líderes ao meu redor, e assim, negligenciei meus próprios 
filhos. Agora tomarei meus próprios filhos e os abraçarei. Quando terminam sua 
providência de lar igreja, vocês podem fazer o mesmo com seus filhos. 
 
Neste momento vocês sofrem e têm uma situação anormal. Alguns casais abençoados 
estão enviando seus filhos para seus pais, ou para uma babá, mas eles não estão 
envergonhados. Pessoas de fora acusarão vocês dizendo que nem mesmo cuidam de 
seus próprios filhos. Não se importem. Chegará o tempo quando as pessoas de seu lar 
igreja abraçarão seus filhos e vão querer cuidar deles. Isso é belo. 
 
Por que minha esposa e meus filhos vêm por último? Devemos amar primeiro o mundo 
Caim. Amem seu inimigo primeiro, e então amem sua própria família. Fazendo isso, 
vocês estão completamente livres da acusação de Satanás. Não somente Satanás não 
pode acusá-los mais, mas Ele terá que obedecer vocês. Vocês podem comandá-lo, 
“Satanás, você sabe o que tenho feito. Você pode duplicar isto?” Satanás, deverá 
responder, “Não, senhor.” 
 
Sempre olhem para a própria história de Deus. Deus sempre sacrifica Seus mais 
próximos a fim de salvar o inimigo. Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus, contudo 
Deus o sacrificou a fim de salvar o próprio inimigo de Deus. Vocês têm seu próprio lar 
igreja onde amam primeiro as pessoas. Liberem eles antes de fazer qualquer coisa por 
seus próprios filhos. Quando vocês liberam seu lar igreja, e então voltam para cuidar de 
seus próprios filhos, todos abraçarão vocês. 
 
Vocês estão prontos para me liberar de todos os meus fardos? Ao invés de me liberar, 
todos os líderes estão sempre me trazendo mais decisões para tomar. Eles ainda 
recorrem a mim por mais ajuda nas finanças e inspiração, mas esse dia vai acabar. 
Vocês devem ser independentes e seguir em frente como uma locomotiva. Eu nem 
mesmo tenho um lar de minha propriedade para morar. Vocês podem pensar que tenho 
East Garden, mas essa é propriedade da igreja. Vocês querem que eu tenha minha 
própria casa? Chegou o tempo para eu olhar para meus próprios filhos. 
 
Agora é o tempo para vocês fazerem lar igreja com todo seu coração e alma. Enquanto 
isso, os verdadeiros filhos devem ter seu bem-estar sendo cuidado para o benefício da 
humanidade, pois o sofrimento deles refletirá como sofrimento da nação e do mundo. 
Quando Ye-Jin está com mais de vinte anos e se casar, e tiver filhos, se ela ainda segue 
através de sofrimento, então isto não é bom para o benefício desta nação, ou vocês, ou o 
mundo.  
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Isto é porque o caminho dos seus filhos seguirá o padrão do curso dos verdadeiros 
filhos. Devemos suavizar completamente o caminho e estabelecer a rodovia para que 
eles possam seguir em frente facilmente. É realmente para seu benefício que estou agora 
seguindo para casa para cuidar dos verdadeiros filhos. Isso é para o benefício do futuro. 
Enquanto estou fazendo isso, vocês se tornaram soldados na linha de frente. 
 
Quando vocês fazem lar igreja em sete anos, e realmente se doam, chegará o tempo que 
as pessoas de seu lar igreja dirão, “Vocês são o pai e a mãe para o lar igreja. 
Liberaremos vocês e assumiremos sua missão. Vocês não precisam vir aqui porque 
devemos trabalhar mais do que vocês. Não se preocupem conosco.” Isso deveria 
acontecer agora aqui. Vocês deveriam dizer para mim, “Pai, não venha. Não precisamos 
de você. Vá para um grande resort e fique com seus filhos, e tenham um tempo 
maravilhoso, pacífico e glorioso. Devemos assumir a batalha.” Vocês fariam isso? 
Então certamente vocês serão tratados assim por seu lar igreja. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Antes que seus filhos físicos cheguem, é melhor que vocês comecem a amar seus filhos 
Caim para que eles amem o seu filho. Eu nunca prestei muita atenção aos meus próprios 
filhos; naturalmente eu os amo, mas prestei mais atenção aos 36 casais e dei preferência 
a eles. Mesmo agora não sou capaz de dar minha total atenção aos meus próprios filhos. 
Em outras palavras, meus próprios filhos estão sendo sacrificados para o benefício do 
mundo sem o entendimento deles sobre isso. Esse é o motivo pelo qual membros do 
mundo inteiro querem servir e amar meus filhos. Isso é tão natural. 
 
Uma vez que deem nascimento a filhos, vocês assumirão a posição de verdadeiros pais. 
Se vocês amam primeiro seus filhos Caim, e eles criam unidade com seus filhos Abel, 
vocês cumprirão com sucesso sua posição de verdadeiros pais. Esse é o motivo pelo 
qual estamos nos esforçando. Se vocês não querem seguir este caminho, isto significa 
que não querem ser verdadeiros pais, e finalmente, vocês realmente não querem estar 
perto de Deus. Somente depois que se tornam verdadeiros pais, vocês podem ir para o 
Céu. O que mais podemos fazer além de seguir esse caminho? 
 
Parece que cada uma das palavras que vêm de alguns de vocês é “meu” e “minha” – 
“minha noiva” ou “minha esposa.” Vocês alguma vez já pensaram sobre a noiva de 
Caim, a esposa de Caim? É da sua conta se preocupar sobre o amor e matrimônio de 
Caim, até mesmo mais do que o seu próprio. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
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Bênção do Matrimônio 
 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito.” João 3:16 
 
Há inúmeros casais abençoados em Nova York, e sua 
atitude às vezes não é correta aos olhos de Deus. Eles 
podem pensar que, porque possuem um bebê para 
cuidar, os outros devem sair para testemunhar. Isso está 
errado. O bebê diria, “Eu sou um filho celeste. Eu não 
quero uma mãe como você, mas uma mãe que fará lar 
igreja.” Às vezes o bebê chora por causa disso. Ter um 
filho é uma bênção, mas não tem desculpa não fazer lar 
igreja. Vou expandir a creche para que vocês possam 
sair e trabalhar no lar igreja. 
 

…Este não é o tempo para se agarrarem aos seus filhos, porque devem estabelecer a 
condição. Pessoas no mundo secular não podem desistir de seus entes queridos, mas 
vocês devem estabelecer um padrão melhor. Deus desistiu de Seu filho Jesus, então por 
que vocês não podem desistir de seu filho e sair para a salvação do mundo? Essa é a 
estratégia mais lógica de Deus e é como já tenho vivido. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Os anos de 1970-1972 foram anos de desafios incríveis para os casais abençoados 
coreanos. Deixando todos os seus filhos para trás, as esposas abençoadas saíram em 
missões pioneiras por todo o país. Elas enviaram seus filhos para abrigos ou para 
viverem com famílias que ficaram relutantes em mantê-los. Foi quase como a mãe de 
Moisés deixando seu filho no palácio do Faraó. Mas Moisés não perdeu sua identidade. 
Da mesma forma, quando nossos filhos abençoados foram viver em outros lugares, eles 
não pensaram que seus pais os abandonaram, mas sabiam que seus pais eram corretos o 
suficiente para colocar a missão na frente de tudo, sacrificando tudo para o benefício da 
missão. Adultos reclamaram sobre os pais deixarem seus filhos para trás, mas os filhos 
receberam incrível simpatia dos seus pares. Quanto mais os pais rejeitavam os filhos, 
mais simpatia eles receberam de outras crianças. Através destas experiências, as 
barreiras que impediam a unidade nacional foram rompidas de algumas formas. Depois 
que a Igreja de Unificação e eu nos tornamos famosos, alguns daqueles que cuidavam 
de filhos abençoados durante esses anos voltaram e disseram, “Você lembra de mim? 
Quando vocês foram para sua missão de três anos, eu cuidei de seus filhos; você deve 
me pagar alguma coisa agora.” Todos eles querem receber crédito agora! 
 
Entretanto, agora vocês não devem deixar seus filhos para trás. Vocês podem cuidar de 
seus filhos, sair e trabalhar pelo lar igreja, voltar e estar com seus filhos. No dia 
seguinte, podem sair alegres novamente. Os membros coreanos antigos sofreram esta 
tribulação para o benefício do mundo, mas tudo o que vocês devem fazer é lar igreja. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
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Todos devemos estar diretamente na direção desse objetivo de restauração; isso é 
realmente tudo que importa. Naturalmente, vocês devem pensar sobre sua Bênção e 
cuidar de seus filhos e famílias, mas qual é realmente mais significante, o trabalho do 
lar igreja ou sua vida pessoal? Seguramente o trabalho de lar igreja é mais importante 
do que qualquer outra coisa na providência de Deus. Se vocês trabalharam 
diligentemente fazendo lar igreja durante toda a sua vida, mas nunca puderam receber a 
Bênção, vocês teriam uma vida maravilhosa, uma vez que chegassem ao mundo 
espiritual. Vocês poderiam me chamar, e eu poderia levar vocês diretamente para a casa 
dos Verdadeiros Pais, e dar seu passe livre para o Céu. Mas se forem para o mundo 
espiritual sem terem feito o trabalho de lar igreja, vocês não seriam capazes de receber 
qualquer passe ou certificado. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28,2.82, Belvedere 
 
Não importa quão velhos vocês sejam, há uma única coisa mais importante do que a 
Bênção: lar igreja. Que pais não querem que seus filhos se casem? Esse é todo o 
propósito para o qual eles têm educado seus filhos. Eu tenho ouvido que algumas das 
mulheres que ficaram noivas estão pressionando seus noivos a obterem mais educação 
para que possam ser líderes, até mesmo querendo que eles obtenham Ph.Ds. É uma 
noiva maravilhosa que pensa dessa forma? Não, o noivo deveria dizer, “Você é Satanás. 
Ao invés de ir para a escola, eu farei algo mais.” Agora vocês concordam com isto 
depois de me ouvir porque possuem uma nova perspectiva! O caminho difícil é para 
obter seu Ph.D. e então descobrir que aquilo que estou dizendo agora é verdade. A 
forma como trabalhamos é muito mais digna do que obter uma graduação. Sem seguir 
este curso, ninguém pode obter o céu que apresentei. Vocês precisam de muita educação 
para se registrar como cidadão lá? Não, ser perseguido da forma que Deus e os 
Verdadeiros Pais têm sido perseguidos é a exigência. Este é o motivo pelo qual “minha 
indenização” é parte do tema de hoje. Vocês devem saber qual é sua indenização. 
 
O Mundo de Bem e Mal e Minha Indenização 
28.9.80, Belvedere 
 
Quando vocês são realmente consumidos por este fogo de convicção, então nada 
importa, nem mesmo comer ou dormir; vocês estão realmente loucos sobre a missão. 
Agora vocês têm um noivo, um amado, por isso podem amar mais pessoas. Esse é o 
padrão que estou dando a vocês. Vocês desejam ter mais tempo para ficar com seu 
noivo ao invés do lar igreja? Sua antena deveria estar direcionada para o lar igreja. Ela 
está? 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Belvedere 
 
Quando olham para seu noivo, vocês sentem alegria crescente. Entretanto, esse é o 
tempo para compreender que antes que amem seu lar igreja e cumpram sua própria 
missão, vocês não têm nenhum direito nem mesmo de amar seu próprio noivo. Vocês 
compreenderão que devem desejar o direito de amar seu próprio noivo. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Aqueles que estavam na cerimônia de noivado, levantem a mão. Vocês já imaginaram 
seu noivo em seu lar igreja? Se seu noivo está em sua área, vocês iriam lá? Talvez vocês 
começassem a olhar mais para sua própria área, mas seu corpo realmente estaria se 
movendo na direção de sua área! Lar igreja é menos importante do que seu noivo? 
Vocês não devem desperdiçar tempo escrevendo cartas ou segurando a mão por um ano. 
Não pensem sobre seu noivo tanto porque o Princípio diz que devemos amar nosso lar 
igreja mais, e então podemos amar nosso noivo mais tarde. 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
Algumas de vocês, irmãs, pensam que são virgens velhas, mas esse não é realmente o 
problema. Seu problema é lar igreja. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Este é o momento que vocês começam a se preparar para ter uma família; vocês não 
apenas entram nela de coração leve. De acordo com a experiência de outras pessoas, isto 
não é fácil, e em pouco tempo vocês terão filhos. Vocês já estabeleceram a condição 
requerida de ter 84 filhos espirituais, como todos deveriam, e estão assumindo sua 
família nesse fundamento? Naturalmente, vocês não estão prontos nesse sentido pleno. 
Por causa das circunstâncias, estou dando a vocês a permissão para viverem juntos, 
embora não sejam dignos ainda, se vocês sentem que tentarão o seu melhor.  
 
Vocês estão em débito com todos ao seu redor, incluindo seus próprios filhos, até que 
cumpram esse fundamento. Vocês devem entender isto claramente. Eu sei pelo que 
chama o Princípio, eu devo cumprir isto literalmente, não simbolicamente. Se meus 
próprios filhos perguntam se tenho realmente feito o que ensinei os membros a fazerem, 
estou preparado para explicar como realmente tenho feito isso. Se Deus me pergunta se 
tenho vivido pelo padrão que pede o Princípio, estou pronto para dar uma resposta 
direta; mesmo se Satanás perguntar, tenho uma explicação pronta.  
 
Um dia vocês também serão perguntados sobre isso, e deverão ser capazes de responder 
como eu. Sem fazer isso, como vocês podem assumir a posição de verdadeiros pais? 
Onde vocês conseguirão o material com o qual ensinarão seus filhos, sem isso? Antes 
que pudesse me tornar um verdadeiro pai, eu tive que estabelecer todas as tradições 
necessárias no ponto de vista do Princípio. É muito lógico que vocês, ramos dos 
Verdadeiros Pais, se tornem verdadeiros pais também; mas primeiro devem estabelecer 
as exigências. Somente então vocês genuinamente educam as gerações que virão. 
 
Discurso sem Título para Casais Abençoados 
20.2.80 
 
Eu posso ver que vocês ainda não desceram para a terra após seu noivado. Vocês estão 
tão envolvidos em conhecer um ao outro e seus rostos estão diferentes. O que devem 
fazer quando encontram seu noivo é colocar suas cabeças juntas e decidir que vencerão 
no lar igreja, e então voltarão para me pedir que abençoe vocês.  
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Vocês precisam cumprir certas condições antes da Bênção, tais como ter filhos 
espirituais tipo Caim e sua tribo de 84 pessoas. Vocês já ouviram todas estas coisas, por 
isso sabem por que seguem com a capacidade de Abel para o lar igreja. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Belvedere 
 
A ordem correta das coisas é que primeiro vocês façam lar igreja, e então recebam a 
Bênção. A única razão que vocês podem ter uma família abençoada antes disso é porque 
os Verdadeiros Pais e Deus consideram vocês como ramos dos Verdadeiros Pais, que 
são o tronco e a raiz. Quando os Verdadeiros Pais dão fruto, então vocês dão fruto, 
porque são os ramos. Contudo, o significado do fruto que vocês dão está acima de 
vocês. Este é o ponto onde está seu teste. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79. Belvedere 
 
Enquanto isto ainda está inacabado, vocês podem pensam em serem abençoados? Eu 
pude somente permitir aqueles que têm a Bênção de recebê-la porque eles tiveram que 
trazer ao menos três filhos espirituais. Eu tomei isso como uma condição, no 
entendimento de que após a Bênção eles poderiam continuar a trazer as 84 pessoas. 
Aqueles que não tiveram sucesso após três anos de separação, não deveriam querer 
viver juntos. Se querem viver juntos, vocês devem trabalhar muito mais rápido e 
cumprir este número. Vocês deveriam colocar este número em todos os lugares, mesmo 
na pia do banheiro, para lembrá-los a cada minuto do dia. A partir de agora vocês 
pensarão desta forma, não é? Vocês nunca devem esquecer isto, nem mesmo por um 
minuto. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
Realmente não deveria haver nenhuma Bênção antes que o lar igreja esteja concluído. A 
partir deste momento em diante, ninguém está automaticamente elegível para a Bênção 
simplesmente porque têm sido membro por um determinado número de anos. Somente 
aquelas pessoas que tiveram sucesso no lar igreja e restauraram filhos espirituais estão 
qualificados para a Bênção. Jesus restaurou primeiro seus três discípulos principais, e 
então os três se tornaram 12. Esses 12 mais 72 discípulos estabeleceram o número 84. 
Este é um número importante para nós, e ele deve ser feito no tempo de sete anos ao 
trazer uma pessoa por mês. Jesus teria alcançado o matrimônio sagrado depois que ele 
tivesse 84 pessoas completamente unidas com ele. Esse é o mesmo caminho que trilhei. 
 
Onde vocês realmente encontrarão seu parceiro, seu objeto ideal? No lar igreja. Vocês 
serão abençoados com a pessoa que encontrarão. Essa é a situação ideal. O 
procedimento será que toda a tribo de lar igreja em uma conferência geral fará uma 
recomendação para os Verdadeiros Pais, dizendo, “Esta pessoa e aquela pessoa são 
apenas maravilhosas, e nossa tribo quer recebê-las como verdadeiros pais. Vocês as 
casariam após isso?”  
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Esse tipo de recomendação será dada como o conselho do lar igreja. Nos dias que virão 
não haverá mais essas coisas como Bênção sem ter concluído o programa lar igreja. 
Esta não é minha afirmação, mas uma afirmação do Princípio. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Após a conclusão de sua cruzada de lar igreja, vocês têm o direito de serem abençoados. 
Jesus Cristo não teve a providência lar igreja, e não pôde ter um matrimônio celeste. 
Embora vocês possam ser abençoados agora, até que tenham concluído a providência 
lar igreja, vocês realmente não podem ainda ter um lar. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
O tempo virá quando os 360 lares oferecerão seus filhos e filhas, competindo uns com 
os outros para ter seus filhos aceitos primeiro. No final do terceiro curso de sete anos 
todos serão abençoados. Em outras palavras, vocês literalmente encontrarão sua noiva e 
esposo no lar igreja. A menos que sejam benvindos em seu lar igreja, vocês não podem 
ter matrimônio depois de terminado o terceiro curso de sete anos. 
 
Lar Igreja e a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
 
É melhor fazer este trabalho e edificar um lar igreja enquanto são solteiros, e então 
serem abençoados e começar uma família, ou começar uma família agora e estarem 
separados enquanto seguem para o lar igreja? Um bebê pode ser um incômodo porque 
seus pais não estão mais livres. Seu tempo mais precioso é estar cuidando do bebê, e 
então vocês desejariam não terem se casado antes de concluir seu trabalho de lar igreja. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Aqueles de vocês que entendem a importância do lar igreja como seu negócio imediato 
antes que seus filhos físicos cheguem, eu elogio vocês e sua capacidade de entender. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
 
Nesta área vocês criarão seu lar tipo Caim, e então depois disso vocês estão prontos para 
criar seu lar tipo Abel. Uma vez que encontrem sua tribo Caim, vocês estabelecerão sua 
tribo Abel. Mesmo se sua linhagem ancestral é inferior à daquela das pessoas em sua 
área de lar igreja, vocês ainda receberão maior bênção do que todos em sua área, porque 
estabelecerão a condição necessária lá. Quando a Bênção chega para vocês sobre este 
fundamento e vocês têm filhos, eles receberão bênçãos mais abundantes do que 
qualquer outra pessoa no lar igreja. 
 
O processo de restauração no mundo decaído é uma das três maiores divisões de Caim e 
Abel, esposo e esposa, e pais, mas agora estamos juntando pela primeira vez estas três. 
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Lar igreja é o processo de unir os irmãos, Caim e Abel. Seu lar igreja e o lar igreja de 
seu parceiro se juntarão certamente, e vocês se tornarão um casal após receber o 
reconhecimento de seu lar igreja. Sobre esse fundamento, vocês se juntarão como 
esposo e esposa. Há implicações universais em duas áreas de lar igreja se unindo. 
 
Quando vocês estão unidos como esposo e esposa sobre este fundamento do lar igreja, e 
têm filhos, vocês se movem para cima para o nível paternal. Seus filhos virão sobre o 
fundamento do sucesso no lar igreja e todo seu trabalho será colhido por eles. Nesse 
caso, vocês realmente têm um fundamento onde podem receber abundantemente a 
bênção de Deus. Porque a separação Caim-Abel já foi resolvida no lar igreja e não há 
nenhuma mancha restante, vocês podem oferecer seus filhos como uma oferta pura para 
Deus. Então Deus abraçará alegremente vocês e seus filhos. Entretanto, a menos que se 
coloquem como vitoriosos no lar igreja, vocês deixarão essa tarefa e responsabilidade 
para seus filhos, que então terão que seguir eles mesmos através das tribulações. 
 
Somente sobre este fundamento vitorioso do lar igreja, vocês, como homens e mulheres, 
podem gerar filhos sem pecado, tal como Adão e Eva aperfeiçoados no jardim do Éden 
teriam dado nascimento a filhos sem pecado. Ninguém deveria ser capaz de vir contra 
esse filho puro. Vocês devem cumprir todas estas condições antes que a Bênção de 
Deus venha para vocês como esposo e esposa. 
 
Podemos concluir que, quanto mais vocês são oprimidos e perseguidos, mais felizes 
serão e mais ganharão. Vocês sofrem porque querem tornar sua Bênção mais preciosa, 
pois é seu sofrimento adicional que criará sua qualificação mais preciosa, e seu 
diamante mais polido. Todo seu sofrimento e tribulação pode ser reivindicado para ter 
seu parceiro; esta única Bênção pode fazer tudo valer a pena. Seu esposo ou esposa é 
mais precioso do que seu lar igreja, e se vocês podem dar qualquer coisa por seu lar 
igreja, então quanto mais vocês poderão fazer por seu parceiro? Sendo que já estão 
treinados para servir seus 360 lares, vocês podem até mesmo servir melhor seu próprio 
esposo ou esposa. 
 
Em seus 360 lares, vocês estão diante de todos os tipos de perseguição, e mesmo se 
todas as pessoas venham contra vocês, ainda é preciso amá-las. Se mais tarde Deus 
utiliza seu esposo ou esposa para dar dificuldades para vocês, o que é preciso fazer? 
Vocês diriam que não puderam suportar e o colocaram porta afora? Vocês já estão 
suportando tanto agora que quando alguma dificuldade aparecer em sua própria família, 
isto não será nada em comparação. Vocês são absolutamente leais um ao outro e estão 
dispostos a fazer qualquer coisa que seu esposo ou esposa queira…  
 
Eu quero que vocês sintam que lar igreja é um campo de treinamento para sua futura 
vida de casado, e que todas as pessoas vindo contra vocês estão em uma posição para 
treiná-los a viverem com os familiares de seu futuro cônjuge. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Belvedere 
 
Após a crucificação, o Espírito Santo desceu e trabalhou junto com Jesus, e a obra de 
salvação começou através da Trindade. Da mesma forma, um esposo e uma esposa 
trabalhando juntos são quase como Jesus unido com o Espírito Santo, em um sentido 
físico, indo para o lar igreja fazer o trabalho de salvação.  
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Vocês devem ser capazes de dizer para seu noivo ou cônjuge, “Eu amo lar igreja mais 
do que amo você.” Vocês não podem fazer exatamente isso, mas ao menos sabem como 
funciona. 
 
A fim de transformar um lugar frio em quente, vocês devem ser como um carvão em 
brasa. Vocês resmungariam e brigariam com seu esposo ou esposa, e então finalmente 
iriam para o lar igreja, ou se uniriam um com o outro e então iriam para o lar igreja? 
Esposo e esposa devem perseguir um ao outro até o lar igreja. Orem juntos e sigam para 
o lar igreja, voltem e orem mais. Não orem sozinhos, mas um com o outro. Sua esposa 
pode dizer, “Eu preciso dormir um pouco mais, vai você na frente e ore,” mas não 
desista; acorde-a, dê-lhe um tapinha, agite-a – qualquer técnica que tenha – faça ela vir 
e orar com você. Essa é a coisa mais importante: orar juntos. 
 
Por que esposo e esposa devem agir juntos? Porque quando o lar igreja alcança o 
sucesso, vocês devem celebrar juntos, desfrutar juntos. Se o esposo está celebrando, 
mas a consciência da esposa dói, ela não pode sorrir com ele. 
 
Assim, vocês, mulheres, gostam de homens dramáticos, e vocês, homens, gostam de 
mulheres dramáticas, com muitos talentos e muitas experiências. Assim, se vocês dois 
seguem juntos para o lar igreja… vocês atrairão muitas pessoas. Vocês serão como eu. 
Eu sou versátil e multi-talentoso, por isso vocês me amam. Da mesma forma, as pessoas 
de seu lar igreja vão adorar vocês, porque vocês estão na minha posição quando vão 
para o lar igreja. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
…Além disso, o caminho para restaurar estes 360 lares é dado para um esposo e uma 
esposa juntos. Esta missão é dada para cada casal. 
 
Há todos os tipos de casais no mundo. Contudo, cada um de vocês com seu parceiro é 
um representante de todos os casais do mundo inteiro. Esse é o papel do Messias é da 
família messiânica. 
 
O pior julgamento que vocês podem receber é aquele que, como um casal noivo ou 
abençoado, não trabalham em seus 360 lares. 
 
O Pai tem dito muito exatamente várias vezes porque vocês precisam trabalhar dentro 
de uma área de 360 lares. Se vocês ainda não entendem, então esqueçam isto. Não há 
nenhuma outra forma para vocês. Alguém mais deveria tomar seus 360 lares. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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A Providência de Restauração e “Eu” 
 

“E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não 
alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa 
melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não 
fossem aperfeiçoados.” 
Hebreus 11:39-40 
 
Lar Igreja, onde tudo deve ser resolvido, é a ponte para 
unir os mundos físico e espiritual. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 

 
Os discípulos de Jesus trabalharam pelo país e a missão, mas eles não tinham lar igreja, 
por isso puderam somente alcançar determinado nível. Entretanto, todos os seus bons 
antepassados ao longo dos últimos 2.000 anos podem descer e trabalhar com vocês, e 
através de trabalhar com vocês no lar igreja, eles podem ter crédito instantâneo. Este é 
um privilégio incrível. Este é o único momento que a liberação de seus antepassados 
pode ocorrer. Ao mesmo tempo, o caminho de perfeição para seus próprios 
descendentes será estabelecido. Por causa desta condição, vocês podem ir para o céu 
real, não apenas o céu conceitual. Se vocês não fazem bem o lar igreja, aquelas pessoas 
acusarão vocês, e seus antepassados acusarão também por não fazerem mais. Eles 
sabem muito bem o que é importante no mundo espiritual. Toda sua família, seu clã e 
seus descendentes – até mesmo seu país e o mundo – se conectarão com este céu. Vocês 
não querem ter esse tipo de céu? Agora vocês sabem claramente sobre lar igreja? 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Belvedere 
 
Quando visitam os 360 lares, vocês devem ter o sentimento de visitar seus próprios 
antepassados e familiares, de voltar para suas próprias raízes. Aqueles lares em sua área 
representam todos os seus antepassados no mundo espiritual. Entre seus 360 lares estão 
todas as gerações de sua ancestralidade; todas as diferentes combinações de sua 
linhagem de sangue. Londres tem uma combinação de todas as raças, por isso é 
realmente um local ideal. Este é o motivo pelo qual insisti que todos se concentrassem 
aqui e não se espalhassem pela Inglaterra. Vocês têm muitos, muitos familiares ao redor 
do mundo, e embora não conheçam sua linhagem, eu a alcancei e trouxe para seus lares. 
 
Conhecer estes 360 lares representa seus antepassados e familiares, e vocês devem estar 
determinados a ostentá-los e restaurá-los um a um. Vocês devem ter um medo real de 
falhar em fazer isso. Se Deus pudesse fazer por Ele mesmo, isto seria fácil, mas o 
homem deve fazer o mesmo trabalho, embora Deus tenha feito primeiro. Deus está 
sempre seguindo o homem, por isso, desde o momento que acordam, vocês devem estar 
focados em seu povo. Algumas pessoas perseguirão e outras receberão vocês. Vocês 
devem sentir gratidão ao experimentar o coração de Deus sempre que enfrentam 
oposição e perseguição. Mesmo se está tão ruim que não podem fazer seu trabalho, 
vocês devem sentir gratidão por isso.  
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Se vocês têm a oportunidade de experimentar alguma dor de Deus seguindo através 
disto, vocês estabelecem a condição para pagar indenização do passado. 
 
Estejam determinados a encontrar primeiro três famílias, então 12, 72 e finalmente 360. 
Tudo vai girar ao redor desse número. As primeiras três serão as mais difíceis para 
encontrar, mas uma vez que elas venham, vocês passam a ter um fundamento para 12, e 
então obter 72 será muito mais fácil. Uma vez que encontrem a exigência de 84, então 
360 virão rapidamente, tudo de uma vez. Vocês têm tempo para descansar no parque ou 
ir ao shopping frequentemente? Todos devem trabalhar com todo seu coração e 
dedicação. O fato que vocês estão comigo aqui na circunstância certa para fazer este 
trabalho é algo para pensar. O que vocês estão fazendo agora não é salvar outras 
pessoas, mas para que possam viver. 
 
Sendo que já disse a vocês para trabalharem aqui assim, o céu já preparou o caminho 
para vocês. Vocês podem ser muito fortes com alguém que esteja se opondo a vocês. É 
vital que vocês falem enfaticamente com essa pessoa; vocês podem até mesmo ficar 
zangados com ela. Este é o tempo perfeito para trabalhar bastante. Se isto aconteceu um 
ano atrás, vocês não deveriam proteger essa pessoa quando eu chego, mas agora todos 
os tipos de controvérsias estão começando. Deus está entregando tudo para vocês de 
uma vez. 
 
Está escrito na Bíblia que quando Maria Madalena viu Jesus depois que ele ressuscitou, 
ela tentou tocá-lo, mas Jesus a recusou. Jesus tinha que estabelecer primeiro o 
fundamento de 12, 72 e 84. Somente nesta base ele poderia receber sua esposa. Sendo 
que não tinha feito isso ainda, ele não podia nem chegar perto de uma seguidora como 
Maria. 
 
Vocês nunca souberam estes detalhes até esta noite, mas sabiam que estavam destinados 
a encontrar uma pessoa por mês, não é? Vocês até mesmo podem trazer 84 pessoas em 
sete meses. Isto é somente uma questão de seu desejo. Se vocês pensam que sete meses 
é muito tempo, então vocês devem ser capazes de cumprir tudo em quarenta dias. Vocês 
sabem agora por que estão saindo para testemunhar para tantas pessoas; isto não é para 
tornar a Igreja de Unificação próspera, mas para seu próprio mérito individual. É 
absolutamente necessário entender isto. Nenhum dos milhões de cristãos na terra 
conhece isto. Vocês acham que Deus dará a eles ainda mais bênção? Entretanto, por 
mais humildes que os membros da Igreja de Unificação possam ser, se eles entendem 
tudo isto, então Deus os apreciará, independente de quão fracos eles sejam. 
 
É neste fundamento que o Segundo Advento pode se materializar, e nessa base seu 
matrimônio se tornará possível. Vocês já se qualificaram para estarem agora nessa 
situação? Vocês vão estar qualificados? Vocês têm a chance para estarem nessa posição 
porque Deus e os Verdadeiros Pais já fizeram isto. Quando as coisas estão difíceis, 
vocês lembram esse fato com gratidão ou vocês reclamam?... 
 
Seus antepassados reais viverão por causa disto e vocês criarão este fundamento que 
seus filhos prosperarão, como também seu país. Há somente uma coisa que devemos 
fazer, e como resultado tudo se beneficiará. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
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Vinte anos são a chave. Seis mil anos dependem de vinte anos, e 2.000 anos de história 
cristã também dependem de vinte anos. Se vocês olham a partir do ponto de vista de 
Deus para todas as falhas da história, vocês também sentiriam que Ele deve planejar 
uma solução e encontrar um avanço. Qual é essa solução? A maior contribuição que 
tenho feito é dar a vocês esta grande oportunidade de superar os 6.000 anos de antigos 
obstáculos. Ninguém poderia atravessá-los em uma vida inteira até que criei a rodovia, 
com um modo de transporte especial para atravessar todo o trajeto em vinte anos. Eu 
quero dar isto a vocês sem custo. 
 
Exigiu minha vida inteira para conceber essa rodovia, mas a dou de graça. Ao fazer isso, 
posso dizer que toda a minha vida tem sido vivida por vocês. Se vocês apenas seguem 
por si mesmos, nunca conseguirão. Porque conheço isso, tenho conduzido vocês para a 
rodovia. Temos um objetivo específico de derrubar todas as barreiras em 360 lares em 
sete anos. Fazendo isso no lar igreja, vocês estão de fato fazendo pelo mundo inteiro. 
 
Ninguém sabia como começar a trabalhar nesse escopo gigante, mas eu criei a solução 
pequena o suficiente para ver e terminar em seu tempo de vida. Não vai levar sua vida 
inteira, mas somente sete anos. Uma vez que minha reputação tenha sido mudada e eu 
seja aceito, lar igreja pode nem mesmo exigir sete anos, mas somente sete meses. Se 
vocês têm sucesso em seus 360 lares, então terão a credencial para ir para qualquer 
lugar no mundo, porque seu lar igreja é o microcosmo do mundo. Se vocês podem 
transformar esses lares em seu lar, então podem tornar o mundo seu lar. Eles constituem 
a plataforma de lançamento para sua Apollo 11. A verdadeira Apollo 11 pousou 
somente na lua, mas a sua Apollo 11 pousará no céu. 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
 
Vocês têm medo deste curso de sete anos? É quase como uma imunização. Vocês 
devem receber a vacina. Não há nenhuma forma para contornar isso. Não tentem 
encontrar um atalho. Não sejam indecisos. 
 
Todos nós somos como leprosos. Há somente uma cura. É perseverança, vivendo 
através do curso de sete anos. Somente isso curará vocês da lepra. Essa é a condição 
absoluta. Devemos aprender como realista é isso. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Messias Tribal 
 
“Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que 
fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não 
nos conhece; porque não o conhece a ele.  
 
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; 
porque assim como é o veremos.  
 
E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si 
mesmo, como também ele é puro.” 
1 João 3:1-3 

 
Seu primeiro passo é tornar-se verdadeiros filhos, e então mais tarde os Verdadeiros 
Pais elevarão vocês para a posição de pais. Vocês devem estabelecer a condição certa e 
se mostrar dignos e qualificados para herdarem a paternidade. Cada um de vocês é um 
messias em pequena escala, e deve mostrar ao mundo que vocês amam Deus e a 
humanidade mais do que qualquer outra pessoa na história. Vocês devem criar seu 
próprio microcosmo mundial porque o mundo inteiro é muito gigante para lidar com 
ele. Deus torna a restauração mais fácil criando um pequeno mundo de lar igreja no qual 
vocês encontrarão seu verdadeiro indivíduo, família, tribo, clã e tudo mais. Ao amar 
esse pequeno mundo, vocês podem dizer que amam o mundo inteiro. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
O Messias paga o débito, por isso tudo que vocês devem fazer é colher o fruto. Então o 
título de messias tribal deve vir para vocês. Ao utilizar a mesma fórmula e tática, vocês 
se tornarão um messias. A única diferença entre mim e vocês será que eu vivi minha 
vida inteira em uma luta sangrenta, mas vocês alcançarão o objetivo recebendo boas-
vindas. Porque eu paguei o preço e destruí o poder satânico, vocês podem ser bem 
recebidos quando se tornam messias tribais. 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
 
Sua área de lar igreja é um pequeno mundo que representa todo o mundo decaído e a 
história em miniatura. Quando vocês vencem sua batalha lá, Deus considerará que vocês 
venceram a batalha inteira e herdaram minha tradição vitoriosa no nível universal. 
Então, seu objetivo é se tornar um messias tribal para o lar igreja. Quando há messias do 
lar igreja, então messias tribais sob o Messias em âmbito mundial, tudo deve ser 
realizado e cumprido. 
 
A Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Se vocês trabalham com sucesso em 360 lares onde 12 nacionalidades estão 
representadas, isto é como se o mundo recebesse vocês. Quando vocês voltam para seu 
próprio país, seu povo receberá vocês. Vocês mesmos virão para a posição de messias, 
não do mundo, mas no nível de clã, para sua própria família e seus familiares. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
9.5.78, Londres 
 
Apenas para concluir a escola elementar exige seis anos de atendimento diário. Vocês 
acham que lar igreja é comparável com a escola elementar? Ele é a escola para se tornar 
um messias. Pensem sobre quão importante é isso. Embora possam atendê-lo por sua 
vida inteira, vocês devem dar seu coração e alma porque não poderiam ter nenhuma 
escola melhor. Embora tenham somente 360 lares, Deus tratará seus esforços como se 
tivessem feito por todo o universo. 
 
A Importância da Oração 
15.4.79, Belvedere 
 
Lar igreja está cercado por um fundamento espiritual. O messias é a pessoa que traz a 
vitória e o céu espiritual para a terra criar o céu físico. Sendo que são intermediários ou 
pontes para transmitir o trabalho do Messias para seu lar igreja, vocês são seus 
embaixadores e, portanto, quando cumprem sua missão, se tornam messias para sua 
própria tribo. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
No nível de clã, quando a família central faz boa influência às outras, o messias do nível 
do clã é realizado. Quando há um clã central que é o sujeito do bem dentro da sociedade 
ou nação, o messias do nível nacional é cumprido. A mesma coisa deve acontecer no 
nível de mundo e cosmos. Temos nossa própria nação dentro da Igreja de Unificação? 
Alcançamos o nível de clã, mas ainda não o nível nacional. Neste tempo, estamos no 
processo de elevar nosso nível de messias para a nação. Este é o papel do lar igreja. 
Estamos criando a base do messias tribal na América. Por toda a nação, há grupos de 
tribos cumprindo este papel. Estamos fazendo isto em cada nação do mundo, então 
certamente uma nação emergirá com sucesso na providência lar igreja. Nesse ponto, o 
messias no nível nacional nascerá. Da mesma forma, seguiremos para o nível mundial. 
Estamos trabalhando em muitos níveis ao mesmo tempo – individual, familiar, tribal – 
com o objetivo de alcançar o nível nacional em um país onde o messias possa ser aceito. 
 
A Situação Atual, Centrando na Vontade de Deus 
23.5.82, Belvedere 
 
Ao obter vitória na missão de lar igreja, vocês estão obtendo a posição de pais e 
messias, se tornando primeiro um messias tribal, então um messias nacional. A igreja de 
Unificação está liderando o movimento messiânico, proclamando isto em todo lugar no 
mundo. Neste tempo, messias estão indo para todos os lugares no mundo. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
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A Igreja de Unificação está ligada pelo relacionamento pai-filho, mas nosso propósito 
não é avançar o bem-estar da Igreja. Estamos aqui para cumprir algo maior para o 
benefício do mundo e do cosmos. Eu sempre ensino vocês a se sacrificarem para ajudar 
a nação e Deus, e nunca viverem para a prosperidade da Igreja de Unificação. Se 
realmente praticamos esta ideologia, então este deve se tornar o tema central do mundo. 
Então podemos utilizar a Igreja de Unificação como uma escada, seguindo todo o 
caminho até o topo com o mesmo princípio. Vocês estão trabalhando na direção de 
serem messias tribais, então messias nacionais e mundiais, até alcançar Deus. 
 
A Importância da Oração 
15.4.79, Belvedere 
 
Deus queria criar o Reino do Céu no jardim do Éden pela união de três gerações, com 
Deus como avô, Adão e Eva como pai e mãe, e seus filhos. Na cruzada lar igreja, vocês 
representam o Messias, por isso representam Deus. As crianças no lar igreja têm seus 
próprios pais naturais, e quando estão unidos com vocês, isto se assemelha à intenção 
original de Deus para o jardim do Éden. É assim como chegamos a ter a terminologia de 
se tornar messias tribal. Então a providência de Deus pode ser consumada. O infindável 
conflito entre bem e mal acabará com esta consumação.  
 
Território de Bondade 
14.10.79, Centro Mundial de Missões 
 
A tarefa diante de vocês é se tornar o messias tribal. Quão incrível é para vocês se 
tornarem um messias, especialmente nos níveis nacional e mundial. Nossa missão é 
restaurar a terra natal. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Como são feitas as realizações no lar igreja? Por um lado, Deus está colocando todo Seu 
foco em seu trabalho de lar igreja, e por outro lado, Satanás está tentando frustrar vocês. 
Entretanto, Satanás não pode impedi-los de alcançar resultados. Nunca na história 
houve a chance para Satanás ser completamente erradicado do nível do clã. Lar igreja é 
seu nível de clã de messiânidade. Como o messias de sua área, qual é sua qualificação? 
Sua única qualificação é que vocês representam a providência de Deus e a providência 
da história. 
 
Na posição de messias do clã, vocês se colocam sobre toda a indenização da história e 
dos Verdadeiros Pais. O messias do clã é o ramo da árvore, que é os Verdadeiros Pais. 
Enquanto vocês são parte dos Verdadeiros Pais, se assemelhando à sua natureza, e 
vivendo em um relacionamento dar e receber com eles, esse pequeno ramo crescerá. 
 
Em sua área de lar igreja, sua raiz aparecerá. Cada casa nos 360 lares será uma raiz. 
Talvez as pessoas vivendo em cada casa dos 360 lares tentarão desenraizar vocês de 
seus lares. Mesmo se todos eles se juntam e tentam removê-los, se vocês não se mexem, 
isto será porque asseguraram o solo e que suas raízes estão firmes. Mesmo se o tronco 
da árvore quebrar no meio, enquanto as raízes permanecem no solo, a árvore ainda 
estará viva. 
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Uma vez que os Verdadeiros Pais plantam algo em sua área, nenhum poder pode 
arrancar essa raiz. Nenhum poder de Satanás pode danificar essa raiz. Alguém pode 
seguir vocês e continuar seu trabalho, se vocês tiverem que partir. Deus 
automaticamente protegerá essa raiz. 
 
Suas próprias raízes são sua ancestralidade no mundo espiritual, e até se Satanás tenta 
puxar essas raízes, ele nunca poderá fazê-lo. Seu ramo é seu clã físico na terra. A raiz de 
ambos os mundos físico e espiritual está no lar igreja.  
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Vocês podem morrer no processo de derramar lágrimas e suor, mas não se preocupem, 
vocês não perderão, mas estarão no céu mais elevado. Nesse caso, vocês podem fazer 
sua própria segunda vinda. Jesus foi crucificado como um messias tribal e não foi capaz 
de concluir toda a providência, por isso ele veio novamente, da mesma forma, se como 
um messias tribal, vocês se tornam mártires, sua segunda vinda está garantida, e na terra 
as pessoas que herdarem sua missão continuarão o lar igreja. Não há nenhuma forma 
que vocês podem perder. Até agora tenho pregado muitas vezes sobre lar igreja, mas 
agora deve chegar o nível definitivo. Quando ouvem isto, vocês devem se tornar loucos 
sobre lar igreja. Sua posição é como de Jesus, aquela de um messias tribal chorando no 
deserto. Tal como Deus preparou João Batista para testificar sobre Jesus, Deus também 
enviará um João Batista adiante de vocês para testificá-los. Ele está escondido agora, 
mas em sua área há pessoas preparadas, tal como Deus preparou a nação de Israel. 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Até agora, Deus e o mundo Abel estiveram na defensiva, e o mundo de Caim tem 
estado na ofensiva. Entretanto, a partir deste momento em diante será de outra forma. 
Pela primeira vez na história em nível mundial, os grupos tipo Abel se tornarão unidos 
com a posição dos pais, isto é, os Verdadeiros Pais e Deus. Depois que as forças Abel e 
os Pais se tornam unidos, o mundo de Caim não terá nenhum poder. Jesus não pôde 
obter a unidade de suas tribos Caim e Abel. Entretanto, vocês estão herdando a 
habilidade para trazer Caim e Abel à unidade no nível tribal; isto não é por causa de 
qualquer coisa que vocês tenham feito, mas por causa das realizações dos Verdadeiros 
Pais. Não obstante, isto ainda é seu de forma legítima. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Eu estou procurando por uma única pessoa: o campeão do lar igreja. Quem quer que 
consume a providência lar igreja deve realmente ser reconhecido como o messias tribal 
e fazer o convite para a Mãe e eu visitarmos o primeiro lar igreja concluído na terra. 
Estou procurando por esse lar igreja e estou ansioso para ver se ele virá no Japão, 
Coreia ou América. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
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Quando vocês vão para seu lar igreja e são empurrados para baixo e para fora, sem 
qualquer descanso, vocês reclamariam? Lá vocês receberão um certificado de 
messiânidade tribal. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
O tempo virá quando haverá tantas pessoas na Igreja de Unificação que não haverá lares 
suficientes para todos terem 360 lares. Então as pessoas extras deverão ir para a África e 
encontrar 360 lares lá. Se vocês não fazem bem o lar igreja, então as pessoas não os 
receberão em suas casas, e procurarão alguém melhor para ser seu messias. Eles 
chutarão vocês e encontrarão um messias que pratica o que estou ensinando. 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Lar igreja os transformarão em messias tribal, mas vocês estão saindo com um coração 
de messias? Vocês olham para alguém para ajudar e dar algo para vocês, ou vocês 
sentem que são o messias que trará qualquer coisa que seus 360 lares necessitem? Vocês 
vão para o lar igreja para dar, não para receber. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
 
Vocês são messias independentes, e qualquer coisa que façam é sua própria 
responsabilidade. Vocês devem trazer o Reino do Céu no lar igreja. 
 
A Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Eternidade 
 
“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na 
terra será desligado no céu.” 
Mateus 18:18 
 
Uma vez que seguem o Princípio do lar igreja e têm 
sucesso, vocês podem deixar este legado. Todos vão 
para o mundo espiritual; quando forem para lá, vocês 
devem pertencer a algum lugar, por isso precisam ser 
capazes de apontar sua tribo e família. Esta é sua 
identidade. Como está escrito, qualquer coisa que seja 
perdida na terra está perdida no céu. Quando as tribos 
são organizadas através de lares igrejas, a organização 
do mundo espiritual realmente começará pela primeira 
vez. Esta é a lei celeste. A responsabilidade de 
observar fielmente a lei é a responsabilidade dos 
cidadãos, e especialmente do líder do país. 
 

Igreja de Unificação e Lei Celeste 
1.3.79, Belvedere 
 
Onde é o Reino do Céu? Quando Jesus ouviu essa pergunta, ele disse que o Reino está 
no meio de vocês, em seu coração. Esse é o motivo pelo qual o Reino do Céu está no lar 
igreja; vocês devem abri-lo lá. Jesus deixou a chave do Reino para Pedro, para abrir o 
Reino na terra. O que vocês deixaram desamarrado no lar igreja será deixado 
desamarrado no céu; tantas portas quantas vocês abriram no lar igreja estarão abertas no 
céu. O que vocês fazem no lar igreja será seu crédito no mundo espiritual. 
 
Eu não sou aquele que decide se vocês vão para o céu ou o inferno; vocês decidem 
sozinhos. Eu não posso dizer uma palavra a menos que vocês tenham obtido seu próprio 
mérito. Eu acho que Bo Hi Pak tem uma vantagem sobre vocês; o rosto dele é bem 
conhecido das batalhas que ele tem lutado comigo, por isso, mesmo se ele começa o lar 
igreja três anos depois de vocês, eu acho que ele vai ultrapassar vocês. 
 
Não há nenhuma exceção; Bo Hi Pak, ou não, todos devem fazer lar igreja para 
seguirem para o céu. Mesmo se ele chega aos portões do céu e diz que está qualificado 
para entrar porque era meu intérprete, se não pode mostrar a chave, ele não pode entrar. 
Mesmo se vocês têm dado seminários, e feito conferências por todo o mundo, se não 
têm a chave do lar igreja, vocês não serão aceitos. 
 
Mesmo os 360 casais devem ter a chave do lar igreja para entrarem no céu. Este é o 
motivo pelo qual eu sempre digo a vocês para não pensarem em se estabelecerem, mas 
serem ciganos celestes o tempo todo, vivendo com as malas. Uma vez que vocês se 
estabelecessem, é difícil se mover novamente. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
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Se vocês não fazem bem o lar igreja, não importará quanto tenham feito no passado, ou 
qualquer outra coisa que vocês venham realizar no futuro. Sem realmente fazer lar 
igreja, não há nenhuma forma para ir para o Reino do Céu. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Uma vez que vocês concluem lar igreja com sucesso, Deus os reconhecerá como tendo 
concluído o curso necessário de Abel. Deus quer dar crédito a vocês, e uma vez que se 
qualifiquem, Ele pode utilizar vocês em qualquer lugar que Ele queira. Vocês devem 
obter os corações de 360 pessoas; sem seguir através do lar igreja com sucesso, vocês 
não podem ir para o céu. Acreditar no Messias não é suficiente para trazê-los para o céu. 
Vocês devem acreditar, e então agir antes que possam ser salvos. 
 
O Caminho de Abel a Partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Lar igreja é o ponto divisor entre céu e inferno. Aqueles que falham e não podem ir para 
o céu, dirão, “Oh, Pai, por que você criou o lar igreja? Se você não tivesse criado o lar 
igreja, eu não teria que ir para o inferno.” Eu não direi nada por que os membros no 
mundo espiritual que trabalharam duro no lar igreja vão culpá-los por dizer isso. Eles 
dirão, “Eu sou um exemplo. Eu fiz tal como o Pai me disse para fazer, e tive sucesso, e 
por isso pude vir para o céu.” 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
Tentação está esperando em todo lugar para bloquear vocês através de seu corpo. Eu 
não estou apenas tentando convencer vocês para que trabalhem mais para mim. Este é o 
único princípio viável, e tem sido mantido pelo universo inteiro e o mundo espiritual. O 
mundo espiritual será seu juiz. Eles sabem que sou qualificado, e agora estão 
observando vocês para ver como estão vivendo. O livro do Apocalipse fala sobre os 
144.000 que receberão o Senhor e serão elevados para o céu. Se temos muitos lares 
igrejas aqui na América, então poderíamos quase cobrir a nação inteira. 
 
Lar igreja é o lugar onde vocês superam o caminho pedregoso de morte. Este é o único 
assunto que vocês devem consumar durante sua vida. Sem isto, não há nenhum espaço 
para ser aceito no céu. Quando vocês querem me visitar ou minha família no céu, isto 
será impossível até que encontrem o padrão de lar igreja. Esse é seus 5% de 
responsabilidade. Isto não tem que levar sete anos; se vocês fazem bem, isto poderia ser 
feito em sete meses. 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Lar igreja está sobre seus ombros. Quando vocês deixaram este fardo? Este fardo nunca 
sairá de suas costas. Mesmo se vocês morrerem, este fardo ainda estará com vocês. O 
que vocês farão neste caso? 
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Quando forem para o mundo espiritual, vocês ficarão presos. Sem cumprir a condição 
do lar igreja, vocês ficarão presos. Esse é o Princípio. Não seria justo se todos pudessem 
automaticamente passar para o céu se fizeram ou não o lar igreja. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se vocês realmente amam sua área, seu povo deverá cortar sua conexão com vocês, 
quando forem para o mundo espiritual? Tenham certeza que eles não reclamarão que os 
estão deixando antes de terminarem o lar igreja, e preparado eles para fazer lar igreja 
também. 
 
Quando Satanás os insultar, perguntando por que vocês nunca realizaram o que eu disse, 
como vocês responderão? Eu poderia dizer para Satanás que ele não deveria incomodá-
los porque vocês são membros da Igreja de Unificação? Ou eu não teria nada a dizer, 
sendo que vocês não seguiram o Princípio? Então vocês me perguntarão por que não 
pressionei mais frequentemente para fazer lar igreja. Eu concordarei que deveria ter 
feito mais, ou somente deixarei vocês? Eu sei muito bem quão temerosa é esta situação, 
e essa é a última coisa que quero que aconteça entre vocês e eu. Este é o motivo pelo 
qual eu sinto muito melhor quando estou dirigindo vocês impiedosamente. Talvez 
depois que 1980 tenha terminado, eu não direi mais nada sobre lar igreja. 
 
Se tentam muito intensamente, quando morrerem, vocês podem realizar no mundo 
espiritual. Mas se vocês não tentam, então será difícil continuar no mundo espiritual. 
Lar igreja serve como uma condição para vocês alcançarem qualquer lugar, tanto na 
terra como no mundo espiritual. Onde vocês encontrarão essa condição no mundo 
espiritual, se não fizeram na terra? Em nenhum lugar. 
 
Nossa tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Então Satanás não pode mais acusá-los, mas se vocês falham nessa missão, então as 
pessoas no seu lar igreja serão capazes de acusá-los. Por quê? Eles dirão, “Vocês 
conheciam a ideologia e revelação do Reverendo Moon sobre verdade e amor. Por que 
vocês não viveram isto? Vocês são responsáveis pelo fato que seus 360 lares não 
tiveram a chance de ir para o céu!” Eu tenho feito este trabalho de forma incansável por 
vinte anos, e sobre esse fundamento vocês podem fazer isto em sete anos, ou mesmo em 
sete meses. Este é o motivo que acusação virá se vocês não cumprem agora. As pessoas 
de seu lar igreja ficarão furiosas com vocês, e vocês não terão desculpas diante delas. 
Elas serão seus juízes. 
 
Um dia depois que terminamos nossa tarefa aqui na terra, teremos uma grande reunião 
no mundo espiritual. Nesse momento vocês virão até mim em gratidão por enviá-los 
para o lar igreja, tornando possível que alcancem o céu mais elevado. Vocês estarão 
confortados e haverá uma celebração durando pela eternidade. Vocês podem obter agora 
ativos de valor eterno, mas se vêm até mim dizendo, “Por favor, tenha misericórdia de 
mim. Eu não posso vir para sua realidade porque não fiz a missão de lar igreja,” eu 
responderei, “Eu não conheço você. Se afaste de mim.” 
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Deus ensinou este princípio para mim, e este é o motivo pelo qual eu desesperadamente 
dei minha vida centenas de vezes para cumprir a missão. Eu tenho ensinado claramente 
a vocês isto aqui na terra, e se não fazem isto, então no mundo espiritual eu direi a 
vocês, “Se afastem de mim.” 
 
Lar Igreja é a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Em nosso movimento, ainda não fomos além da base de quatro posições no nível 
familiar. Temos famílias abençoadas, mas comparado com nosso objetivo definitivo, 
esta realização é realmente muito pequena. A menos que realizemos a base de quatro 
posições em todos os níveis mais amplos de clã, sociedade, nação e mundo, seu nível de 
liberdade no mundo espiritual não será completo. Na melhor das hipóteses, o ideal 
habitará no nível de comunidade no mundo espiritual. À medida que expandimos no 
nível horizontal, as áreas correspondentes no plano vertical também se expandem. Neste 
momento, há muitas fronteiras e barreiras entre as áreas no mundo espiritual, tal como é 
aqui na terra. As pessoas até agora têm se juntado à Igreja de Unificação em uma base 
de uma-a-uma; mas neste ritmo, como podemos expandir para o nível mundial? Vocês 
devem entender que sua responsabilidade é criar a base de quatro posições no nível 
familiar, e então expandir isto por todo o caminho até os níveis mais elevados... 
 
Logo que tenhamos expandido o lar igreja por todo o mundo, o mundo espiritual 
automaticamente alcançará a mesma coisa. Sua responsabilidade como Abel é se 
colocar no ponto central, guiando os outros e vivendo o padrão vertical celeste. Quando 
podem fazer isso, vocês herdam a posição de verdadeiros pais. Se colocando nessa 
posição, vocês podem ter certeza que estão recebendo o amor de Deus, o amor do Pai, o 
amor da Mãe, e o amor de irmãos e irmãs. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Trilhamos este caminho para o benefício de Deus e da humanidade, e para o benefício 
do passado, do presente e do futuro. Além disso, vamos liberar o mundo espiritual e o 
próprio Deus. Vocês acham que o trabalho já está concluído ou que esta tarefa seja 
fácil? Esse mundo finalmente virá 10.000 anos a partir de agora, ou vocês querem erigir 
isto hoje com seu próprio sangue, suor e lágrimas? Por que deveria ser agora? Se 
perdemos mais um ano, estamos realmente perdendo 40 milhões de pessoas, porque em 
um ano cerca de um por cento da população do mundo de quatro bilhões de pessoas 
morre. Todas essas pessoas acabarão no inferno sem nenhuma chance de salvação, se 
ficamos ociosos. 
 
Elas irão para o mundo espiritual, e dirão, “Por que vocês Moonies não me despertaram 
e me falaram sobre o Princípio Divino? Vocês não fizeram seu trabalho, por isso não 
são pessoas santas. Vocês nem mesmo amaram o mundo.” Devemos evitar essas 
acusações a partir do mundo espiritual e da humanidade. Portanto, enquanto estamos 
vivendo e eu estou aqui na terra, devemos sair e bater em cada porta no mundo e 
permitir que as boas novas se espalhem para que as pessoas possam ir para o mundo 
espiritual sem nenhuma desculpa. 
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A providência de Deus tem três estágios: a era do Velho Testamento, a era do Novo 
Testamento e a era do Completo Testamento. Embora as pessoas se oponham a vocês, 
batam na porta delas e façam seu apelo uma vez pelo estágio de formação, duas vezes 
pelo crescimento e uma terceira vez pelo aperfeiçoamento. Se elas ainda os rejeitam, 
vocês terão cumprido sua responsabilidade, e elas não poderão acusá-los. Mesmo se 
antepassados delas são pessoas boas, eles não podem perguntar por que não cuidamos 
de seus netos aqui na terra. 
 
Seguramente temos feito um super trabalho e agora vamos dar um passo em frente? Não 
somente meu nome é conhecido por todo o mundo porque agora estamos batendo em 
toda porta. Como as pessoas podem dizer que não me conhecem, quando tenho enviado 
meus próprios filhos e filhas para suas portas? Cedo ou tarde estas pessoas acabarão no 
mundo espiritual, e então elas conhecerão a verdade porque no mundo espiritual elas 
não podem se esconder da verdade. Elas saberão que esta era a única forma para a 
definitiva salvação e que, embora tiveram a chance porque batemos em suas portas três 
vezes, elas nos rejeitaram. Elas lamentarão, “Embora os Moonies humildes vieram até 
minha porta, eu não sabia que eles eram os maiores de todos os santos. Eu tive a chance 
para me associar com eles, mas não fui humilde suficiente.” 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Se vocês realmente trabalham duro no lar igreja, se forem para o mundo espiritual, 
vocês podem chamar os membros de seu lar igreja e nunca estarão solitários. De fato, 
vocês nem mesmo terão que chamá-los; eles já terão criado uma fanfarra para 
recepcioná-los. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Manhã) 
1.1.82. Centro Mundial de Missões 
 
Eu gostaria de manter um registro em meu caderno do lar igreja bem-sucedido #1, #2, 
#3, e #4. Qual número vocês gostariam de ter? Vocês não veriam esse caderno aqui na 
terra, mas logo que chegassem ao mundo espiritual, vocês automaticamente veriam esse 
caderno. Se vocês o encontram e enxergam que são o número um, então todos os seus 
antepassados americanos gritarão e dançarão. Deus ficará surpreso e perguntará, “O que 
vocês estão fazendo aí?” E vocês responderão, “Pai, venha e dance conosco. A América 
tem o lar igreja número um, e fez o trabalho número um.” 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Sou o juiz desta competição e irei por todo o mundo para encontrar o melhor. Esse título 
de melhor no lar igreja durará pela eternidade? Todo o mundo espiritual se levantará em 
reconhecimento e haverá uma grande celebração, com os antepassados dessa pessoa se 
alegrando e contando para todos as suas boas novas. Uma vez que vocês tenham esse 
título, todos os seus antepassados reivindicarão relacionamento com vocês, não importa 
quão distantemente relacionados estejam, tentando se ligar por algum benefício. 
 
Que Tipo de Pensamento Vocês Têm? 
10.6.79, Belvedere 
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Quando eu morrer, vocês acham que meus próprios filhos me levariam para a terra natal 
para ser enterrado, ou pessoas de todo o mundo participariam para glorificar meu 
trabalho e me enterrar? Todos os membros da Igreja de Unificação lamentarão. Se vocês 
vivem e morrem assim, então quando forem elevados ao mundo espiritual, vocês podem 
dizer que viveram pelo mundo, doando sua vida por todas as pessoas. Haverá provas a 
serem vistas por que, quando vocês vivem no Reino do Céu na terra, vocês podem 
entrar no Reino do Céu no céu. 
 
Quando vocês forem para o céu, Deus dirá, “Eu quero mostrar seu registro de lar igreja 
para as pessoas aqui no céu.” Então Ele apertará um botão e seu filme de lar igreja 
estará na tela. Não haverá nenhuma comparação ao “Superman.” Vocês foram 
golpeados, chutados e cuspidos, colocados inconscientes; vocês oraram e lutaram. A 
plateia no mundo espiritual vai chorar. Então finalmente Deus começará a chorar. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
A menos que passem na prova das ações, vocês não devem entrar no portão do Céu. 
Não há nenhuma fronteira ou nacionalidade no mundo espiritual – nenhum céu 
americano ou céu coreano. Todos estão misturados como uma única raça, e todos estão 
misturados pelo mesmo critério – quanto vocês realizaram o amor verdadeiro. Em seus 
360 lares, vocês estão no centro do amor de Deus, trazendo-o a eles como se estivessem 
tocando um sino. Todos começarão a se mover quando esse sino do amor de Deus 
começa a tocar. Ao fazer isso, vocês estão demolindo todas as barreiras que cercaram 
Deus por milhares de anos. Essa é sua verdadeira felicidade e bênção. Vocês estão 
plantando a raiz no lar igreja, e quando forem para o mundo espiritual, vocês podem 
lidar com 360 pessoas, raças e denominações. Vocês serão pessoas universais. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
Como vamos para o Céu no mundo espiritual? Na base do lar igreja. Vocês devem 
deixar amor como seu legado para que as pessoas do lar igreja estejam ansiosas que 
venham novamente. Uma vez que deixem o fundamento desse amor como seu legado, 
embora tenham ido para o mundo espiritual, vocês podem voltar e começar a trabalhar 
de novo na forma espiritual. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
O objetivo definitivo e o dia mais alegre que Deus pode lembrar será o dia quando Seus 
filhos e filhas possam nascer em vida plena; esta será a realização definitiva de Deus. 
Por toda a história, Deus queria dizer para as pessoas esta única mensagem: não 
devemos ter medo da morte, pois uma vez que vamos além dela, receberemos 
eternidade. A Igreja de Unificação nasceu para consumar este ensinamento de Deus e 
praticá-lo; o lugar onde devemos praticá-lo é lar igreja. Assim, o título da mensagem 
deste Ano Novo é: Vitória do Lar Igreja. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Quando trabalham o nobre e harmonizador sonho de amor nesta terra, vocês serão 
elevados para a liberdade sem limites no mundo espiritual. Quais pensamentos vêm 
primeiro à sua mente? Quando os pensamentos de amar os outros vêm primeiro, as 
portas do mundo espiritual se abrirão e vocês podem alcançar Deus. Vocês terão todo o 
mundo espiritual como seu domínio e serão totalmente livres no universo. Não importa 
onde vocês vão, pois as portas automaticamente se abrirão em todo lugar. Quanto mais 
vocês sofrem pelas outras pessoas aqui na terra, maior será sua recepção no mundo 
espiritual. Os antepassados das pessoas que se beneficiaram de vocês farão uma parada 
quando vocês chegarem lá, e os familiares daqueles que os maltrataram se desculparão. 
 
A Igreja de Unificação não é apenas uma entidade terrena, mas uma entidade universal 
abrangendo juntos o mundo espiritual e o mundo físico. A menos que possamos trazer 
liberação para ambos, a unificação não é possível. Para este objetivo, devemos 
estabelecer o fundamento necessário em nossas vidas diárias. A providência lar igreja 
opera de acordo com este princípio; vocês dão amor através de serviço sacrifical, e 
todas as portas serão abertas para vocês. Vocês não estão lidando apenas com simples 
indivíduos em sua área de lar igreja, mas com um microcosmo do mundo inteiro. 
 
Sonho Nobre 
1.12.81, Belvedere 
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Sociedade e Assuntos Mundiais 
 
“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, 
não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, 
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação 
contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e 
pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas 
coisas são o princípio de dores.” 
Mateus 24: 6-8 
 
Os comunistas estão determinados a destruir o mundo 
livre e assumir o poder, mas nós salvaremos o mundo 
livre, e também o mundo comunista. Esse é nosso 
objetivo. O movimento de Unificação está aqui para 
recriação. A vontade original de Deus foi corrompida, por 

isso estamos aqui para recriar o mundo. Somos essa força e movimento que liberará o 
mundo inteiro centrado no amor verdadeiro de Deus. Nosso método é lar igreja, através 
do qual vocês podem conectar todos. 
 
Hoje declaramos o início do segundo curso de 21 anos, no qual devemos nos tornar 
superiores em todas as formas sobre a má ideologia do comunismo. Nosso objetivo é 
criar o Reino do Céu na terra, e a fim de fazer isso, devemos liberar a humanidade do 
pecado. Estamos comprometidos em enfrentar o desafio sem compromisso. Se vocês 
prometem isso para mim, levantem a mão. Nos veremos em Moscou. 
 
A Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
O objetivo dos comunistas é sempre claro – domínio mundial – e eles estão unidos 
nesse propósito. Mas as nações no lado de Deus estão divididas e confusas. Deus não 
pode permitir que esta situação continue, por isso Ele elevou o Reverendo Moon e a 
Igreja de Unificação para reagrupar as forças no mundo livre e vencer sobre o 
comunismo. Os comunistas parecem estar vencendo, obtendo mais território e pessoas 
todos os dias, mas estamos vencendo espiritualmente. Não estamos sozinhos, pois todo 
o mundo espiritual está conosco. Qual população é maior, do mundo espiritual ou as 
pessoas vivendo no mundo atualmente? 
 
Deus está observando esse cabo de guerra e certamente julgará quem venceu. Estamos 
em bons termos com esse juiz! Deus está dizendo agora que Ele quer que provemos 
quanto amamos a humanidade e demonstremos que nosso amor é maior do que dos 
comunistas. Então Ele pode nos dar a vitória. Deus está nos enviando para o lar igreja, 
para as mesmas unidades familiares que os comunistas estão tentando destruir. Estamos 
fazendo do lar a pedra edificadora do Reino do Céu. Os comunistas sabem que devem 
destruir dois alvos – a igreja e a família – a fim de conquistar a humanidade. Mas o lado 
de Deus é o campeão para ambos, lar e igreja, em nosso sistema lar igreja. Estamos 
agora abordando a providência final de Deus. 
 
O Primeiro Dia e Nosso Tempo de Vida 
2.2.79 
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Vocês devem saber que seus três cursos de sete anos começam no meu fundamento 
vitorioso no nível mundial; vocês não estão começando tudo de novo onde eu fiz. A 
América conhece o que eu fiz, por isso vocês estão trabalhando em um nível elevado 
comparado com minha posição inicial. A partir deste tempo está definido que o 
comunismo declinará; quando as três nações chaves de Coreia, Japão e América 
realmente se tornam unidas, a Rússia declinará rapidamente. Esta unidade não 
acontecerá automaticamente, por isso quem a realizará? Nenhum outro cristão tem esta 
visão, por isso a Igreja de Unificação deve fazê-lo... 
 
Vocês devem saber claramente que o ano passado marcou o fim do período quando a 
nação e o mundo cristão vinham contra nós, e agora o segundo dos três cursos de sete 
anos marca o tempo quando as nações se unirão para lutar, e formar um único mundo 
livre. Neste exato momento somente Moonies estão dispostos a lutar com o comunismo. 
Embora as pessoas não gostem de nós agora, porque somos lutadores efetivos contra o 
comunismo, elas terão que vir para o nosso lado. Lutar contra o comunismo trará 
automaticamente a unidade das nações. Estamos liberando Jesus e liberando Deus, e 
liberando o mundo. Quem conduzirá o mundo depois que o comunismo seja parado? O 
mundo precisa do pensamento orientador do Unificacionismo. Desde 1981, uma batalha 
feroz começará para eliminar o poder do comunismo da terra. Tudo tem um tempo 
quando sua fortuna se eleva ou declina. Quando a fortuna do comunismo está 
crescendo, é mais difícil superá-lo, mas quando sua fortuna declina, é mais fácil 
derrubá-lo. 
 
Natal na Visão da Vontade de Deus 
25.12.80, Centro Mundial de Missões 
 
…Hoje a Coreia tem dois problemas; um é o comunismo, o outro é os Estados Unidos. 
A Coreia está na balança. A Igreja de Unificação tem os mesmos dois problemas, por 
isso a Coreia e a Igreja de Unificação estão em um terreno comum. Os Estados Unidos é 
a chave para resolver estes dois problemas. Se a Coreia, a Igreja de Unificação, e a 
América podem se unir, então o mundo inteiro pode estar em unidade. As condições 
espirituais internas estão todas estabelecidas, e agora o importante é traduzi-las para 
uma vitória física. Se a América pode me receber abertamente, então o comunismo não 
será mais um problema. Este é o motivo pelo qual eu vim para a América para edificar 
uma base. Embora a América tenha sido hostil comigo, eu permaneci para edificar essa 
base. O presidente Carter é o 39º presidente, por isso a presidência mais crucial está 
chegando. Vocês sabem que o número quarenta é importante; se o próximo presidente 
realmente se agarrar a Deus e ostentar Seu Princípio, então o mundo pode ser mudado. 
Se o presidente Carter tivesse feito isso, então o mundo não teria sido invadido pelo 
comunismo. Mas agora o Presidente Carter tem sido assolado por tantos problemas que 
dificilmente terá força de se sustentar... Este é o tempo mais crucial e excitante na 
história da América, pois se vocês podem se unir comigo, então podem incendiar a 
nação. Tudo que devem fazer é disparar as bombas espirituais que estão prontas. Nossa 
ignição é sacrifício verdadeiro, e a bomba atômica é o lar igreja. Todas as barreiras que 
vocês possam imaginar, podem ser eliminadas em um só golpe. A missão da Igreja de 
Unificação é a eliminação de todas as barreiras para o benefício do mundo. Nossa tarefa 
é a unificação do mundo através do lar igreja. 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
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Quando inevitavelmente chegar o tempo que a nação americana me respeitará e apoiará, 
então nosso objetivo se tornará o comunismo internacional. Mesmo agora, o que parece 
oposição do governo americano é realmente oposição dos agentes do poder comunista 
infiltrados nos departamentos do governo e congresso. Eles estão criando esta atmosfera 
de condenação da Igreja de Unificação. 
 
Não obstante, eles definitivamente não terão sucesso; a América é basicamente 
anticomunista porque ama a liberdade. Quando o Reverendo Moon e a Igreja de 
Unificação emergem na mente pública como campeões para enfrentar o comunismo, o 
público americano naturalmente nos apoiará como seus campeões. Eu sabia desde o 
início que esta guerra era nosso destino, por isso eu iniciei o Movimento de Vitória 
sobre o Comunismo na Coreia e Japão, e agora aqui na América, com nosso objetivo 
final em Moscou. Agora vocês sabem onde estão e o que estão destinados a fazer. 
 
Devemos ser superiores a qualquer organização religiosa na América; nosso movimento 
do CARP deveria ser superior a qualquer movimento jovem aqui, e nosso sistema de lar 
igreja mais forte do que qualquer outro movimento cristão nos últimos 2.000 anos. O 
Comunismo é arquinimigo da democracia e liberdade, mas principalmente o inimigo de 
Deus. Além disso, a degradação moral da juventude americana deve ser limpa. Esse é o 
motivo pelo qual tenho educado vocês através do Princípio Divino, por isso vocês são 
fortes e capazes, e sua perspectiva moral é segura, pura e centrada em Deus. Essa é 
nossa força. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Vamos dizer que a América tenha agora setenta milhões de famílias. Divididas por 360, 
temos 200.000. Se temos 200.000 membros ativos, então o lar igreja tocará todas os 
setenta milhões de lares americanos, e os ensinará. Então o comunismo pode ser parado. 
 
Vocês devem saber tudo sobre sua área de lar igreja – quem é um bom cristão, quem 
tem qual trabalho, quais simpatias as pessoas têm. As agências de governo não podem 
parar o comunismo. Isto somente pode ser feito através do contato pessoa-a-pessoa. 
Esta é a forma como podemos proteger os lares americanos da invasão satânica e 
desencorajar os jovens de utilizarem drogas, e das más práticas de todos os tipos. 
Podemos parar o colapso do espírito cristão. Se vocês têm sucesso no lar igreja, e as 
igrejas da vizinhança estão vazias porque as pessoas não encontram nada lá, vocês 
podem pregar nesses edifícios para uma congregação lotada. 
 
Nosso objetivo é ensinar os americanos a se arrependerem por não entenderem o Céu 
até agora. Vocês não acham que a América e o mundo deveriam fazer isso, como 
também os membros da Igreja de Unificação? Estamos fazendo lar igreja para proteger 
o que é legado da família. Não deveríamos permitir que as famílias americanas caiam 
ainda mais no caos, mas protegê-las e trazê-las à harmonia para resgatar os jovens da 
decadência, para que a América possa sobreviver como uma nação. Podemos expor os 
comunistas e suas atividades, e trazer a desaprovação da comunidade para eles. 
 
Nada muito complicado precisa acontecer. Se os cristãos estão dispostos a compreender 
que suas doutrinas são incompletas, e simplesmente abrem suas mentes para o novo 
conhecimento, então pode exigir apenas sete dias, ou mesmo sete horas para mudarem. 
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Lar Igreja e a linha de defesa contra o comunismo; uma vez que estejamos organizados 
desta forma, os comunistas encontrarão dificuldades em se mover secretamente na 
América, o que eles fazem facilmente agora. Vocês acham que os Departamentos de 
Estado e de Defesa podem fisicamente parar a infiltração comunista? Ou o presidente 
poderia reavivar o espírito cristão em declínio? As pessoas ainda ouvem evangelistas 
como Billy Graham e Oral Roberts, mas cada membro mediano da Igreja de Unificação 
sabe muito mais do que eles. Por que então vocês estão em silêncio? Por que vocês não 
falam o que sabem? Talvez seja porque vocês pensem que não há nenhum perigo 
imediato, mas se vocês soubessem com certeza o que está acontecendo na América 
atualmente, certamente se moveriam bem mais rápido do que estão fazendo hoje. 
 
Vocês estão na posição de Abel em seu lar igreja, e as pessoas na posição de Caim, ou 
arcanjo. Elas não vão querer deixá-los entrar, então digam a elas, “Não, você precisa de 
mim. Eu sou bom.” Se vocês vencem em sua área, então estão seguros, e eles estão 
seguros. Mas se perdem e são expulsos, então eles perecerão também. Sendo que vocês 
são Abel, Deus está bem atrás de vocês, e a possibilidade de vitória está lá com vocês. 
Se vocês são educados e entendem realmente o que eles precisam saber, então vencerão 
cada guerra que lutarem, e os comunistas nunca serão capazes de afetá-los; vocês serão 
superiores em conhecimento, espírito, pensamento e na capacidade prática. As pessoas 
de seu lar igreja são seus Cains, e vocês devem ganhá-las. Lar igreja será como um 
tanque quando os comunistas se movem contra nós. O governo não pode parar o 
comunismo porque ninguém é dedicado o suficiente. Eles pensam que devem somente 
se sentar. Vocês acham que o governo poderia obter cooperação pública e entusiasmo 
gastando bilhões de dólares em programas? Tenho trabalhado neste problema por muito 
tempo, e a partir de qualquer ponto de vista nossa solução é o que a América precisa. É 
provável que o FBI e a CIA tenham enviado pessoas para descobrir o que acontece na 
Igreja de Unificação, mas eles poderiam encontrar algo ruim sobre o que estamos 
fazendo? Estamos somente tentando proteger a América; se não, então os comunistas 
capturarão esta nação. É simples assim. Vocês não acham que lar igreja seja necessário? 
 
Se a Igreja de Unificação vence, então veremos as barreiras restantes começando a cair, 
e as pessoas do mundo podem se aproximar. Esta é a última maior batalha. Se Abel 
vence, então a guerra histórica será finalizada. Nos sete anos após 1980, lançaremos 
uma guerra total, não apenas guerrilhas. Esta será uma guerra de pensamento, não de 
armas. Se vencemos essa guerra, então podemos conter a onda de declínio e virar a 
América na direção certa, garantindo para a América imensa prosperidade. Vocês agora 
entendem sobre a posição da América? Claramente a América está em perigo, e vocês 
sabem o que faremos sobre isto? O elemento básico é lar igreja, e quando isso é feito em 
números significativos, então até mesmo se os comunistas tomem este país, eles podem 
ser parados. Se eles vierem antes disso acontecer, então será tarde demais. 
 
O Caminho de Abel a Partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Lar Igreja está sendo feito no mundo comunista, e nada pode pará-lo. Os comunistas 
estão tentando destrui-los, mas sem sucesso. Certamente os comunistas capitularão 
voluntariamente, quando são vencidos pelo espírito da verdade e amor dado por vocês. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
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Poder militar nunca irá parar o avanço do comunismo; a batalha deve ser vencida dentro 
das comunidades e famílias. Somente através do lar igreja, vocês podem derrotar a 
influência do comunismo. Se possuem um bom fundamento em sua área, vocês saberão 
imediatamente se alguém vem para sua comunidade tentando pregar o comunismo. 
Vocês serão capazes de evitar a invasão dessas influências prejudiciais em sua área. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Satanás sabe que este é o confronto final mais crítico. Se a cruzada lar igreja tem 
sucesso, então não há mais nenhum espaço para Satanás. Então, ele deve se tornar muito 
forte. Se podemos ir para qualquer lugar, incluindo o mundo comunista, fazendo lar 
igreja, então esse será o capítulo final. Satanás está lutando desesperadamente para se 
opor a vocês. Ele deverá lutar com uma oposição muito difícil: nós. Ele está se 
colocando na ofensiva na batalha final. No final, os comunistas serão usados por 
Satanás. Esse é de longe o pior Satanás que virá diante de nós. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
Uma vez que o fundamento do lar igreja esteja estabelecido no nível de clã, a nação 
estará automaticamente protegida. Como isto funciona? Satanás deve ir embora uma vez 
que Caim se submete a Abel; ele não tem mais lugar para habitar quando isso acontece. 
Em todo o mundo livre, o lar igreja se tornará bem-sucedido. 
 
Tão logo Abel alcance unidade com os pais, no fundamento de sua unidade com Caim, 
Satanás deverá ser expulso. Exatamente agora, estamos no processo de criar essa 
unidade Abel e os pais. Este é o motivo pelo qual estamos trabalhando tão duro para 
fazer lar igreja e unir os clãs Caim e Abel. Uma vez que unidade seja alcançada em sua 
área de lar igreja, todo o mundo livre rapidamente estará unido com os pais. O mundo 
livre será totalmente diferente nesse tempo. Uma vez que o fundamento do lar igreja 
tenha sucesso, o restante do mundo terá que seguir, e o sucesso no mundo comunista 
será mais simples. 
 
Como vocês sabem, estamos habitando em uma nova era que foi proclamada em 22 de 
fevereiro de 1977. Desde então o mundo Abel e os pais chegaram à beira da unidade; 
isto acontecerá muito breve. Essa unidade transcenderá todas as barreiras nacionais. O 
comunismo será estrangulado com o aparecimento da unidade do lar igreja. As forças 
comunistas têm sido incapazes de se expandir mais desde 1977; além disso, eles têm 
experimentado cada vez mais corrupção e ruptura em suas sociedades. Ao contrário, 
experimentaremos cada vez mais um reavivamento. 
 
Embora o mundo livre secular também esteja se tornando corrupto e declinando neste 
tempo, há alguns elementos no mundo livre que estão revivendo e prosperando. O 
elemento que está revivendo é o lar igreja mundial; isto se tornará cada vez mais 
próspero, enquanto os outros aspectos do mundo secular declinarão cada vez mais. 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
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Alguém pode remover o capítulo da história americana que tenho escrito aqui? Mais 
tarde na história este ensinamento brilhará ainda mais porque é Princípio de Deus, não 
meu. Este é o motivo pelo qual estou empurrando vocês para o lar igreja, o mundo onde 
vocês se tornarão um messias tribal. O universo inteiro está pronto para a restauração, 
mas o centro está vazio. Todo o ambiente está pronto para o Reino, mas a essência ainda 
não existe. 
 
O relacionamento de pais e filhos está confuso e o relacionamento de homens e 
mulheres aqui na América é nulo porque persiste enorme caos e confusão. O 
relacionamento vertical pai-filho não é claro, e os relacionamentos homem-mulher estão 
todos confusos, por isso todos os outros relacionamentos estão emaranhados e confusos 
também. Esse é o estado desta sociedade neste tempo. Precisamos de um policial para 
orientar todo este tráfego até a linha vertical onde tudo isto pode ser organizado… 
 
Amor de Deus é a chave: quando vocês têm tudo e não precisam de mais nada. Primeiro 
há o relacionamento vertical de Verdadeiros Pais e verdadeiros filhos, e os 
relacionamentos que vocês têm com os outros. Estamos engajados em muitas atividades 
e não há nada que não possamos fazer. Muitos segmentos são necessários para criar um 
círculo completo, por isso estamos fazendo todos os tipos de coisas. Porque nosso raio 
de atividade é tão amplo, algumas coisas podem parecer não estarem relacionadas com 
o objetivo geral, mas de fato tudo faz parte da mesma linha horizontal de amor 
verdadeiro. 
 
Lar igreja é nosso sistema para preencher o vazio na sociedade. Se todos os seus 360 
lares estão realinhados neste relacionamento vertical de amor, seria adequado realizar 
um acontecimento na América que atrairia tanta atenção? Seria como uma explosão 
vulcânica, uma panaceia para todas as mazelas da sociedade se tornando visíveis, e em 
todos os estados as pessoas tentariam fazê-la funcionar. Muitas pessoas na história 
começarão no lar igreja e vão competir para ver quem se torna primeiro o messias tribal. 
Esta é a única forma que podemos tornar possível a unificação do mundo sem lutas e 
mortes. 
 
Que Tipo de Pensamento Vocês Têm? 
10.6.79, Belvedere 
 
Vocês podem se sentir com pouca instrução e simples, mas não podem evitar se sentir 
inseguros no curso que a América está assumindo. Não há nenhuma razão inteligente 
para ser otimista. Todas as notícias nos jornais são ruins. Mas se isto pode ser parado 
rapidamente, e se a América pode ser revertida como resultado do que estão fazendo 
agora, vocês podem se recusar a fazer isto? Vamos colocar de outra forma: cedo ou 
tarde as pessoas terão que reconhecer que tudo está sem esperança e que ninguém está 
fazendo algo significativo sobre este país, exceto a Igreja de Unificação. Quando isso 
acontece, vocês serão os porta-bandeira, e então os americanos perguntarão, “Vocês são 
os membros da Igreja de Unificação. O que vocês acham que devemos fazer?” Então 
vocês não darão conferência para eles, mas apenas dirão, “Eu tenho feito lar igreja, 
amando as pessoas e as ensinando.” Se vocês fazem isso, a América e o mundo se 
tornarão vivos mais uma vez. Seu trabalho não vai parar por aí, mas se expandirá para 
incluir o mundo espiritual. 
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…Se todos fazem isso na América, este país viverá. Senadores e congressistas não 
precisam mais fazer estudos sobre o problema de como beneficiar a América. Eles não 
precisam ir para escolas e estudar por anos. Tudo que eles precisam fazer é virar seus 
olhos na direção do lar igreja, e os membros da Igreja de Unificação mostrarão a eles a 
forma. Se eles seguem esse padrão através de toda a nação da América, este país viverá. 
 
…Vocês devem entender esta mensagem e tentar com intensidade para que, quando 
forem para o mundo espiritual, vocês tenham algo para relatar para o Pai Celeste. Sem 
fazer isso, não há nada que possam dizer no mundo espiritual. Devemos tentar 
estabelecer uma condição para obter mais tempo para a América, e deixar Deus cuidar 
do resultado. Continuem pedindo a Deus para adiar o fim da América por um ano ou 
dois anos. “Durante este ano eu me comprometerei totalmente a fazer coisas na 
América.” Devemos orar a Deus dessa forma, pedindo por um prolongamento. 
 
Não há nenhuma outra forma que eu possa explicar o motivo pelo qual devemos fazer 
lar igreja e o que resultará. Agora cabe a vocês digerir e realizar isso. Seu sucesso será o 
sucesso da América, e o sucesso de Deus. Se a Igreja de Unificação falha, vocês podem 
imaginar o futuro da América em alguns anos. Talvez vocês possam dizer que a 
América vai desaparecer tal como nasceu de repente 200 anos atrás, mas o mundo 
morrerá também se a América fracassar. Ao menos sejam responsáveis pelo mundo. 
Onde Deus irá, quando cristãos enfrentarem o comunismo? Eu estou dizendo a vocês 
várias vezes que este é o ano mais crítico em toda a história humana. O que isto 
significa? Este é um ano de indenização. Ao fazer lar igreja da forma correta, vamos 
compensar todas as falhas da Igreja de Unificação. 
 
Frequentemente ouvimos sobre emergências no mundo, mas agora este país está em 
uma emergência que a lei marcial deveria ser declarada. Eu diria que não é necessário 
fazer nada, como se este fosse um tempo de paz? Peço que vocês entendam esta 
situação muito claramente e criem o fundamento para a felicidade eterna do mundo 
através de fazer lar igreja. Onde quer que vocês forem, atirem a bomba de amor e 
incendeiem a mente das pessoas, dando esperança a elas. Mostrem a forma para viver. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Quando vou para a cidade de Nova York, não me concentro nos arranha-céus. Ao invés 
eu noto a sujeira, os becos escuros; os lugares onde a Máfia e viciados em drogas estão 
trabalhando; vejo onde as prostitutas e ladrões trabalham. Meu pensamento é, “Como eu 
posso limpar essas coisas?” Não é verdade que alguém deve limpar essas coisas? Eu 
deveria deixá-los sozinhos, ou deveria fazer algo sobre eles? Esse é o motivo pelo qual 
vocês são chamados a fazer lar igreja. Se há 1.000 malfeitores em sua área de lar igreja 
quando forem lá pela primeira vez, um ano depois, através de seu exemplo e serviço, 
vocês podem reduzir esse número para 800. No segundo ano vocês podem reduzir para 
500; no terceiro ano, para 200. Finalmente, no quinto ano, não haverá ninguém em sua 
área que esteja fazendo o mal. Vocês podem servir as pessoas idosas em sua área. Lavar 
suas roupas, cozinhar para elas, limpar suas casas. Eu mesmo tenho feito essas coisas. 
 
Querendo Viver no Reino do Céu 
20.12.81, Belvedere 
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Se vocês trouxeram pessoas da rua por dez anos, quantas realmente permaneceram? 
Vocês nunca poderiam ser um prefeito ou senador nesse fundamento, porque as pessoas 
logo os esquecerão. Mala direta também é um método eficiente, mas é muito caro. Por 
enquanto não temos o orçamento, por isso foi temporariamente descontinuado, mas 
retornaremos quando houver dinheiro para isto. Uma vez que lar igreja tenha sucesso, 
mala direta será muito, muito efetivo. Esta estratégia funcionaria em qualquer cidade. 
Se o líder em Chicago, por exemplo, fizer isso, ele tem uma boa chance para concorrer a 
um cargo político. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
A América tem muitas táticas fortes de defesa, nas há muitas coisas que eles não têm 
nenhuma forma para controlar. Há muitos problemas neste país, tais como alienação 
juvenil, abuso de drogas, e ruptura familiar. Como este país pode possivelmente 
resolver estes problemas fundamentais sem a ajuda e orientação da Igreja de 
Unificação? Vocês realmente conhecem esta realidade? Vocês devem ir além de apenas 
entenderem algo mentalmente; vocês devem saber e devem agir. Vocês devem 
compreender profundamente a importância de fazer lar igreja. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Nos Estados Unidos, o governo está na posição Caim, enquanto Cristianismo está na 
posição Abel. Somente através da unidade destas duas posições, este país pode ser 
aceitável a Deus. Atualmente, ao contrário, o governo dos Estados Unidos está 
dominando o Cristianismo, e isto é oposto ao que deveria estar acontecendo. O mundo 
comunista, que nega Deus, está na posição do mundo Caim, e o mundo livre está na 
posição do mundo Abel. A Igreja de Unificação está na posição de mãe, por isso 
estamos destinados a abraçar ambos os filhos: o Abel, o mundo democrático, e o Caim, 
o mundo comunista. Ao fazer isso, o mundo pode aceitar o Messias; ele pode 
recepcionar os pais universais. Isso não tem sido feito com sucesso, por essa razão, 
devemos criar o fundamento desde a base. A base mais elementar é lar igreja, então 
progredir para tribo igreja, nação igreja e mundo igreja. Quem tem que fazer isto? A 
Igreja de Unificação está comprometida em fazer isto, mas eu já cumpri esses níveis. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Estou enviando vocês para darem seu próprio fruto no lar igreja. As piores guerras na 
história começaram com guerras tribais; por isso, a menos que indenizemos a guerra 
tribal, não podemos indenizar a guerra nacional. Portanto, vocês estão fazendo isto no 
lar igreja. Ao estabelecer seu lar igreja tipo Caim, e mais tarde seu lar igreja tipo Abel, 
vocês podem juntá-los; então o ideal deve se tornar realidade. Isto se aplica a negros, 
brancos e amarelos. Entre os três filhos de Noé, dois não puderam cumprir a 
providência. Sem representava a raça amarela, Cam representava a raça negra, e Jafé, os 
ocidentais. Sem e Cam não puderam cumprir seus papéis providenciais no momento, 
por isso Jafé tomou seus lugares. Isto foi somente por causa de sua posição 
providencial, não por causa de suas qualidades individuais. 
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Pessoas brancas devem amar as negras, e ambas devem amar as amarelas. Todas as 
raças devem amar umas às outras; do contrário, guerra racial é inevitável, e os brancos 
sofreriam mais como resultado disso. Estou determinado a evitar a guerra racial. O 
comunismo está por trás das cenas empurrando para o conflito racial global, mas nós 
estamos tentando unir as raças. Este é o motivo pelo qual nosso trabalho será forte na 
América do Sul e África. Quem fará isso, se não fizermos? Outras igrejas cristãs? 
Outras religiões? Muitas igrejas atualmente também são autocentradas para promover 
ativamente harmonia racial. Eu tenho realizado este trabalho difícil. Quando cheguei na 
América, eu profetizei o que aconteceria a esta nação, e tudo se tornou realidade. 
 
Dia dos Verdadeiros Pais 
25.3.82, Centro Mundial de Missões 
 
Ao dar amor de Deus, vocês não devem ficar atrás de ninguém. Sofram mais e amem 
mais as pessoas. Nesse amor, todos os tipos de pessoas e todas as cinco cores de pele 
estão incluídos. Se você é um irmão branco, visitaria primeiro uma pessoa branca? Se 
você é negro, visitaria a comunidade negra? De fato, deveria ser o oposto. Negros 
deveriam ir para lares brancos, e brancos deveriam ir para lares negros. Essa é a forma 
como podemos destruir todas as barreiras de racismo. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12. 78, Belvedere 
 
Ao invés de visitar lares de outras pessoas brancas, os brancos deveriam ir para lares 
hispanos, lares negros e lares orientais. Isso é restauração. Quanto a história tem se 
movido para cima! 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 
Criaremos a tribo que pode se mover no impulso do momento. Abraão estava se 
movendo, Jacó estava se movendo, e suas famílias estavam se movendo também. Os 
Israelitas no Egito se moveram. Os homens de Deus se levantaram e o êxodo começou. 
Na Coreia eu obedeci ao chamado para ir para a América, uma terra desconhecida e 
hostil. Eu não hesitei. Da mesma forma, vamos criar uma tribo de pessoas e líderes que 
não hesitarão se levantar, qualquer que seja o comando. 
 
Vocês estão se tornando os verdadeiros pais de suas tribos. Seu povo deve crescer no 
amor de Deus para que possa abraçar o restante do mundo em amor, todas as cinco 
cores de pele. Vocês podem se tornar a cola para juntar todos os pedaços do mundo. Eu 
organizei minha tribo para incluir não somente coreanos, mas todos. Na minha tribo há 
todas as raças que vocês possam pensar – negro, branco, amarelo, indígena e pardo. 
Vocês devem organizar sua tribo na mesma tradição. Quando vocês estabelecem o 
objetivo e começam a marchar, se movam em linha reta. Não se distraiam com o que 
enxergam na esquerda ou na direita. Se vocês encontram um obstáculo e o contornam, o 
que acontecerá? Suas gerações seguirão esse mesmo caminho sinuoso. O que vocês 
fariam sob essas circunstâncias, estão cientes das pessoas que os seguem? Tirem o 
obstáculo, pedra por pedra, e continuem em frente. 
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Não temeremos qualquer obstáculo e, portanto, nossa forma de vida não será fácil. 
Quando o comando de Deus chega, se 1.000 ou 2.000 membros de Nova York devem se 
mudar imediatamente, não fará nenhuma diferença. Apenas pegamos as malas e nos 
espalhamos por seis continentes. Nem mesmo pensem que somente a América é nossa 
preocupação. Esses seis continentes e cinco oceanos são todos nossos territórios. 
 
Dia dos Pais 
8.4.78, Manhattan Center 
 
Muitos movimentos para criar unidade externa estão surgindo, como a Comunidade 
Econômica Europeia, e nenhum poder tentando bloquear esta tendência de unidade pode 
ter sucesso. A América persiste em ser muito nacionalista, e os comunistas estão 
aumentando o protecionismo, mas isso não é vontade de Deus. Eu venho da Ásia, mas 
proclamo os asiáticos como uma raça superior e desencorajo as outras raças? Não, 
somos daltônicos e os Verdadeiros Pais são pais de todas as raças em uma única família. 
Não há nenhuma barreira na Igreja de Unificação. Ninguém pode parar isso porque o 
mundo espiritual já tem suas barreiras derrubadas, e o mundo físico está destinado a 
refletir isso. Qual raça tem mais número no mundo espiritual? Asiáticos superam todas 
as demais. Se as barreiras atuais persistem, então naturalmente a raça amarela 
prevalecerá em virtude do número, mas eu não quero que isso aconteça. Eu gostaria que 
vocês criassem lares igrejas que sejam além de barreiras nacionais, raciais e 
econômicas. Há um único Deus, uma única família e uma única igreja. Se americanos 
brancos vão para a África e criam lares igrejas, então não há nenhuma forma que 
africanos possam se opor e mandá-los embora; se eles fazem isso, então a África 
declinará. O mundo angélico e o mundo de Adão já se tornam unidos, e essa é a 
tendência do futuro. Ninguém pode prevalecer contra a tendência do futuro, e até 
mesmo Satanás deve se render. Vocês podem sair com plena convicção e confiança que 
definitivamente devem prevalecer. Confiem em mim, e vocês serão vitoriosos. 
 
O Período de Conclusão para a Providência  
12.11.78, Belvedere 
 
Antes que possamos ter uma família reconhecida por todos, devemos ter o fundamento 
de lar igreja. Vocês devem realmente saber quão importante é isto. Quando lar igreja 
tem sucesso em sua área, gradualmente as pessoas se reunirão, e uma nação será 
formada, sem nenhum esforço de vocês. Isto é possível não somente na América, mas 
em qualquer lugar no mundo. Vocês podem ir para qualquer país e começar este 
fundamento. O movimento lar igreja pode ser em âmbito mundial; até mesmo se 
movendo para países comunistas. Externamente governos podem tentar parar o lar 
igreja, mas espiritualmente não podem ter nenhuma acusação. Está muito claro o que 
devemos fazer agora. Seremos patriotas do lar igreja. Lar igreja é o fundamento para ir 
além de barreiras nacionais. Somente depois de ter sucesso no lar igreja, somos dignos 
de ter nossa posição justa no mundo espiritual. Essa é a condição de indenização para 
vocês voarem para o nível mundial, além da acusação de Satanás. Ao realizar o 
significado incrível deste tempo, os membros da Igreja de Unificação devem estar em 
unidade e se concentrar no lar igreja como nunca. 
 
Declaração da Cerimônia de Unidade Entre Mundo Espiritual e Mundo Físico 
28.3.82, Belvedere 
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Pela primeira vez na história, pessoas vieram do que poderia ser chamado países 
inimigos, para servir uma única nação. Todo país, em um momento ou outro, tem sido 
um inimigo da Inglaterra. A América lutou a Guerra da Independência contra a 
Inglaterra. A Alemanha foi um inimigo na Segunda Guerra Mundial, como foi o Japão. 
Todo membro que trabalha neste país é de um país inimigo. Em nenhum tempo na 
história isto aconteceu. Vocês podem dizer que isto é algo histórico? 
 
Este não é somente um evento na história mundial, mas é também religioso. É 
providencial porque Jesus ensinou todos os cristãos: “Ame seu inimigo.” Esta é a 
conclusão do Novo Testamento. Nesse fundamento iremos plantar o coração de Deus 
pela primeira vez. Inimigos históricos virão para ajudar uns aos outros. Então onde está 
o pior inimigo? Não há mais nenhum pior inimigo, porque o próprio inimigo veio 
trabalhar por esse mesmo país que costumava ser seu inimigo... 
 
Vocês devem também entender que Londres se ajusta perfeitamente a esta providência, 
porque é uma cidade cosmopolita. Vocês encontram todo tipo de pessoa em Londres, tal 
como em Nova York. De fato, 12 países devem ser representados em 360 lares para 
estabelecer a condição para estes elementos inimigos serem restaurados e 
harmonizados. Quando o Pai toma tudo em consideração, Londres foi escolhida. 
Londres não é apenas uma cidade local, mas uma cidade do mundo, não é? 
 
Vocês vieram para a Inglaterra. Este não é simplesmente um país, de fato; há pessoas 
aqui de 12 países, por isto é como o mundo inteiro. Se vocês vencem aqui, terão 
vencido no mundo, não apenas em um país. Quando voltam para seus respectivos 
países, vocês se colocarão no fundamento vitorioso de ter vencido o mundo. Então 
vocês podem ir e trabalhar por seu país de uma forma mais fácil. Depois que 
testemunham com sucesso para três pessoas, vocês terão estabelecido esta condição; 
então vocês podem voltar para a França ou para a América e criar um lar igreja tipo 
Abel sem nenhuma oposição. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.82, Londres 
 
Aqui estamos derrubando todas as barreiras de raça, idioma e nacionalidade. Podemos 
desistir de todas estas coisas porque estamos ligados por laços e valores mais fortes. 
Quando realmente conhecem isto enquanto entram em seu lar igreja, todo céu e terra 
entram com vocês. É digno viver e morrer por esta causa, é digno investir sua 
juventude. A providência está se desdobrando neste tempo na história, e de alguma 
forma, vocês são aqueles a participarem primeiro. O peso da história está se movendo 
com vocês. Logo que temos sucesso nesse território de bondade, nenhuma negatividade 
será gerada pela mídia, pelos cristãos; nem mesmo os comunistas nos afetarão. 
 
Território de Bondade 
14.10.79, Centro Mundial de Missões 
 
Nosso propósito é elevar os padrões morais da sociedade, reviver as igrejas, e parar o 
comunismo. Cumprimos tudo isto através do trabalho de lar igreja. Então um mundo 
inteiramente novo emergirá. Há setenta milhões de lares na América, e divididos por 
360 teremos 200.000 áreas de lar igreja. É impossível ter tantos membros cobrindo todo 
o país dos Estados Unidos?  
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Se vocês testemunham para 100 pessoas por dia, então somente cobrirão três bilhões de 
pessoas em quase 100.000 anos, e ainda exigiria cerca de 1.000 anos para cobrir toda a 
América. Mas se 200.000 pessoas fazem lar igreja, tudo isto poderia realmente ser feito 
em seu tempo de vida. 
 
A menos que tenham lar igreja, vocês não terão nada a ver comigo! Ele é a ponte entre 
este mundo e o mundo celeste, e não há nenhuma forma para alcançar o mundo celeste 
sem cruzá-la. Se vocês escolhem não fazê-lo, então terão que desistir do mundo celeste. 
 
Espero que logo exista um grande movimento da população porque todas as áreas de lar 
igreja estarão cheias e as pessoas terão que ir para outros países para fazer isto. As 
pessoas migrarão aos milhares para fazer lar igreja. A menos que façam lar igreja com 
sucesso, vocês não terão nenhum recipiente para as bênçãos que Deus quer dar. Satanás 
odeia muito o lar igreja. 
 
Depois que o lar igreja esteja concluído, não haverá mais nenhuma barreira nacional, e 
então poderemos viver em qualquer lugar; não teremos que ficar em qualquer país onde 
não sejamos benvindos. Se seu lar igreja tem sucesso, então não terei que preparar 
separadamente para a marcha em Moscou; o lar igreja abrirá o caminho para as reuniões 
em Moscou. 
 
No mundo espiritual eu posso ir diretamente até Deus agora. Isso não é o que vocês 
gostariam também? Eu fiz lar igreja no nível mundial, significando que todas as 
barreiras e preconceitos desaparecerão. Desde a vitória em 1976, tenho falado sobre lar 
igreja e o motivo pelo qual vocês devem fazê-lo. Quando entendem isto claramente, 
vocês não precisarão de uma figura Abel, mas podem fazer isso por vocês mesmos. Do 
contrário, vocês precisarão de alguém para ajudar a disciplinar sua vida. Uma vez que 
terminem o lar igreja, vocês podem viver em qualquer lugar no mundo. Isto não é fácil. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Agora vocês estão empreendendo uma organização tribal e racial centrando em si 
mesmos, e ao fazer isso, encontram e restauram o país externo tipo Caim. Então o país 
contraparte tipo Abel automaticamente será restaurado. Se vocês realizam em seu lar 
igreja externo, então o lar igreja interno, especificamente sua família física, 
automaticamente será restaurado.  
 
A Coreia tem quarenta milhões de pessoas. Se sessenta milhões de lares igrejas são 
feitos aqui, então automaticamente quarenta milhões seriam feitos na Coreia sem nem 
mesmo tentar. De acordo com o Princípio, se vocês concluem o externo, então o interno 
virá automaticamente. Eu estou aplicando este princípio agora. 
 
Quando chegar o tempo, haverá grandes movimentos de um país para outro. Quando 
concentramos em um único lugar, e asseguramos pessoas suficientes, isso trará a 
restauração automática do número de pessoas encontradas na Coreia. Esta é a aplicação 
deste mesmo princípio. Até que alcancemos esse número máximo, vocês têm o 
privilégio de ir para qualquer país. Caim e Abel devem se tornar unidos antes que o 
Reino do Céu seja realizado. Não importa quão bom Abel vocês sejam, nenhum Abel 
sozinho se qualifica para o céu.  
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A reunião de membros europeus na Inglaterra para testemunhar é o tipo de preparação 
para os grandes movimentos que ocorrerão um dia. Nossos membros fazendo lar igreja 
por toda a Inglaterra não tem nenhum conceito de nacionalidade…  
 
As pessoas que estão profundamente engajadas no lar igreja podem se mover 
juntamente comigo, e continuar o lar igreja em algum outro lugar, mas aqueles que não 
fizeram lar igreja, não podem se mover comigo. Esse é o privilégio de um povo 
escolhido. Os terceiros Israelitas podiam ser inicialmente na Coreia, mas aqueles que 
são privilegiados em seguir com o Messias para outro país são aqueles que terão feito 
lar igreja de forma bem-sucedida. Eu não decidi isso; isto é o Princípio… 
 
Na posição Abel, vocês irão para o lar igreja, que está na posição Caim, e depois de 
criar unidade com o lar igreja, vocês podem reivindicar seus pais. Isto é Princípio. Esta 
situação se aplica ao mundo inteiro. Eu vim aqui na posição de pai, posição de Abel, 
para a América, o país Caim, que fez tudo para se opor a mim. Este Caim representa o 
povo do mundo inteiro. Eu tenho amado este país mais do que o país Abel. Depois de 
fazer isso, eu posso voltar para meu país natal, e ele automaticamente se unirá comigo. 
Depois disso, os pais no nível mundial podem ser restaurados. Este é o mesmo princípio 
que opera no lar igreja para indivíduos. Vocês entendem claramente?... 
 
Por este mesmo princípio, todos os países livres virão à unidade, e por causa disso os 
países comunistas serão automaticamente restaurados. Além disso, restauraremos o 
inferno, e então todas as outras partes do mundo espiritual serão restauradas. Através 
deste princípio, o mundo espiritual será liberado. Quão breve essa liberação acontecerá? 
Quase ao mesmo tempo essa liberação ocorrerá na terra. 
 
Quando eu retorno para meu país original, as pessoas desses países que não podem 
seguir comigo se sentirão miseráveis. Antes desse tempo, vocês devem se tornar 
qualificados e seu país deve se qualificar. Agora vocês sabem muito sobre cada aspecto 
da importância do lar igreja. Se eu explicasse isto para vocês somente em consideração 
a um nível muito elevado, vocês pensariam que não isto não tem nada a ver com sua 
situação. Mas agora vocês sabem que estão trabalhando em seu nível com o mesmo 
princípio que se aplica à esta área maior. Sendo que o dia da migração não está distante, 
estou dizendo estas coisas para vocês agora. 
 
Vocês podem ver que a América é uma grande nação, mas é maior do que uma nação no 
sentido que ela pode se conectar diretamente com o mundo. É possível dizer que a 
América se equipara ao mundo livre. Se a América entende, então o mundo comunista 
será restaurado imediatamente; mas se ela falha, eu terei que cumprir isto em uma nação 
menor. Se isso acontece, então a América verá o tempo quando será regida até mesmo 
por um dos países da América do Sul... 
 
Quanto mais próxima a América se torna da Igreja de Unificação, maior a deterioração 
que ocorrerá no mundo comunista... 
 
Eu conheço o prazo que a América deve cumprir, mas não direi exatamente qual é o 
ano. Se vocês obedecem 100% e trabalham comigo, então durante este tempo vocês 
podem estabelecer ao menos uma condição na qual eu posso estender o tempo e 
permanecer, e ter mais oportunidade para cumprir sessenta milhões de lares igrejas 
neste país. Vocês podem dizer que eu não tenho realizado minha missão na América? 
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Eu continuo dizendo que já tenho feito minha parte com vocês. Eu ensinei a vocês tudo 
sobre isso. Este é um tempo muito sério. Este não é apenas um país, um lar, um clã: este 
único país é como o mundo, e o destino da América repousa em vocês. 
 
Mesmo se os russos não ouvem, há uma forma para fazê-los ouvir. Mas será muito mais 
difícil fazer, se não temos sucesso aqui na América. Se a América não segue o 
cronograma providencial, a situação da América se tornará cada vez pior. Não há 
absolutamente nenhum espaço para erro. Este é o Princípio e a Providência; este é o 
plano de Deus. Por isso acreditem que a América realmente experimentará dificuldade 
se vocês não seguem o cronograma. Vocês acham que é apenas meu discurso, ou este é 
o ponto de vista do Princípio? O cronograma virá em algum momento do próximo 
mandato do presidente. 
 
O período desde Abraão até o Rei Davi, então o período de cativeiro na Babilônia, e 
então até o tempo de Jesus, cada um contém 14 gerações. Assim, de Abraão até o tempo 
de Jesus tem 42 gerações; de fato consideramos como quarenta gerações porque 
Abraão, Isaque e Jacó contam como uma única geração. Este quadragésimo presidente 
vem em um período igual ao tempo de Jesus, quando o país se levantará ou o país cairá. 
Por isso, não importa em qual situação vocês se encontrem, sejam muito corajosos e 
audaciosos. Se levantem em qualquer que seja a circunstância que estejam, e 
bravamente sigam em qualquer direção que Deus diga para seguirem, independente do 
que as pessoas pensem. Então vocês obterão a vitória. Do contrário, vocês serão 
arrastados para a derrota. 
 
A desintegração ocorrerá exatamente depois de quarenta gerações, mas talvez 
permaneça até a 43ª geração. Durante esse tempo o país experimentará declínio 
contínuo, até que no final da 43ª geração, os comunistas possam fazer o que quiserem 
com a América. Nesse ponto a América se encontrará absolutamente sem esperança; as 
mazelas terão progredido tanto até esse tempo. Este é o ponto de decisão.  
 
Eu não esperarei mais, mas decidirei logo se devo deixar este país ou não. No outro dia 
quando eu estava falando desta maneira, alguém disse, “Pai, não vamos pensar assim.” 
Mas se pensam ou não, vocês devem seguir de acordo com o Princípio. Se o Princípio 
direciona vocês dessa maneira, então não há nenhuma forma de fugir. 
 
É possível que no final da 43ª presidência eu tenha que evacuar todos os membros da 
Igreja de Unificação deste país. Então a América se tornará como Sodoma e Gomorra. 
Eu sei que os anos da providência de restauração são muito exatos, e eles nunca se 
comprometem ou esperam. Portanto, estou sério e dizendo a vocês agora como 
funciona. Este é o tempo quando vocês devem entender como farão este país viver. Esta 
é uma questão de vida ou morte, não apenas uma questão de tentar fazer o melhor que 
podem. Ou vocês fazem, ou não fazem isto. 
 
Sua vida está em jogo, se vocês vão fazer isso. Por quatro anos estou dizendo a vocês 
para serem sérios sobre a América. Se vocês realmente choram com seu lar igreja, então 
existe a possibilidade desta crise ser adiada, talvez mais alguns anos. Durante este 
tempo podemos trabalhar juntos na situação da América. Mas se vocês não se 
preocupam com isto, então o tempo apenas passará e a América não terá mais nenhuma 
esperança; nem sequer conseguirá uma extensão... 
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Se a América vai declinar, então ela vai declinar rápido. Se vocês vão criar alguma 
estratégia contra um inimigo, devem conhecer seu ponto de vista. O inimigo é tão 
esperto quanto vocês. Eu vejo que esta é a forma que o comunismo agirá. Se vocês 
podem imaginar a possibilidade destas coisas, então por que não os comunistas? Quão 
logo isto acontecerá? Isto pode acontecer a qualquer momento. Este é o motivo pelo 
qual tenho colocado tanta ênfase na atividade do CARP, e criei a Igreja Oceano. Se 
realmente fazemos a América prestar atenção ao que o lar igreja está fazendo, eles 
compreenderão que esta é a forma para a América sobreviver. Então em três anos toda a 
América pode tornar a Igreja de Unificação uma questão positiva, e então a América 
pode viver. Eu vejo a possibilidade que a América terá sucesso, e não falhas. Eu 
enfatizei o CARP, começando no ano passado, e este ano estou começando a Igreja 
Oceano. Eu preparei por um longo tempo, e agora estou dizendo para vocês estarem 
desesperados para fazer isto. 
 
Se vocês têm alguma dúvida, o tempo não está longe quando podem ver se estou certo 
ou errado. Estou até mesmo pensando que se tivermos muitos barcos, podemos 
transportar muitos de nossos membros para a África e outros países. Mas se vocês 
deixam uma falha para trás, este país nunca será o mesmo. Se vocês têm uma vitória em 
seu país, então podem ir para a África, isso é muito diferente de seguir sobre um 
fundamento de falha... 
 
Estou arriscando muito para fazer isto; minha própria vida está em risco. Se isto não 
funciona, não há nada que Deus possa fazer sobre isso. Cabe ao homem 5% de 
responsabilidade. Se a América não mudar de forma suficiente, virá um tempo quando 
Deus dirá para eu deixar a América. Pensem sobre isso de uma forma mais profunda. 
 
Se não fazemos isto de forma correta, então pensem sobre a perseguição que virá no 
futuro, por gerações. Se vocês não agem da forma correta, então teremos mais uma 
cruz; teremos que carregar esta cruz sob a opressão do comunismo. O segundo dos três 
cursos de sete anos não é minha responsabilidade, mas é sua. Vocês terão sucesso por 
vocês mesmos, ou sofrerão as consequências de vocês mesmos. Essa é a forma... 
 
Vocês entendem que este é um pensamento muito sério. Como vamos trabalhar na 
América pelos próximos quatro anos, a duração do quadragésimo mandato presidencial, 
determinará de forma absoluta a situação da América. Se nos próximos três ou quatro 
anos os americanos se moverem para o lado de Deus, então a América prosperará... 
 
Alguém entre vocês aqui já pensou com esta seriedade sobre o futuro? Ninguém. Se 
vocês me ouvem, não sentem que o que estou dizendo é muito surpreendente e 
temeroso? Estou com medo de mim mesmo. As sérias consequências de uma forma ou 
de outra estão diretamente ligadas com os Moonies. Vocês devem concluir se vão fazer 
isso ou não vão fazer. Vocês entendem agora quão séria é a situação do lar igreja? Se a 
atividade do lar igreja se tornar bem-sucedida, há alguma forma para ter sucesso; 
através deste cronograma, não há nenhuma forma de nos movimentarmos sem fazer lar 
igreja. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
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Cada indivíduo deve preservar sua posição central dentro da família, da sociedade, e 
assim por diante. Onde é essa posição central? É no lar igreja. Ao defender a realidade 
de liberdade de Deus dentro do seu lar igreja, vocês estão defendendo todas as outras 
realidades de liberdade sob Ele. Seus 360 lares representam o mundo inteiro, por isso 
quando sua área está vivendo dentro do Princípio, Deus terá uma condição de se mover 
no mundo inteiro. Vocês verão mudanças bruscas de direção dentro deste mundo na 
direção do lado do bem. Um tempo muito efetivo para a providência de Deus 
acontecerá. 
 
Vamos nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Lar igreja é sua base do céu, onde vocês derramam seu sacrifício e onde podem ir para 
amar. Quando a atmosfera mundial muda, as duas atividades mais difíceis que temos – 
testemunho e restauração material – serão puro prazer, quase sem esforço. As pessoas 
virão como as Cataratas do Niágara, e então o dinheiro será despejado. Se vocês 
realmente se unem comigo, então não precisarão nem vinte anos, mas somente sete anos 
para mudar a atmosfera mundial. 
 
Cruzar a Fronteira 
1.6.80, Belvedere 
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3. O Caminho Público 
 
Mobilizando o Mundo Espiritual 

 

“Eis que é vindo o Senhor com milhares de 
seus santos; para fazer juízo contra todos.” 
Judas 14-15 
 
“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, 
Que do meu Espírito derramarei sobre toda 
a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas 
profetizarão, Os vossos jovens terão visões, 
E os vossos velhos sonharão sonhos; 
E também do meu Espírito derramarei sobre 
os meus servos e as minhas servas naqueles 
dias, e profetizarão; E farei aparecer 
prodígios em cima, no céu; E sinais em 
baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de 
fumo. O sol se converterá em trevas, E a lua 
em sangue, Antes de chegar o grande e 
glorioso dia do Senhor; E acontecerá que 
todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo.” 
Atos 2:17,21 

 
Através da vitória em Washington cumprimos as condições necessárias para liberar a 
tristeza de todo o mundo espiritual e do mundo físico juntos. Eu declaro hoje que 
chegou o tempo para a total liberação do mundo espiritual e o perdão dos pecados do 
passado. 
 
No mundo espiritual não há nenhuma barreira nacional. Coreia, Japão e América não 
existem no mundo espiritual; entretanto, há diferentes realidades baseadas nas diferentes 
religiões. Aqueles que acreditavam em Buda estão na realidade de Buda, e aqueles que 
acreditavam em Jesus vivem na realidade cristã, e assim por diante. Por toda a história 
humana, indivíduos no mundo espiritual sempre têm vivido as realidades distintamente 
separadas, e nunca se harmonizaram.  
 
Eles se cercaram com paredes, esperando pelo dia quando o novo Messias viesse para a 
terra e declarasse a liberação deles. Somente então eles poderiam derrubar as paredes e 
finalmente se unir em unidade. Eles estiveram esperando por toda a história por este dia, 
mas isto não pôde ser declarado até que os corações tristes de Deus, Jesus Cristo e dos 
Verdadeiros Pais fossem aliviados. Não houve tal dia no passado. Entretanto, 
atualmente através da vitória na Reunião no Monumento de Washington, toda a tristeza 
do passado de Deus, Jesus e dos Verdadeiros Pais está aliviada, e hoje eu declaro a 
liberação de todo o mundo espiritual. Mesmo neste momento as barreiras estão 
derrubadas. 
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Agora o mundo espiritual formou um único mundo de unificação; os territórios 
emergiram e todos podem se comunicar livremente, viajando para qualquer lugar. 
Sendo que o mundo espiritual está na posição sujeito, esta unidade certamente será 
refletida aqui na terra. De acordo com o Princípio, se os três níveis – Deus, Adão e Eva, 
e o arcanjo – tivessem se unido, não teria ocorrido nenhuma queda. Agora aqui na terra 
essa unidade tem sido estabelecida entre Deus, os Verdadeiros Pais, e os membros da 
Igreja de Unificação, que estão na posição do mundo angélico como também de filhos. 
Esta unidade não foi feita no nível de uma única nação pequena; alcançamos esta 
unidade em um nível mundial. Isto é mais significante. 
 
Qual é o significado desta unidade? Simplesmente isto: Satanás não tem mais a 
condição para atacar Adão ou a família de Adão. Isto significa que Satanás não tem 
mais nenhum poder para derrotar a Igreja de Unificação e os Verdadeiros Pais. Satanás 
ainda pode atacar, mas agora Deus está em uma posição para estabelecer uma 
penalidade para isso, e deste modo, bênção será tirada do lado satânico. A partir deste 
momento nossa batalha ainda será agitada, mas as consequências serão muito diferentes. 
Devemos avançar na batalha e trabalhar bastante, e então veremos a bênção do outro 
lado se deslocando para nós. Deus irá transferir a bênção do outro campo para nós. 
 
O vento mudou. No passado Satanás estava constantemente atacando, e as pessoas de 
Deus estavam sempre na defensiva. Mas a partir deste tempo, Satanás estará na 
defensiva e o lado de Deus começará a atacar. Se o lado de Satanás nos ataca, ele terá 
que pagar uma grande penalidade, e definitivamente venceremos. 
 
O mundo espiritual inteiro está agora completamente unido atrás de nós. As 
consequências são muitas, e nesta conjuntura da história humana, devemos entender 
claramente como nos conduzir para evitarmos ser atingidos pelas condições que 
poderíamos fazer para Satanás; a partir deste momento não devemos violar nenhuma lei 
celeste. Quando reunimos nova determinação para vencer novas batalhas, nosso padrão 
deve sempre ir além da intensidade de nosso trabalho para o Monumento de 
Washington. Então sempre seremos vitoriosos e o mundo celeste sempre nos auxiliará... 
 
Hoje estamos celebrando o Dia da Vitória do Céu. Nosso juramento deveria ser que 
manteremos o padrão de esforço que foi estabelecido pela campanha do Monumento de 
Washington. Enquanto fazemos isso, então Deus pode estar conosco todo o caminho, e 
todo o mundo espiritual virá nos auxiliar sem reservas. Vocês podem entender isto? 
 
O mundo espiritual está agora cercando as pessoas na terra. Para eles, o mundo é 
pequeno, quase como o tamanho de um cubo de gelo. Um baú de tesouro foi aberto, 
mas a maioria das pessoas está inconsciente que um novo tesouro foi descoberto, e um 
novo poder foi liberado. O mundo espiritual está aberto, mas ninguém compreende o 
que está aberto. 
 
Por causa da queda de Adão e Eva, a separação entre o mundo espiritual e o mundo 
físico alcançou milhas de distância. Embora as pessoas no mundo espiritual quisessem 
descer à terra para intervir na vida do mundo físico, elas não podiam fazer isto porque 
entre os dois mundos repousa um abismo que estava nas mãos de Satanás. Adão devia 
estar no papel de pai, mas porque ele falhou, então todos os filhos falharam. O mundo 
espiritual não podia descer livremente até que a missão do pai estivesse consumada aqui 
na terra, e ele pudesse abrir um caminho para o mundo espiritual. Esta é a regra do céu. 
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O plano de Deus era operar no nível individual com Abel, então com a família de Abel, 
a tribo, a nação, e o lado Abel no nível mundial. Ninguém pôde cruzar este abismo 
durante os 4.000 anos antes da vinda de Jesus. 
 
Jesus veio no papel do pai da humanidade, e nele o espírito de Deus foi manifestado 
através de um homem perfeito pela primeira vez. Naquele tempo Deus queria ser um 
pioneiro na história. Entretanto, por causa da crucificação de Jesus, esta tarefa pioneira 
foi cumprida somente de forma espiritual. Esse é o motivo pelo qual o Segundo 
Advento se tornou absolutamente necessário. A posição do Verdadeiro Pai deve ser 
estabelecida a fim de desbravar a salvação completa desde o nível individual até o nível 
mundial, como também abrir o caminho para o mundo espiritual. 
 
Todas as ações erradas e erros do passado, incluindo os erros do Judaísmo e 
Cristianismo, devem ser indenizados. Assim, a Igreja de Unificação tem a missão de 
reparo. Ao pagar indenização, estamos reparando os erros da história no tempo mais 
curto possível. Vocês me chamam de Verdadeiro Pai. Por quê? Porque para vocês meu 
papel é aquele de um verdadeiro pai, ou Adão. Eu devo reparar todos os erros do 
passado, e passo a passo trazer toda a restauração desde o nível individual até o nível 
mundial. Isto foi simbolicamente consumado no Monumento de Washington, para que a 
falha individual, familiar, tribal, nacional e mundial seja reparada. Assim, eu abri a 
rodovia entre este mundo e o mundo espiritual, para que qualquer um possa ascender ou 
descer sem restrições… 
 
Agora seus antepassados podem descer livremente na rodovia entre o mundo espiritual e 
o mundo físico. Nossos antepassados no mundo espiritual são nossos aliados e nos 
ajudarão a testemunhar para outros. Eles descerão em uma avalanche sem precedentes, 
como as Cataratas do Niágara. Eles pressionarão seus descendentes, “Você deve se 
tornar um campeão. Saia e testemunhe. Você deve fazer mais.” Eles não somente 
descerão até vocês, mas até os descendentes que ainda não são membros, direcionando-
os para irem para um seminário, ou para encontrar uma pessoa da Igreja de Unificação. 
Este fenômeno acontecerá de forma crescente. 
 
Na esteira da vitória do Monumento de Washington, uma celebração de vitória ainda 
mais jubilante está sendo realizada no mundo espiritual porque agora eles estão sendo 
liberados. Agora eles podem livremente vir para a terra e trabalhar com vocês, seus 
próprios descendentes. A partir deste momento, quando saírem para sua missão, vocês 
receberão todos os tipos de experiências espirituais – visões, falar em línguas e sonhos 
especiais. Não somente vocês, mas muitas pessoas de fora de nossa igreja 
experimentarão estas coisas. 
 
Devemos influenciar três países para Deus; uma vez que Deus influencie ao menos três 
nações, o mundo inteiro cairá em Seus braços. Atualmente, no mundo espiritual há uma 
grande competição. Porque bons espíritos podem descer primeiro, o país que tem mais 
bons antepassados será beneficiado primeiro, afetando diretamente o destino dessa 
nação. Não estamos apenas mobilizando espíritos cristãos, mas até mesmo o próprio 
Jesus, como também Buda, Confúcio e Maomé. Assumindo o papel de um pai, eles 
descerão para seus próprios seguidores na terra. Poucas pessoas entendem estas coisas 
com exatidão, mas eu posso testificar claramente para eles porque sou o pioneiro que 
abriu o caminho. O que tenho profetizado tem sido cumprido. 
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Em suas orações a partir deste momento vocês podem comandar o mundo espiritual em 
nome dos Verdadeiros Pais, e no nome do Dia da Vitória do Céu.  Vocês podem insistir 
que seus antepassados no mundo espiritual devem descer para cooperar com seus 
descendentes e trazê-los para a salvação. Eles estão destinados a obedecer, e se eles não 
obedecem, vocês podem adverti-los que estão em problemas. Vocês podem dar um 
comando assim, porque são os herdeiros diretos do verdadeiro Adão. O mundo 
espiritual, incluindo os anjos, está na posição de servo; os filhos de Adão têm a 
autoridade para comandar aqueles no mundo espiritual, e eles devem obedecê-los. 
Embora eles viveram 1.000 anos atrás e são muitas vezes mais velhos, aqueles no 
mundo espiritual ouvirão vocês. 
 
O importante é isto: uma vez que busquem a ajuda do mundo espiritual, vocês devem 
ser responsáveis por si mesmos e por seus antepassados. Se vocês vacilam e caem, seus 
antepassados serão aprisionados. Nesse caso, seus filhos sofrerão porque terão que 
indenizar as suas falhas. Vocês têm um simples mandamento de Deus e dos Verdadeiros 
Pais: ter inabalável fé absoluta. Avancem e trabalhem mais intensamente do que na 
campanha do Monumento de Washington. Então o poder de Deus e a assistência de seus 
antepassados estarão com vocês. Qualquer quantidade de assistência espiritual que 
vocês precisem não será nenhum problema. Vocês somente prosperarão. 
 
O Dia da Vitória do Céu 
4.10.76, Belvedere 
 
…O ano de 1976 foi um ano de eventos criando a história. Por causa da vitória que 
obtive em 1976 aqui na América, todo o mundo espiritual tem sido liberado e unido. 
Eles estão em celebração jubilante. Todas as barreiras e divisões das diferentes 
denominações e religiões foram derrubadas. O mundo espiritual está entusiasmado ao 
receber meu trabalho. Este é o motivo pelo qual pude proclamar o Dia da Vitória do 
Céu no dia 4 de outubro de 1976. 
 
Porque havia grandes divisões no mundo espiritual, e porque este é o mundo da causa, 
minha estratégia se concentrou nele. No mundo espiritual há budistas, muçulmanos e 
cristãos, e pessoas de todas as outras religiões, todas em suas próprias comunidades 
separadas. Desde minha vitória aqui na terra, todas estas barreiras foram derrubadas. 
Este é o motivo pelo qual posso proclamar a vitória do céu. Não há mais nenhuma 
fronteira no mundo espiritual, o mundo sujeito da causa. Portanto, cedo ou tarde isso 
será refletido no mundo objeto da carne. Então as barreiras nacionais e religiosas aqui 
na terra serão derrubadas. Uma onda de ataque espiritual está agora vindo para o mundo 
físico. Todo o mundo espiritual está descendo não somente para o mundo livre, mas 
para o mundo comunista também. 
 
O mundo espiritual está 100% conosco. Portanto, o mundo espiritual não pode deixar 
ninguém sozinho que venha se opor a minha causa de forma injusta, mas os castigará. 
Vocês verão. Tenho um plano e Deus tem um plano para preencher todo o ambiente 
com poder espiritual. Espíritos virão em uma primeira onda, segunda onda, e terceira 
onda. Eu preparei onda após onda para atacar a terra. Isto significa que vocês estão na 
posição de Adão e Eva, com todo o mundo espiritual na posição arcangélica. Vocês, 
Adão, e vocês, Eva, ficarão atrás do mundo espiritual? Vocês serão conduzidos pelo 
arcanjo? Vocês são Adão e Eva decaídos?  
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Vocês são aqueles que trouxeram pecado para o mundo, prendendo Deus e trazendo 
tragédia para o mundo, ou vocês são aqueles que restauram todas as coisas para Deus, 
trazendo liberação para Deus e para mim? Qual vocês são? 
 
Quem Eu Sou 
23.1.77, Belvedere 
 
O tempo chegou para unir o mundo espiritual e o mundo físico, terminando finalmente 
com sua separação. Isso não ocorrerá em uma transição tranquila e pacífica, mas através 
de eventos que sacodem a terra. Por que isso deveria ser necessário? Uma confrontação 
extraordinária ocorrerá, com Deus exercendo todo Seu poder para realizar Sua vontade, 
e os poderes satânicos tentando desesperadamente pará-lo. Essa batalha dramática 
ocorreu em Washington D.C. no dia 18 de setembro de 1976. 
 
Está agora alvorecendo a era na qual Satanás não terá mais nenhum poder para acusar o 
homem diante de Deus. O mundo espiritual pode culpar os outros, mas eles não podem 
culpar a Igreja de Unificação. Além disso, chegou o tempo quando todo o mundo 
espiritual no lado do bem descerá e ajudará a nossa cruzada. Com essa assistência, 
nosso trabalho será muito mais veloz. O tempo chegou para os grandes líderes 
espirituais do passado, tal como Buda, Confúcio, Moisés, santos cristãos do passado e 
Maomé, aparecerem diante de seus próprios discípulos, dizendo a eles que devem 
receber o benefício da Igreja de Unificação... 
 
Até agora todo o mundo espiritual esteve dividido por muitas barreiras, mas a vitória da 
Reunião do Monumento de Washington rompeu todas essas barreiras e permitiu que o 
mundo espiritual se torne um único mundo unificado. Os espíritos se comunicam uns 
com os outros, e agora sabem quem são as figuras centrais e onde está o movimento 
central. Eles estão viajando em seus respectivos canais para romper as barreiras entra as 
pessoas no mundo físico e criar uma unidade semelhante aqui também. 
 
Até agora não havia nenhuma amizade no mundo espiritual entre oriente e ocidente, 
mas agora essa barreira foi rompida. O poder do amor celeste absoluto uniu os dois com 
Deus no centro. Na terra, a Igreja de Unificação está trazendo a unidade das duas 
culturas de oriente e ocidente, misturando-as pelo matrimônio internacional e reuniões 
internacionais de membros trabalhando em conjunto. Em nossa Igreja de Unificação não 
existe nenhuma barreira entre oriente e ocidente. 
 
Estabelecemos o fundamento para unidade no nível individual, no nível familiar, no 
nível tribal, e nos níveis nacional e mundial. Qualquer coisa que ligamos na terra deverá 
estar ligado no céu, e qualquer coisa que perdemos na terra deverá estar perdido no céu. 
No futuro tomaremos cada vez mais a iniciativa em assuntos mundiais, e vocês 
testemunharão como até mesmo nossos mais violentos oponentes desaparecerão. 
 
O Mundo Espiritual e o Mundo Físico 
6.2.77, Belvedere 
 
…Se não tivéssemos a Reunião do Monumento de Washington, então não importa o 
que mais tenhamos feito, a barreira espiritual ainda estaria intacta, e ninguém poderia 
penetrá-la. Se ela ainda estivesse lá, e então eu morresse por alguma razão, isto 
significaria que minha missão seria deixada incompleta.  



178 

 

Então, tal como o Cristianismo suportou muito martírio quando Jesus deixou a terra, a 
Igreja de Unificação tem passado através do mesmo curso de sofrimento. Se a vitória no 
Monumento de Washington não tivesse sido obtida, não teria havido nenhuma forma 
para o mundo espiritual descer permanentemente e ajudar este mundo decaído; ele 
somente poderia descer esporadicamente. Mas tudo foi feito e nenhuma barreira foi 
deixada. Portanto, no aniversário dos Verdadeiros Pais em 1977 eu declarei um novo 
calendário e uma nova história… 
 
Esta rodovia está estabelecida por todo o caminho desde o céu até as profundezas do 
inferno, e todo o mundo espiritual pode descer todo o caminho até o fundo deste mundo. 
Aqueles no mundo espiritual receberam total liberdade para ir para qualquer lugar que 
queiram no mundo decaído. Uma nova manobra começou porque espiritualmente 
Satanás deve confrontar estes bons espíritos na terra. O mundo espiritual deve ser 
limpo, e a fim de fazer isso, eles devem colher o bem. A separação final de bem e mal 
começou, o que é o motivo pelo qual tudo aqui na terra está sendo polarizado. Cismas 
são automaticamente vistos onde quer que nosso movimento esteja ativo, enquanto 
Caim e Abel se dividem nas igrejas, no mundo acadêmico, e em todo lugar. 
 
Quando confrontávamos o poder satânico antes de 1976, o lado Caim sempre prevalecia 
por causa do avassalador poder satânico, e por causa da barreira espiritual não havia 
nenhuma forma que o bem pudesse prevalecer. Entretanto, desde a vitória de 1976, esta 
barreira foi removida e o mundo espiritual pode descer livremente. O lado do bem irá 
inevitavelmente vencer e aumentar, e não receberá mais nenhum golpe. Este é o motivo 
pelo qual eu disse para vocês que este é um ano para ser ousado e forte, um ano de 
marchar e avançar em frente. Não sejam covardes. 
 
O Pico Divisor da Restauração 
15.1.78, Belvedere 
 
No dia 23 de fevereiro de 1977 eu declarei o início da nova era. Esse foi o momento 
exato quando a indenização de Abel terminou e a indenização de Caim começou. Se 
nossa devoção é maior do que dos comunistas, então Deus trabalhará totalmente 
conosco… 
 
Vocês devem entender que indenização está transferida agora, e que este não é apenas o 
tempo de restauração individual, mas também de restauração mundial. Até agora, vocês 
sacrificaram e perderam, e não ganharam nada de volta, mas uma vez que o fundamento 
esteja estabelecido, vocês nunca perderão nada. Agora se vocês lutam mais, certamente 
vocês colherão mais. 
 
Antes, Deus não podia ajudá-los livremente porque, ao fazer isso, vocês nunca 
poderiam obter sua independência, mas agora que o fundamento foi estabelecido pelos 
Verdadeiros Pais, Deus pode apoiá-los de forma infindável sem vocês perderem nada. 
Esta é a razão pela qual, se vocês trabalham duro, poderão obter muito mais ajuda do 
mundo espiritual. Muitas coisas impossíveis podem acontecer agora. Vocês devem 
realmente saber isso antes que possam ter qualquer poder. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, London 
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Neste mês de novembro eu conclui duas cerimônias muito importantes. Uma foi 
conduzida para unir todas as religiões centrando na religião central, não somente aqui na 
terra, mas ainda mais importante no mundo espiritual. A outra cerimônia foi para unir 
todas as raças centrando na raça central ou representante de Deus. Estas duas cerimônias 
foram para um único propósito – criar um mundo totalmente unificado no mundo 
espiritual como também unidade aqui na terra. A rota está aberta agora porque a 
condição espiritual foi estabelecida para eliminar todas as barreiras raciais e religiosas. 
Quando estão voando, vocês podem ir para qualquer direção, e agora da mesma forma, 
vocês podem ir para qualquer direção aqui na terra e obter a vitória. Se as pessoas 
acreditam em determinada religião ou em nenhuma religião não faz qualquer diferença 
agora; uma vez que descobrem a verdade, elas podem vir diretamente para o ponto 
central porque o mundo espiritual já demonstrou essa unidade. 
 
O mundo espiritual é sujeito, e o que quer que aconteça lá refletirá aqui como a 
influência dessa realidade ajudando a romper as barreiras. Quando somos elevados para 
a verdadeira filiação de Deus, o restante do mundo será elevado para a posição de filhos 
adotados. Sendo que até mesmo filhos adotados são obedientes a Deus, isto é 
equivalente a restaurar o mundo angélico. Portanto, descer espiritualmente do céu será 
muito mais fácil, e a obra na terra daqueles no mundo espiritual é completamente 
possível. No mundo espiritual as barreiras nacionais não são mais reconhecidas e, 
portanto, isto será o mesmo aqui na terra. Na Igreja de Unificação não reconhecemos 
mais barreiras nacionais ou raciais porque o mundo é uma única nação de Deus, e 
agimos em um nível mundial. Adão teve três filhos, dos quais a raça branca é 
representada pelo terceiro filho, a raça negra pelo segundo filho, e a raça amarela pelo 
filho mais velho, embora eles fossem uma única família… 
 
Os antepassados de todas as raças foram unidos com a raça central pela cerimônia 
realizada na Coreia. Existiu muitas religiões na terra, mas as condições agora foram 
feitas para trazê-las à unidade ao redor desta religião central da Igreja de Unificação. 
Todas as raças devem se tornar uma centrando na tribo celeste. A unidade interna de 
religiões e a unidade externa de raças, juntas criam uma unidade total. A palavra chave 
para lembrar é que todas as barreiras foram rompidas e todos serão capazes de ir ao 
redor do mundo livremente. Agora mais asiáticos e europeus podem vir para a América, 
e americanos podem ir ao exterior. Uma grande quantidade de movimento ocorrerá 
neste mundo unificado. 
 
Quando vocês se movem de forma profunda e intensa, a América sentirá o impacto. Nos 
lares igrejas, Deus pode ter controle direto e o mundo espiritual pode passar livremente. 
No passado o mundo espiritual podia somente descer por algum tempo, mas agora eles 
podem ficar e trabalhar continuamente. Não há mais barreiras para o movimento do 
mundo espiritual na terra agora, e qualquer lugar é seu lar. A declaração deste novo 
conceito de lares igrejas é em si mesmo grande prova da vitória da providência de Deus. 
 
O Período de Conclusão para a Providência 
12.11.78, Belvedere 
 
No dia 02 de novembro de 1978 na Coreia eu realizei uma cerimônia especial para os 
eventos que ocorrem no mundo espiritual e aqui na terra, que rompem completamente 
as barreiras entre religiões e entre clãs e tribos.  
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A partir desta cerimônia, o mundo espiritual não reconhece mais as barreiras e fronteiras 
entre religiões e entre diferentes sobrenomes como Jones ou Smith. Agora não há mais 
uma distinção; é tudo uma única família. Estas barreiras estão rompidas para que cada 
indivíduo possa seguir livremente por todo o mundo sem quaisquer restrições. Agora é 
com vocês. Vocês devem ser aqueles que mobilizam o mundo espiritual. Vocês podem 
comandar o mundo espiritual para descer aqui e ajudar a providência terrena. 
 
Fluxo Principal da Providência de Deus 
19.11.78, Belvedere 
 
Há a providência final aqui na América, e quando o padrão do que tenho alcançado for 
expandido, isto formará a providência cósmica. Falando espiritualmente, cada vitória 
que vocês precisam, deve ser obtida. Não há nenhuma outra vitória a ser obtida; a 
conquista do mundo espiritual foi realizada, e agora tudo que temos que fazer é traduzir 
a vitória espiritual para uma vitória física. Sendo que este nível cósmico de condição foi 
estabelecido, vocês podem ir para qualquer lugar no mundo, e lá não haverá nenhuma 
barreira que não possam cruzar. Quando somos capazes de trabalhar livremente em todo 
o mundo, a mesma situação será vista no mundo espiritual. Agora no mundo espiritual 
há completa liberdade de movimento através de todas as esferas. O tempo de disputas 
entre denominações e religiões acabou. 
 
Eu quero que vocês se tornem um messias tribal. Um rei celeste reina utilizando seus 
punhos e poder? Um verdadeiro rei reina pela eternidade através do amor. A construção 
do Reino tem tanto o aspecto espiritual como o físico. Vocês não precisam se preocupar 
sobre o lado espiritual porque eu assegurei esse reino. Agora eu quero que vocês tenham 
a oportunidade de participar na construção do reino físico. 
 
Sem obter a vitória espiritual, não importa quanto vocês façam no mundo físico, Satanás 
sempre os reivindicará. Mas agora que obtive a vitória espiritual e ancorei o 
fundamento, nada pode sacudi-lo. No reino espiritual que já edifiquei ninguém fica 
ocioso. Todo o mundo espiritual está descendo, criando uma cerca para nos proteger. 
Todos os grandes santos que morreram séculos atrás e os fundadores das grandes 
religiões estão trabalhando para protegê-los e ajudá-los a obter a vitória. Quem está na 
linha de frente para resistir à infiltração espiritual? Os santos no mundo espiritual estão 
nos protegendo como os guardas que protegem um palácio, repelindo toda a 
negatividade espiritual. O ponto de mudança espiritual foi marcado pela vitória crucial 
em 1976. 
 
Lar igreja pode facilmente ser cercado e protegido pela vitória espiritual que obtive, e 
não há nenhuma forma que isto possa falhar. O poder espiritual que podemos 
desempenhar pelo lar igreja é milhares de vezes maior do que qualquer coisa que o 
mundo satânico possa mobilizar. Tudo o que vocês devem fazer é se unir com o espírito 
e intenção dos Verdadeiros Pais. Criem controvérsia; sigam em frente e criem bons 
problemas. O mundo está atormentado com problemas do mal, por isso vamos nos 
tornar criadores de bons problemas. 
 
Eu vim para a América para receber oposição do mundo, e agora quero que vocês sigam 
para seu lar igreja para receber oposição desse minimundo. Eu venci no meu lar igreja 
aqui em mais de 360 lares. Sendo que vim aqui como viajante e terminei o lar igreja, eu 
tenho o direito de voltar para minha terra natal.  
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Esse é o motivo pelo qual no ano passado eu fui para a Coreia e tive uma cerimônia 
especial no dia 2 de novembro para romper todas as barreiras restantes no mundo 
espiritual, liberando todos das barreiras de religião e raça. 
 
Nessa cerimônia eu eliminei as barreiras entre minha tribo e todas as outras tribos do 
mundo. Eu também derrubei as barreiras entre a Igreja de Unificação e todas as outras 
religiões no mundo espiritual. Por causa dessa cerimônia a porta está aberta, e se uma 
pessoa acredita em alguma religião ou em nenhuma religião, isso não faz qualquer 
diferença. Há absoluta liberdade agora, e todos têm a oportunidade de ganhar o prêmio. 
Não há mais nenhuma barreira no mundo espiritual ou na terra. Isso foi feito no meu 
sucesso no lar igreja. Vocês podem declarar para o mundo espiritual, “Porque nossos 
Verdadeiros Pais estabeleceram a condição, não há mais nenhuma barreira entre a tribo 
deles e a nossa tribo. Não há mais nenhuma barreira entre a Igreja de Unificação e as 
religiões do mundo. Todos os bons homens de consciência em todo o mundo espiritual e 
aqui na terra devem seguir em frente para participar na construção do reino. Eu estou 
aqui para obter seu apoio.” Vocês podem orar dessa forma. 
 
Vocês também podem pedir a Deus, “O Senhor é meu Pai e eu sou seu filho. Eu vou 
sair para fazer lar igreja como um messias tribal e como seu representante. Por favor, 
envie um regimento de anjos para ir comigo.” Deus ouvirá essa oração. O mundo 
angélico existe somente para assistir os verdadeiros filhos de Deus. Até agora o mundo 
angélico não podia vir ajudar muito porque vocês pertencem à geração decaída. Agora 
ao fazer lar igreja vocês podem se tornar os verdadeiros filhos de Deus, e diante de todo 
céu e terra vocês podem solicitar a ajuda de legiões de anjos. No lar igreja 
estabelecemos a condição para liberar o mundo, a condição que realmente amamos a 
humanidade. Através dessa condição Deus perdoará o mundo inteiro. 
 
Em 1976 cruzamos a barreira final para a perfeição, pulando ao domínio direto de Deus. 
 
Lar Igreja é a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
No fundamento de todas estas condições, eu expliquei que pude conduzir uma 
cerimônia especial para a liberação do mundo espiritual. Enquanto o mundo espiritual 
não estava liberado, ele estava dividido em compartimentos com muitas barreiras, mas 
no dia 2 de novembro de 1978 no Lago Chung Pyung eu conduzi uma cerimônia 
especial para romper todas essas barreiras. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
O ano de 1976 viu a culminação de céu e terra, e foi quando os Moonies estavam nas 
manchetes em todos os lugares. Eu realmente fui para a ofensiva no dia 30 de abril de 
1973, por 3 anos e meio. Naquele dia a América me garantiu residência permanente 
aqui, e nos próximos 3 anos e meio eu consumei a restauração em nível mundial. 
Quando a batalha foi vencida em 1976, isto significou que a restauração de toda a 
história do passado foi consumada. No dia 18 de setembro de 1976, a vitória histórica 
foi obtida, e então no dia 4 de outubro, eu declarei o Dia da Vitória do Céu. O dia 23 de 
fevereiro de 1977 foi a declaração do ano um do Reino do Céu na terra. 
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O mundo espiritual tem sido compartimentalizado por eras, mas a vitória do céu 
significou que não haveria mais barreiras. Para este propósito eu conduzi uma cerimônia 
especial no dia 2 de novembro de 1978 na Coreia. Depois que unidade foi criada entre 
Inglaterra e América, como sujeito e objeto, eu entrei na Coreia em 1978, e conduzi 
uma cerimônia especial para demolir todas as barreiras no mundo espiritual. Até 23 de 
fevereiro de 1977, liberação era dada somente para as realidades religiosas no mundo 
espiritual. O restante do mundo espiritual sempre tinha sido dividido em muitas árvores 
familiares e nacionalidades. No fundamento de unidade religiosa no mundo espiritual, 
eu pude eliminar todas as barreiras entre tribos e nações no dia 2 de novembro de 1978. 
Ao liberar minha tribo e ligá-la com o mundo inteiro, uma tribo no céu foi formada. 
 
Agora todo o mundo não religioso pode se unir, significando que não há mais separação 
no mundo espiritual. Agora todo o mundo espiritual está descendo para trabalhar na 
terra como uma força unificada. Quando o tempo do terceiro curso de sete anos esteja 
concluído, não deverá mais haver oposição aqui na terra. 
 
Uma vez que unidade foi alcançada no mundo espiritual, a providência lar igreja pôde 
começar na terra. Sendo que cada tribo no mundo espiritual está liberada, podemos 
agora organizar as verdadeiras tribos celestes. Sua área de lar igreja é sua tribo. De fato, 
estamos adiantados; Deus originalmente planejou que o lar igreja começaria em 1981, 
depois do terceiro curso de sete anos, mas porque todos os débitos do passado estavam 
pagos, eu pude avançar o tempo. 
 
Sobre o que estamos falando é quase como um sonho. A providência lar igreja não 
reconhece barreiras nacionais ou raciais. Vocês podem transformar cada lugar que 
forem em um lugar onde o Messias não é mais necessário. Inicialmente vocês estão na 
posição de messias, mas podem ser elevados para o papel de verdadeiros pais. Quando 
pais e filhos estão unidos no lar igreja, o Reino do Céu na terra se torna uma realidade. 
 
Território de Bondade 
14.10.79, Centro Mundial de Missões 
 
Os Verdadeiros Pais são a base da Igreja de Unificação. Nossa família da igreja cresce à 
medida que as pessoas vêm, ampliando esse domínio familiar também no mundo 
espiritual. Quando essa passagem está cada vez mais aberta, maior o número de bons 
homens espirituais que podem descer para estar conosco. O desejo intenso de todos os 
bilhões de homens espirituais é que a Igreja de Unificação possa chegar ao ponto de 
culminação. Suponham que a Igreja de Unificação seja aceita no nível nacional; 
automaticamente uma quantia equivalente de área será aberta no mundo espiritual. A 
oposição aumentará ou diminuirá nesse momento? 
 
Quando a linha horizontal é desenhada no nível mundial, a linha vertical perfeita 
descerá, e toda a criação, tanto espiritual quanto física, estará abrangida… 
 
Deus está confortavelmente colocado ao nosso lado. Podemos projetar que não há 
nenhuma oposição além desta linha horizontal e vertical no nível mundial. Nossos 
oponentes desistirão, e automaticamente prosperaremos. Por que isso deve acontecer? A 
partir deste ponto, os três elementos de Deus, Adão e Eva, e o arcanjo, devem ter um 
direito legítimo de estar no mesmo lugar. Até este ponto, estes três elementos não 
tinham nenhuma garantia que podiam ficar juntos; de alguma forma estavam separados. 
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De acordo com o Princípio Divino, algum relacionamento vertical é possível, mas 
nenhum relacionamento horizontal entre eles estava assegurado. Entretanto, uma vez 
que passamos acima desta linha horizontal, um novo domínio do Princípio é aberto 
onde estes três elementos podem estar juntos, e Satanás não tem espaço. Ele sabe isto 
muito bem. 
 
Soa fácil para explicar, mas alcançar este ponto exigiu milhares de anos de história e 
toda a minha vida. Agora aquilo que esteve separado está de volta à unidade. Pela 
primeira vez estamos entrando na era do estabelecimento. Até agora estivemos nos 
movendo ao redor, mas agora ambos os mundos espiritual e físico estão se 
estabelecendo. 
 
Até agora o mundo espiritual podia vir por períodos de tempo para ajudar, mas eles não 
podiam ficar continuamente. Desde 22 de fevereiro, o mundo espiritual pode trabalhar 
continuamente conosco. Agora a linha vertical, representando o mundo espiritual, e a 
linha horizontal, representando o mundo físico, estão unidas centrando no amor 
verdadeiro e os Verdadeiros Pais. Temos grande esperança para o período entre o 34º 
até o 40º ano, esperando que as coisas sejam estabelecidas uma por uma em ordem 
adequada. A década de 1990 será completamente diferente de qualquer coisa que a 
humanidade tenha testemunhado anteriormente. Nesse tempo, oposição à Igreja de 
Unificação será simplesmente ridícula. 
 
Declaração da Cerimônia de Unidade Entre Mundo Espiritual e Mundo Físico 
28.3.82, Belvedere 
 
Quanto mais trabalho fazemos aqui no mundo físico, maior será o fenômeno espiritual 
afetando a terra. Assistência espiritual será igualmente forte porque essa realidade é 
como o mundo angélico, em uma posição de servir os vitoriosos Adão e Eva. Em seu lar 
igreja, vocês exercerão sua autoridade para direcionar o mundo espiritual para auxiliá-
los. Vocês receberam essa autoridade. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Coisas incríveis acontecerão. Seus antepassados virão e ajudarão vocês porque eles 
mesmos estão unidos com vocês em sua posição. Tal como os antepassados de Jesus 
trabalharam com ele, milhares dos seus podem trabalhar horizontalmente. Mesmo se 
eles não foram muito religiosos, enquanto forem boas pessoas, eles podem compartilhar 
este privilégio. Isto é porque a bênção que foi dada a vocês é estendida para a realidade 
ao seu redor, para sua comunidade ancestral. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Sua posição no lar igreja é aquela de Adão; o mundo espiritual está na posição de 
arcanjo, e eles estão subordinados a vocês. Portanto, Deus e o mundo angélico devem 
vir para ajudar vocês. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Uma coisa que vocês devem sentir a partir deste sermão é que o tempo de realização da 
providência de Deus está muito próxima. Agora é o tempo quando os fundadores das 
maiores religiões do mundo, especificamente Jesus, Maomé, Buda, e Confúcio, podem 
ser chamados para trabalhar diretamente neste plano terreno. O fundamento agora foi 
estabelecido para isto acontecer. Que tipo de trabalho vocês acham que eles estarão 
ajudando vocês? Certamente, tal como todos na terra aqueles no mundo espiritual são 
chamados para fazer o trabalho lar igreja e receber esse certificado celeste. 
 
Seus antepassados têm acesso direto a vocês e sua herança. Portanto, quando assistem 
vocês em seu trabalho, eles recebem seu certificado celeste juntamente com vocês. 
 
Até este tempo, sua área de 360 lares estava sob o domínio de Satanás, o chefe 
criminoso da realidade angélica. Ele foi capaz de dividi-la de acordo com seu desejo, 
com a ajuda de pessoas tipo Caim. Mas vocês estão trabalhando com o Adão 
aperfeiçoado e têm a assistência dos bons anjos, como também do próprio Deus. 
Quando vão para sua área, esses bons anjos trabalharão com vocês e expulsarão os maus 
anjos. Esse confronto literalmente ocorrerá. Até agora, Satanás tinha grande força e 
vantagem sobre as boas pessoas na terra. Mesmo depois de muita oração, lágrimas e 
indenização, pessoas boas podiam fazer Satanás recuar por apenas um curto tempo e de 
uma pequena forma. Entretanto, agora não alcançamos somente o nível igual ao poder 
de Satanás, alcançamos também o domínio sobre ele. Vocês verão a verdade disto. 
 
…Vocês devem compreender profundamente a importância de fazer lar igreja. Quando 
vão para sua área, vocês podem comandar o mundo espiritual, em nome de Deus e dos 
Verdadeiros Pais, para virem ajudá-los; e seu comando terá efeito. Mais e mais 
fenômenos espirituais estarão ocorrendo em nosso favor. Logo vocês começarão a ouvir 
a queda das muralhas desse castelo de Jericó. 
 
O melhor fundamento para ser capaz de comandar o mundo espiritual, incluindo todos 
os seus antepassados, é seguir a direção e exemplo dos Verdadeiros Pais. Ao fazer as 
coisas que os pais fazem, os filhos se tornam verdadeiros filhos na realidade como 
também no nome. Os filhos incorporam a tradição de seus pais, e então a transmitem 
para seus próprios filhos. Vocês devem ter a confiança absoluta para proclamar para 
qualquer pessoa, “Eu tenho orgulho de ser um Moonie.” Vocês nunca devem tentar 
fugir do assunto; quando alguém persegue vocês, demande dele alguma razão para sua 
atitude... 
 
Neste momento, temos uma conexão direta com as realidades mais elevadas do mundo 
espiritual. Todas as grandes pessoas lá, incluindo os fundadores das maiores religiões 
do mundo, estão prontas e ansiosas para ajudar no trabalho de Deus. A direção das 
minhas orações mudou grandemente desde a última semana. A partir de agora, estou 
apelando diretamente para aquelas realidades espirituais mais elevadas, e elas estão 
descendo para participar diretamente conosco. Deste modo, sua oração deve mudar 
também. Sua oração pode ser forte e breve, “Pai Celeste, qualquer coisa que os 
Verdadeiros Pais estejam planejando, permita ser feito.” E vocês também podem pedir 
diretamente para o mundo espiritual vir e ajudá-los com sua missão. 
 
Total Conclusão do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
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Neste tempo, a área de lar igreja está na posição de Adão e o mundo espiritual está na 
posição de arcanjo. Vocês devem conectar as duas e trazer unidade. A queda ocorreu 
por causa de um conflito entre essas duas posições, mas agora, devemos trazê-las à 
harmonia para o propósito de restauração. Seu lar igreja está diretamente conectado, de 
forma natural, com o mundo espiritual por causa de todos os antepassados das pessoas 
que vivem lá. Desde a queda, o mundo espiritual e o mundo físico estiveram 
continuamente em conflito, mas é nossa tarefa uni-los. 
 
Uma vez que vocês criem o fundamento em sua área, ficará fácil para o bom mundo 
espiritual vir livremente para a realidade terrena. Satanás tinha uma corrente em sua 
área, mas quando vocês entram nela, o mundo espiritual quer muito criar unidade com 
vocês, o Abel deles. As pessoas em sua área estão sob a impressão deste tempo que 
Moonies são maus; mas elas mudarão totalmente sua atitude em relação a vocês, uma 
vez que vejam como vocês são realmente bons. Em retorno, essas pessoas do lar igreja 
passarão a palavra para seus próprios familiares. 
 
A partir da base do lar igreja, vocês podem trazer o bom mundo espiritual e expulsar 
todos os elementos satânicos. As realidades satânicas se tornarão liberadas e as 
realidades celestes crescerão cada vez mais. 
 
Vamos nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
A fim de trazer a ajuda do mundo espiritual, vocês devem fazer uma única coisa: 
demonstrar um espírito de serviço e mais lealdade e piedade do que qualquer outra 
pessoa na história. Então seus antepassados descerão para sua área de lar igreja e se 
juntarão com as pessoas lá, querendo inclinar para vocês. É assim como estes dois 
mundos serão unidos e como vocês podem estabelecer a condição de ter subjugado todo 
o mundo espiritual e o mundo físico. Não há nenhuma outra forma que vocês possam 
obter esta condição. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
Vocês devem experimentar ter essa profunda amizade que não querem que acabe, 
mesmo quando já é duas ou três horas da manhã. Esta deve ser uma experiência que as 
pessoas desejam que possa durar para sempre, e se vocês estão realmente fazendo lar 
igreja com amor, então seguramente sentirão isso. Quando essas pessoas vêm para um 
encontro de família no lar igreja, elas sentem que podem respirar, e quando retornam 
para casa, elas desejam estar de volta ao lar igreja. Vocês são a usina que gera tudo isso. 
 
Se vocês criam esse tipo de atmosfera, então certamente Deus e o mundo espiritual se 
tornarão unidos com vocês. Quando vocês abrem seus olhos espirituais, o mundo 
espiritual será uma realidade viva para vocês. Se as pessoas experimentam esse tipo de 
amor edificante de Deus no lar igreja, então quando voltam para as ruas de Nova York, 
elas olharão para visões familiares dos carros e ônibus e sentirão que milhares de anos 
passaram desde a última vez que viram essas coisas. Nada parecerá normal. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
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Os membros do seu lar igreja verão visões de mim e de vocês também. Quando eles 
estão abertos assim, então eles viverão eternamente no mesmo mundo espiritual, e 
compreenderão que devem viver como a mesma família. O amor abrirá os olhos deles. 
Vocês ligarão isso com seu lar igreja e eles ligarão isto com outro lar igreja, e então com 
outro, e isto será uma corrente inquebrável de amor que ninguém, nem mesmo Deus, 
pode cortar. Esta ligação será diretamente sustentada pelo mundo espiritual. 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
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Nosso Padrão de Devoção 
 

“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar...” 
I Tessalonicenses 5:16-17 
 
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é 
digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do 
que a mim não é digno de mim. 
 
E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não 
é digno de mim. 
 
Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a sua 
vida, por amor de mim, achá-la-á.” Mateus 10: 37-39 
 
 

 
Mesmo se vocês trancam a porta, Deus vem toda noite. Ter comunhão e amizade com o 
Deus vivo toda noite deve ser nossa vida, e seu lar igreja deve ser assim. Por favor, 
tenham fé nisto até que possa ser feito. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Quando comecei meu ministério, eu precisava de oito horas de oração a fim de trabalhar 
por oito horas. Do contrário, não havia nenhum equilíbrio e o trabalho não era 
produzido. A forma americana de oração é muito fácil. Vocês sentam confortavelmente 
em uma cadeira, mas na forma oriental, vocês ficam de joelhos com sua cabeça para 
baixo por várias horas. Vocês gostariam de orar desta maneira por oito horas, ou 
investir esse tempo no trabalho para o lar igreja? Se vocês tomam a rota de oração, isto 
seria muito mais difícil. Oração não é fácil. 
 
Lar Igreja e a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
 
Lar igreja deve ser o assunto de sua oração. Orem com um coração paternal pelas 
pessoas de seu lar igreja como seus filhos que estão sofrendo no inferno. Seu coração 
como um pai deve ser ansioso e desejar salvá-las. Se vocês não têm esse sentimento, 
então estão em uma emergência terrível; vocês devem abrir seu coração para o 
sentimento de amor paternal em relação ao seu povo. Se vocês não têm amor real por 
eles, então se empurrem para tê-lo. Ninguém deve ensinar um pai a amar seus filhos. Se 
vocês sentem como um pai em relação ao seu lar igreja, então seu amor será o mesmo e 
ninguém terá que ensiná-los. 
 
Não há nada mais importante para vocês do que isto. Testem seu próprio poder de 
oração; tomem uma pessoa e orem por ela fervorosa e constantemente sem contar a ela. 
Orem em lágrimas por seu bem-estar, e então essa pessoa sentirá uma atração magnética 
por vocês. Ela não saberá por que se sente atraída por vocês. 
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Se vocês recebem em sua oração que encontrarão uma pessoa nesse ou naquele 
momento, quando saírem, então essa pessoa virá. Se vocês estão falando sério, então 
essas coisas acontecerão. A hipnose pode transferir uma pessoa para outro estado de 
consciência, mas quanto mais a oração pode mudar vidas. Não há nenhuma distância ou 
limite para sua influência porque o poder do pensamento viaja por todo lugar. Vocês 
podem mobilizar todo o mundo espiritual através do poder da oração. Vocês têm 
experimentado isso, e eu trabalharei através de suas orações e contarei determinadas 
coisas. Não há nenhum limite para o poder da oração. 
 
A Importância da Oração 
15.4.79, Belvedere 
 
O poder do amor é como um imã atraindo as pessoas para vocês. Quando têm esse tipo 
de mente e oram para Deus, vocês sentirão como se algumas cordas prendessem vocês 
às pessoas por quem estão orando; vocês são empurrados para ela, e ela vem até vocês 
em resposta à sua oração. Quando oram sobre seu lar igreja várias vezes, quando vocês 
o visitam, sentirão que as pessoas nunca deixarão vocês partirem. Vocês saberão 
antecipadamente que encontrarão determinada pessoa em certo lugar, e seguramente ela 
estará lá, mesmo se vocês se atrasam. Eu quero que vocês tenham esse tipo de 
experiência. 
 
O Fardo sobre Nossos Ombros 
11.6.78, Londres 
 
Pelo que a Igreja de Unificação vai orar? Pedimos a Deus para amarmos nossa área de 
lar igreja. Vocês oram a Deus, dizendo a Ele o que vão fazer em sua área, pedindo por 
Seu apoio, e então essa noite vocês relatarão e dirão a Ele o que aconteceu. 
 
Oração 
29.3.81, Belvedere 
 
Vocês devem realmente trabalhar duro, e então, quando oram realmente de forma 
poderosa, milagres podem acontecer em seus 360 lares. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Quanto vocês se devotam para o lar igreja determinará a distância entre vocês e Deus, e 
a intensidade do amor que Deus pode dar a vocês. Estabeleçam a condição que vocês 
amam seu lar igreja mais do que sua esposa ou esposo, ou filhos, ou pais. Jesus disse 
que se alguém amasse seu esposo ou esposa, ou família, mais do que Jesus, essa pessoa 
não era digna dele. Hoje estou dizendo que se vocês amam sua própria família mais do 
que vocês amam seu lar igreja, e mais do que vocês amam Deus, então vocês não são 
dignos do Reino do Céu. 
 
Seu lar igreja é um pequeno mundo representando toda a humanidade e toda a terra; ele 
é um microcosmo de toda a terra. Onde vocês vivem ou viajam não faz nenhuma 
diferença; seu lar igreja é o lugar onde vocês se tornarão um filho do messias e entrarão 
no Reino. Mesmo se vocês vivem na Coreia, e então vêm para a América, vocês ainda 
terão que criar um lar igreja. 
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Não importa onde possam ir na terra, vocês devem fazer a missão de lar igreja. Mesmo 
se forem para o mundo espiritual agora, vocês devem descer pata terminar essa missão 
porque sem seguir através desse portão, vocês não podem entrar no Reino do Céu. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Pode exigir vários anos para restaurar seu lar igreja, mas se são tão bons como eu, vocês 
poderiam restaurar 360 lares em um ano. Se seu bebê está doente, vocês largariam tudo 
para ir ao hospital para tentar curá-lo. Se seu esposo ou esposa estivesse doente, eu sei 
que vocês o levariam imediatamente para o hospital. Amem seu território mais do que 
vocês amariam seu esposo ou esposa doente, e então podem dizer que amaram seu 
território com um amor superior a todos os padrões satânicos. Não há nenhuma questão 
que, se encontram esse critério, vocês devem ser o messias de seu território. 
 
Vocês realmente já amaram alguém mais do que amam a si mesmos? Vocês já amaram 
algum estranho mais do que sua própria esposa, esposo ou pais? Jesus estabeleceu um 
profundo critério de amor dizendo que se uma pessoa amou seus pais, cônjuge, ou 
irmãos e irmãs mais do que Jesus, essa pessoa não era digna de Jesus. 
 
Somente quando uma pessoa ama Jesus mais do que qualquer outra pessoa, ela pode ter 
um novo início. Esse era o critério de Jesus, e ter esse tipo de amor é a única forma que 
vocês podem herdar o Reino de Deus. 
 
Deus estabeleceu o objetivo no Jardim do Éden, e esse ideal ainda permanece. Esse 
objetivo continuou através do tempo de Jesus, e vem até nós hoje em termos de lar 
igreja. Se eu permaneço aqui na terra por mais dez ou cem anos não faz qualquer 
diferença. Eu já cumpri o ideal, e agora é para vocês cumprirem através do lar igreja. 
Agora é o tempo para os filhos e filhas cumprirem como os pais têm feito. O critério é 
amar seu lar igreja mais do que vocês amam os Verdadeiros Pais; então todos os tipos 
de milagres acontecerão. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Aqueles de vocês que já tinham amor antes sabem quão poderosa é a atração entre 
homens e mulheres, por isso vocês devem pensar sobre lar igreja como seu amado, e 
amar seu povo mais do que já tenham amado alguém no passado. Antes de amar 
alguém, vocês devem cumprir as palavras da Bíblia, “A menos que vocês me amem 
mais do que sua esposa, ou esposo e filhos, vocês não são dignos de mim.” Vocês 
devem amar mais Deus. Ao mesmo tempo, o que vocês têm feito pelo lar igreja é o que 
têm feito por Deus. Agora, assumam a ação. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
Jesus disse que aquele que encontrasse sua vida, a perderia, mas aquele que perdesse 
sua vida por Jesus, a encontraria. Isto soa contraditório, mas isso é tudo sobre o que 
significa lar igreja.  
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Sua própria família em particular falará sobre como vocês amam seu lar igreja mais do 
que seu próprio esposo, ou esposa e filhos, e mais do que seus pais. Esse é o motivo 
pelo qual a Bíblia diz que seu próprio lar seria seu inimigo. Isso é verdade. Contudo, 
vocês não devem se preocupar sobre isso, porque quando seu dia de vitória chegar, sua 
própria família se arrependerá e pedirá seu perdão, desejando seguir vocês. 
 
Se eu bater na sua porta à meia noite e demandar saber onde está seu esposo, eu quero 
ouvir, “Pai, meu esposo está no lar igreja.” Mesmo se todas as pessoas que vêm para me 
ver em Gloucester chegam às 5 horas da manhã, eu não estarei lá. Ninguém pode me 
encontrar à meia noite. Eu estou no mar, meu lar igreja, com a tribo de atum. Vocês 
podem ser uma exceção? No mar eu posso me comunicar com Deus e receber muitas 
inspirações, por isso eu não quero ficar em nenhum outro lugar. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Vocês querem ir para o lar igreja a fim de trazer liberação. Vocês devem se tornar um 
antepassado, um precursor da humanidade e um precursor do lar igreja. Se vocês 
cometem um erro, haverá enorme acusação a partir de seu próprio clã e de sua geração. 
Vocês acham que isso que o Pai está dizendo agora para vocês, seus filhos 
automaticamente serão capazes de entender? Eles entendem agora? E quanto ao futuro? 
Então eles serão capazes de entender? 
 
Seus filhos saberão. Eles perguntarão para seus papais e mamães porque eles falharam 
no lar igreja. Eles perguntarão onde está o lar igreja. “Vocês estavam lá, na declaração 
final. Vocês ouviram o Reverendo Moon. Contudo, vocês ainda não têm um lar igreja?” 
 
Suponham que a instrução era para derramar lágrimas e viver uma forma de vida de 
lágrimas para a restauração do lar igreja, porque essa é a mais pura expressão do amor 
do Pai. Então seus filhos perguntarão quantas vezes vocês estiveram em lágrimas. Seus 
filhos dirão: “Mesmo se vocês tivessem me negligenciado, mesmo se não me 
alimentassem, mesmo se me abandonassem, vocês deveriam ter seguido a instrução de 
Deus, a forma de vida de Deus, e as instruções do Pai. Por que vocês não fizeram?” 
Seus filhos acusarão vocês dessa forma. O que vocês dirão? Não haverá nenhuma 
resposta. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Uma esposa trabalhará mais do que seu esposo, e um esposo trabalhará mais do que sua 
esposa, amando o lar igreja mais do que seu cônjuge. Mais do que qualquer outra coisa, 
vocês devem amar o lar igreja e se concentrar lá para encontrar seu próprio reino do 
céu. Então vocês sabem que estão qualificados para o céu definitivo. Mesmo se vocês 
aparecessem em seu lar igreja sem roupas, eles ainda receberão vocês como seus 
salvadores. Este é o novo evangelismo onde devemos ter sucesso. 
 
Reflexão sobre a Vida 
1.6.79, Belvedere 
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Ao invés de amar apenas sua própria família ou filhos, ou mesmo fazer serviço para seu 
próprio país, vocês farão lar igreja. Se um esposo gasta todo o seu tempo no lar igreja, e 
ele nem mesmo vem para casa no tempo regular, e sua esposa começa a dizer, “Meu 
esposo está me fazendo esperar,” ela é a pior esposa que alguém poderia encontrar. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81. Centro Mundial de Missões 
 
Vamos sair agora para lutar esta guerra de amor? Vocês não devem aceitar minha 
palavra sobre isso. Vocês têm suas próprias faculdades para testar se isto é verdade ou 
não. Como vocês testarão? Vão além das coisas e pessoas que estão próximos; se uma 
pessoa dos membros de seu lar igreja morre, e vocês sentem mais tristeza do que se seus 
próprios pais tivessem morrido, então vejam se seu povo não verá visões. Quando vocês 
choram diariamente para o benefício deles, vejam se eles não respondem. Vocês devem 
ter esse sentimento profundo por eles, que às vezes não dormem à noite pensando sobre 
as pessoas de seu lar igreja. Se, porque vocês estão pensando tanto sobre eles que nem 
mesmo lembram quando foi a última vez que comeram, vejam se o que estou dizendo 
está errado. Qualquer padrão menor do que esse é inadequado. Sem esse tipo de 
coração, vocês podem oferecer a eles o Princípio Divino, mas eles não ouvirão. 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
 
Antes que possamos falar sobre lar igreja, precisamos vencer a guerra individual. Vocês 
acham que a pessoa que é derrotada na batalha individual terá muito sucesso no lar 
igreja? A pessoa que já está derrotada como um indivíduo é como um soldado ferido 
mortalmente. Se ela se levanta e tenta ir para o lar igreja, ela somente se tornará um 
obstáculo lá. A fim de ir para o lar igreja, vocês precisam ter vencido a batalha 
individual, ser fortes, saudáveis, disciplinados e absolutamente determinados. Essa é a 
única forma que vocês podem se mover para o lar igreja e trazer resultados. 
 
A pessoa que pode dizer, “Eu me disciplinei, Pai. Eu posso controlar a fome, o sono e o 
desejo sexual,” está pronta para marchar para o lar igreja. Se não, vocês não podem 
vencer a batalha porque não possuem uma arma com a qual lutar. 
 
Os 360 lares que vocês visitarão estão cheios de tentações. Vocês podem sentir, “Eles 
estão comendo boas refeições, assim, por que eu deveria servi-los? Eles estão melhores 
do que eu. Por que eu tenho sempre que sair tão cedo de manhã e voltar tão tarde?” Há 
todos os tipos de homens e mulheres tentando vocês. Vocês estão saindo para enfrentar 
uma atmosfera venenosa todos os dias. Por que vocês saem assim, suprimindo seus 
desejos? Porque vocês querem obter a vitória de amor verdadeiro. “Eu perseverarei 
sobre a fome e ficarei sem sono por causa da vitória do amor verdadeiro. Eu colocarei 
de lado os desejos sexuais por causa da vitória do amor verdadeiro.’ 
 
Na confrontação entre bem e mal dentro de si mesmos, vocês estão confiantes para 
repelir Satanás? Esta é uma tarefa fácil ou difícil? É quase tão difícil como morrer. 
Portanto, a menos que realmente tenham sua mente pronta para morrer pela vitória, 
vocês não vencerão. A menos que comprometam suas vidas com esta luta, vocês não 
podem vencer. Devemos vencer no primeiro campo de batalha: então podemos nos 
mover para o segundo campo de batalha: o lar igreja. 
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Devemos estabelecer o exemplo mais elevado. A batalha entre a mente e o corpo é 
severa. Se sua batalha individual é tão difícil, quanto mais difícil vocês acham que será 
a batalha dentro de seu lar igreja? Não tomem isto levianamente. A rota para a perfeição 
é muito difícil. 
 
Vocês sabem que tipo de critério devem estabelecer. Vocês devem amar o lar igreja 
mais do que comer e dormir. Vocês devem amar seu lar igreja mais do que amam a si 
mesmos, seus pais ou cônjuge. Com todo o seu coração, alma e mente, amem seu lar 
igreja. 
 
Amem Deus mais do que qualquer outra coisa. Deus é a raiz e o lar igreja é o fruto e 
colheita de Seu amor. Quando chegam ao trono de Deus, vocês podem dizer 
orgulhosamente, “Deus, eu amei minha tribo e o mundo representando o Senhor, e 
agora tenho que voltar para o Senhor”? 
 
Se vocês podem ou não criar seu céu dependerá desta única guerra. Com os cinco 
sentidos de seu corpo, vocês estão disparando este amor. A intensidade nesta batalha 
nos trará melhores resultados ou resultados mais pobres? Neste momento as pessoas 
podem não receber vocês, pensando, “Oh, esse Moonie está sempre vindo, às vezes até 
mesmo duas vezes no mesmo dia.” Mas chegará o tempo quando elas dirão, “Por favor, 
faça mais; nos ensine mais; nos discipline.” As 360 chaves de lares estarão tilintando 
em seu bolso enquanto caminham. Chegará o tempo quando as pessoas deixarão vocês 
virem a qualquer momento do dia ou da noite. Vocês devem obter essa reputação. Se 
vocês têm confiança a esse grau, automaticamente há esperança para a edificação do 
Reino do Céu na terra, pois confiança é o fundamento para o Reino do Céu. 
 
Lar Igreja é a Batalha de Amor 
7.1.79, Belvedere 
 
Deus nos deu toda a missão e tarefa, e vocês receberam o trabalho do lar igreja para 
fazer. Vocês podem ser elogiados ou repreendidos pela providência lar igreja? É 
esperado que seu lar igreja esteja aberto 24 horas por dia para receber pessoas, ou que as 
pessoas encontrem a porta fechada quando chegam para visitar? Seu lar igreja espera 
que vocês visitem 100 vezes por dia, ou somente uma vez? De fato, eles devem querer 
que vocês visitem tanto quanto possível, não apenas uma vez ou duas por dia. A própria 
casa quer que vocês sejam o mais frequente visitante? 
 
Hoje está um dia lindo e é um final de semana, e todos querem ter um piquenique, mas 
mesmo os seus filhos diriam que vocês devem ir para o lar igreja. Isso é maravilhoso. 
Quando vocês chegam em casa exaustos do trabalho e desmaiam em sua cama, se o Dr. 
Durst chega tarde para encontrá-los, vocês deveriam dizer, “Todos devemos dormir 
porque estamos cansados”? Ou ele deveria perguntar, “E quanto ao seu lar igreja”? 
Quando ele está exausto, mesmo quando está cochilando em suas últimas palavras, ele 
deve estar em seu lar igreja, recebendo relatórios de vocês sobre lar igreja. 
 
Talvez vocês encontrem um amigo que não viam há muito tempo, e ele quer levá-los a 
um restaurante chinês, mas vocês deveriam pensar, “E quando ao meu lar igreja?” Se 
vocês vão para o lar igreja logo depois de comer, então a comida gostará de vocês, mas 
se vocês vão para qualquer outro lugar, então ela não gostará de vocês. 
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O banheiro do hotel saberá que vocês deveriam utilizar o banheiro de seu lar igreja. 
Mesmo se é mais fedorento e sujo do que o banheiro do hotel, vocês pertencem ao lar 
igreja. Se os banheiros do seu lar igreja estão distantes, então vocês devem dar essa 
desculpa para o banheiro do hotel, explicando o motivo pelo qual vocês precisam 
utilizá-lo. O banheiro fedorento do lar igreja sabe que mais bênçãos virão para vocês 
através dele. 
 
Um cachorro em sua área de lar igreja latirá para vocês quando chegarem lá. Embora o 
cachorro não possa falar, quando perguntam o motivo que ele late, ele diria, “Esta é 
minha forma de recebê-los.” Se vocês realmente têm um coração amoroso, o cachorro 
entenderá. Ele vai parar de latir, e vai lamber vocês. Uma vez que ele passe a amar 
vocês, ele os receberá com um latido diferente quando chegarem. Até mesmo os ratos e 
pássaros em sua área os reconhecerão quando seu coração se comunicar com eles. 
 
Se você e sua noiva tinham uma programação para visitar a Estátua da Liberdade, e 
enquanto estão lá, vocês compram uma Coca-Cola para compartilhar, a Coca-Cola dirá, 
“Vocês acham que estão desfrutando isto, mas seria melhor para vocês beber água em 
seu lar igreja.” Onde quer que vocês forem, as coisas perguntarão por que vieram ali ao 
invés de ir para seu lar igreja. 
 
O banco do parque reclamará por vocês não estarem em seu lar igreja. Se vocês param 
em um restaurante para um almoço rápido, o alimento realmente protestará que não 
deveria ser comido por vocês. Embora vocês comam apenas as sobras no lar igreja, elas 
serão melhores para seu corpo. Perguntem para cada banco, cada banheiro, cada bebida 
e refeição, se eles têm sua missão, e eles dirão, “Sim, mas não temos nenhuma conexão 
com vocês.” Quando forem dormir em sua cama, digam para ela, “Eu sei que deveria 
estar dormindo em meu lar igreja, mas, por favor, me perdoe desta vez. Quando acordar, 
eu farei duas vezes mais amanhã.” Todas as coisas falam espiritualmente. 
 
Se vocês saem para apreciar a natureza, toda a criação sentirá que vocês não são boas 
pessoas se não estão em seu lar igreja. É a mesma coisa quando pessoas da cidade 
encontram uma criança de dez anos correndo e brincando quando elas sabem que essa 
criança deveria estar na escola. Da mesma forma, a natureza sabe espiritualmente que 
vocês deveriam estar no lar igreja. 
 
Antes vocês sempre sentiam que podiam livremente beber água ou ir ao banheiro, ou 
beber refrigerante em qualquer lugar, a qualquer momento, mas depois de me ouvir esta 
manhã, vocês sentirão a criação protestando contra vocês em qualquer lugar que forem. 
Isso é uma coisa boa se faz vocês se sentirem mais conectados com o lar igreja, e menos 
livres do que antes porque tudo lembrará vocês de sua missão. Eu amarrei vocês, não 
apenas com uma corda, mas com cordas ao seu redor, prendendo vocês ao lar igreja. 
Neste sentido vocês perderam sua chamada liberdade, mas isso é bom ou ruim? 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Amor verdadeiro é o alvo no qual estão atirando através de fazer lar igreja. Lar igreja é 
como a arma e o objetivo é o amor verdadeiro. Vocês já pensaram que o número de 
vezes que serviram as pessoas em sua área de lar igreja foi o número de vezes que Deus 
visitou essa área?  
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Vocês devem pensar sobre quanto Deus está presente com vocês, caminhando com 
vocês. Deus não está habitando com vocês quando estão deitados confortavelmente na 
cama com o estômago cheio. O momento quando vocês estão com fome e exaustos é 
quando Deus está com vocês. Às vezes vocês podem estar com seu estômago doendo, e 
sentem que não podem sair. Mas sabendo que os membros de seu lar igreja estão 
esperando, vocês não querem desapontá-los, e caminham até a porta, quase caindo. Esse 
é o momento quando Deus está com vocês. 
 
Buscando o Verdadeiro Mestre 
29.11.81, Belvedere 
 
Talvez vocês pensem, “O Pai fala muito sobre testemunho e 360 lares; eu farei isso 
sentado na minha sala de estar.” Há algumas coisas que acontecem se vocês 
estabelecem a condição certa, e algumas coisas que vocês devem fazer com suas mãos. 
 
Como seria bom se lar igreja funcionasse através de estabelecer a condição; por 
exemplo, se vocês pudessem escrever os nomes de 360 lares em um grande pedaço de 
papel e todos os dias fazer algum desenho, e dizer, “Isto servirá como condição de ter 
visitado meu lar igreja real todos os dias.” Mas isso não funciona dessa forma. 
 
Tal como eu trabalhei duro, vocês também devem trabalhar duro e fazer tudo que eu fiz. 
Esse tipo de esforço é necessário para tornar o lar igreja bem-sucedido. Céu na terra é 
onde seu ideal e seu amor reside. Lar igreja pertence a vocês, e quando realmente 
trabalham nele, todo o seu ambiente – incluindo sua ancestralidade e seu mundo 
espiritual de suporte – descerão e ajudarão vocês a realizar isto. Vocês descobrirão que 
o mundo espiritual realmente os ajuda muito, mas vocês nunca saberão até que 
realmente façam isso. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês gostam de lar igreja? Vocês querem fazer isto sozinho, ou em conjunto? Dois 
podem se tornar grandes ao mesmo tempo? Há somente uma pessoa maior, não duas, 
por isso vocês deveriam ir sozinhos ou em conjunto? Vocês sabem que é difícil se 
tornar o maior.  
 
É maior trabalhar pelo mundo, ou pela nação? Então vocês escolheriam trabalhar na 
América, ou em outro país? Vocês iriam para um deserto ou para a floresta? Ou vocês 
iriam para a parte da África onde os brancos são perseguidos ou onde eles são 
benvindos?  
 
Quanto treinamento vocês precisam aqui para enfrentar esse desafio? Vocês sabem o 
que direi mesmo antes que venham; eu continuo dizendo para vocês sofrerem mais e 
trabalharem mais, mesmo se sentem que é impossível. Vocês deveriam ignorar ou 
receber esse tipo de mestre, mesmo sendo doloroso? Vocês sentem como se estivessem 
morrendo agora, não é? 
 
As Coisas das Quais Queremos ter Orgulho 
25.10.81, Belvedere 
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Que tipo de membro vocês querem ser? Certamente vocês querem subir, não descer; 
mas se não estão seguindo minha direção, por exemplo ao fazer lar igreja, vocês vão 
subir ou descer? Vocês podem ser capazes de dizer “sim” e fazer juramentos, mas 
quanto realmente estão fazendo isso? 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Por quatro anos, eu estive dizendo para vocês que devem trabalhar duro no lar igreja, 
mas quanto trabalho real vocês têm feito para o benefício do lar igreja? Todo nosso 
objetivo é convidar Deus para habitar conosco. Vocês estão criando uma base para Ele 
no lar igreja? Dentro de sua própria mente, quanto vocês querem sair e fazer lar igreja? 
Suas palavras somente não provam nada. Muito frequentemente jovens americanos 
dizem algo, mas não cumprem isso. Como esse padrão pode ter confiança? 
 
Todos dizemos que queremos ser pessoas justas, mas o que é uma pessoa justa? A 
pessoa justa é aquela que vai contra qualquer dificuldade, desde que o caminho certo 
esteja claro. Por exemplo, a oração de Abraão na Bíblia era para Deus poupar Sodoma 
se houvesse somente dez pessoas justas nela. Deus respondeu que Ele pouparia. Esta é a 
mesma posição dos Moonies hoje. Quando vocês seguem minha direção e trabalham 
diligentemente em sua área de lar igreja, se tornarão pessoas justas diante de Deus na 
América. Porque vocês são justos, algum dia todos os membros de seu lar igreja 
também serão justos. Ao observar a forma como vocês derramam suor e lágrimas por 
eles, essas pessoas descobrirão seus corações revivendo; elas certamente terão a força e 
vida para se comportarem como vocês. 
 
Se vocês estão somente focando em quando ocorrerá seu casamento, certamente não são 
sérios o suficiente. A América está literalmente na posição de último minuto, por isso 
como vocês podem estar se concentrando em seu casamento? O país deve estar vivo 
primeiro, antes que sua situação individual e familiar possa estar assegurada. Como 
vocês podem pensar sobre sua aparência, se possuem ou não roupas e maquiagem 
bonitas e assim por diante, quando o país está em perigo espiritual? 
 
…Mas agora estamos engajados em uma guerra espiritual, e nada é mais importante do 
que vencer essa guerra. Vocês entendem isso? 
 
Algumas pessoas dizem, “Eu preciso estudar mais; então talvez seja capaz de fazer lar 
igreja,” mas elas não compreenderam a urgência da situação. Seus sapatos devem se 
desgastar de andar em sua área. O número de pares de sapatos que vocês usam será seu 
orgulho e seu registro de realização no futuro. O mundo espiritual está sempre ansioso 
para ajudá-los, mas vocês devem criar as condições que os capacitem a fazer isso. 
 
Vamos nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
O que o Pai explicou a vocês antes que saíssem? Três meses atrás o Pai mostrou 
exatamente a vocês como fazer lar igreja. Ele explicou exatamente o significado de lar 
igreja, e a razão pela qual vocês devem fazê-lo. Vocês esqueceram, e não fizeram como 
o Pai disse para vocês.  
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Qualquer um que memorizou o que o Pai disse a ele três meses atrás e nunca esqueceu, 
e tentou trabalhar de acordo com essa direção todo o tempo, levante sua mão. Quem 
nunca esqueceu? Somente algumas pessoas estão confiantes. A maioria de vocês não 
levantou a mão. Todos vocês esqueceram. Mesmo se entendem completamente, vocês 
podem ter dificuldade; mas como podem cumprir se nem mesmo entendem? 
 
A partir de agora devemos sempre pensar, “Lar igreja, lar igreja, lar igreja,” como 
pessoas loucas. “Lar igreja, lar igreja”: esse é meu lugar, esse é meu objetivo. Tudo que 
vocês veem e pensam deve estar conectado em sua mente com lar igreja. Se vocês não 
podem mudar seu pensamento, então a humanidade continuará a viver no inferno. 
Devemos cruzar sobre essa fronteira. Este é o 5% de responsabilidade que cada membro 
da Igreja de Unificação deve cumprir. 
 
Não tenham tempo ocioso, e nem tempo para dormir. Não falem aqui no centro, mas 
saiam para sua própria área e falem lá. Uma vez que vocês voltem de noite, não falem, 
mas ao invés, orem sobre sua área. Nem mesmo conversem. Saiam para sua área e 
conversem lá. Aqui, vocês devem orar. 
 
Vocês devem realmente trabalhar duro, mesmo com dor. Mesmo se entram em colapso, 
vocês devem sair e tentar realizar. Talvez esteja tudo bem para vocês que um indivíduo 
pereça: mais tarde alguém vai pegar vocês. Mas e quanto ao mundo? Se vocês não têm 
sucesso em seus 360 lares, quem será responsável por eles? 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Como vocês podem ser dedicados se restauraram somente duas pessoas em cinco anos? 
Se vocês tivessem se casado cinco anos atrás, provavelmente teriam ao menos dois 
filhos até agora. Quando somos realmente dedicados, devemos ser capazes de trazer 
uma pessoa por mês e 12 pessoas por ano. Mesmo a essa taxa, no tempo de uma vida de 
testemunho poderíamos restaurar somente 600 pessoas. Como podemos salvar o mundo 
restaurando somente 600 pessoas? Mesmo os líderes têm trazido um pequeno número 
de pessoas. Se alguns membros trazem somente duas pessoas em cinco anos, elas 
podem trazer somente vinte pessoas durante a vida. Como vocês podem esperar ir para 
o céu se trazem somente vinte pessoas durante sua vida? 
 
Este é um problema muito sério. Vocês já sabem que seu resultado não tem sido bom, e 
este é o motivo pelo qual estou encorajando o conceito de lar igreja. Começando 
amanhã, se concentrem em sua área muito fielmente. Em sete dias vocês devem ser 
capazes de encontrar um lar igreja que os receba. Vocês podem ficar lá, e então não 
precisam voltar para o centro, exceto aos domingos. Fiquem em seu lar igreja e 
testemunhem a partir de lá. 
 
Todos vocês devem fazer isso, mas eu sei que ainda não são muitas pessoas que estão 
confiantes. Quando os estudantes do seminário chegam, eu os expulso no mesmo dia 
que chegam, e digo para eles que se não encontrarem um lugar para ficar, eles devem 
dormir no parque ou na estação de trem, ou ir testemunhar a noite. Vocês devem fazer a 
mesma coisa e tentar seu melhor nos próximos sete dias para encontrar um lar igreja que 
possa acomodá-los. 
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Porque tinham um centro para dormir e refeições para comer todos os dias, vocês 
voltaram e disseram que não puderam encontrar qualquer lugar para um lar igreja. 
Vocês podiam ir assim por semanas e meses, e nada acontecia! Os seminaristas já 
tinham saído por uma semana e continuarão por vários meses. Começando amanhã, 
vocês devem procurar um lar igreja que os receba, e testemunhar a partir de lá. 
 
Vocês devem ser cuidadosos ao seguir o padrão fielmente. Os líderes são a ponte entre 
vocês e eu, mas eu também direi a vocês como fazer esta missão. Até mesmo o Sr. 
Orme deve entender e realizar isso. Devemos elevar nosso padrão muito rapidamente e 
entender que este é um exército celeste porque no futuro teremos que lutar com o 
comunismo, o maior inimigo de Deus na Europa. A forma de pensamento ocidental é 
muito fraca e os comunistas dominarão esse tipo de pessoa porque eles são muito fortes. 
Devemos estar cientes disso e nos tornarmos igualmente fortes. Os comunistas estão 
ganhando território em todos os países agora. Este é um assunto de vida e morte. 
 
Estamos em Londres, mas não devemos ter uma vida fácil e confortável. Como podem 
comer e dormir se vocês trouxeram somente duas pessoas em cinco anos? Eu não quero 
ser chamado de Pai por tais pessoas. Como vocês podem dizer que se juntaram à Igreja 
de Unificação para ajudar a fazer o trabalho? Se vocês realmente pensam sobre Deus e 
Sua vontade, como podem ser tão fracos? Como podem dormir e comer se não podem 
testemunhar o suficiente? Como podem esperar ser abençoados? Vocês não estão 
fazendo isto por mim ou por qualquer outra pessoa; vocês estão fazendo isto para seu 
próprio benefício. Sem ter muitos filhos espirituais, vocês não irão para qualquer lugar 
no mundo espiritual. Vocês devem decidir que querem ser intensamente ativos. Vocês 
têm seu corpo físico por somente um breve período de tempo. 
 
Vocês compreendem que cada pessoa deve obter ao menos 84 filhos espirituais em sete 
anos? É uma falha dos líderes se vocês não sabem sobre isso. Como eles podem chamar 
a si mesmos de líderes se não estão seguros que os membros estão informados? Quantos 
de vocês sabem que seremos restaurados somente através do pagamento de 
indenização? Se vocês não passam em seus exames na faculdade depois de quatro anos, 
então é fácil falhar novamente; se vocês tentam seu melhor na primeira vez, mas se 
falham, então vocês perdem a confiança. Se vocês se casaram e seu esposo quer ter 
filhos, mas vocês continuam adiando, o que acontecerá? Vocês têm somente 
determinado número de anos nos quais podem dar nascimento a filhos. 
 
Esta fórmula se aplica a todas as gerações, e não somos exceção. Esse é o motivo pelo 
qual devemos cumprir a fórmula de 84 pessoas, e somente depois disso, podemos 
dormir adequadamente. Se vocês devem descansar, então somente façam isto à noite. 
Como vocês podem ir ao cinema sem terem terminado isto? Quando eu vou ao cinema, 
é somente porque tenho feito meu trabalho, e então levo algumas pessoas comigo para 
que elas possam ter algum entretenimento. Se está muito quente, vocês não podem nem 
mesmo comprar alguma bebida fria. Se vocês estão realmente ocupados encontrando 
seus filhos espirituais, então como podem estar satisfeitos com uma bebida? Se vocês 
realmente são sensíveis e sérios sobre isto, então nem mesmo vão saber se seu cabelo 
precisa ser lavado ou se suas roupas precisam de conserto. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
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Eu quero que vocês entendam que Deus nunca aparecerá no meio de uma situação; Ele 
sempre vai esperar até o final. Se Ele auxilia muito no meio da missão, então vocês 
terão que pagar muita indenização, e Deus não quer que vocês sofram dessa forma. 
Vocês podem dizer para Deus, “O Senhor é meu espectador, e nunca deixarei o Senhor. 
Apenas sente e assista como estou fazendo.” 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Eu quero que vocês estabeleçam um registro do desgaste de sapatos ao caminhar tanto. 
Eu não quero que vocês andem de carro em sua área, mas caminhem e suem mais. 
Quando vocês desgastam seus sapatos, eles se tornam peças de museu. Quando suas 
roupas estão rasgadas e gastas, elas pertencem ao seu museu. Se vocês são atacados 
fisicamente, e seu sangue mancha as roupas, não devem lavá-las; essa é sua peça de 
museu. Se vocês são esfaqueados, guardem as ataduras. O número de peças de museu 
determinará seu lugar no céu. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Eu quero estabelecer a tradição de lar igreja aqui na América porque é o caminho mais 
curto para o mundo. Vocês gostariam disso? Então essa é a conversa direta: morram 
pela missão. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Como membros da Igreja de Unificação, devemos saber claramente que é nossa missão 
unificar; antes que possamos fazer isso, devemos observar e digerir. Isto é racional, 
como todas as leis da criação; isto se aplica a cada nível da família, sociedade, nação e 
mundo. Eu quero que vocês se tornem assim, e sejam um sujeito de todo o mundo, 
sendo apreciados por Deus e por toda a humanidade. Isso é feito através do lar igreja. 
 
O Caminho de Prosperidade e Derrota 
1.3.79, Belvedere 
 
Ao testemunhar, vocês estão vendendo o amor de Deus e o Princípio Divino. Agora 
coloquem seu coração no testemunho e preparem detalhadamente qualquer coisa que 
precisem. Vocês devem ser diferentes de antes, e sua influência tocará as pessoas. 
Ergam sua bandeira e não hesitem em dizer que são Moonies. Vocês devem ser 
exemplares em sua vizinhança. No inverno removam a neve, e no verão cuidem dos 
jardins e ruas da vizinhança. A primeira casa a ter a neve removida deve ser a casa do 
Moonie. Então as pessoas virão para solicitar seus serviços para eles mesmos, e 
precisarão somente de um terço das pessoas de antes para ajudá-las. Este tipo de coisa 
tem um impacto nas pessoas. 
 
Fluxo Principal da Providência de Deus 
19.11.78, Belvedere 
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Se vocês dizem que não gostam do caminho público, então estão fadados ao inferno. 
Somente se vocês seguem o caminho público estarão fazendo o bom trabalho e seguirão 
o caminho que estão destinados a seguir. Vocês já pararam para pensar que depois que 
tenham feito lar igreja na América, vocês irão para outros países, e até mesmo ao 
mundo espiritual, e farão lar igreja? Vocês podem sentir que no futuro milhões de 
pessoas agirão de acordo com sua direção. 
 
Vocês vão sair agora para a arena do lar igreja? Esse é o lugar onde vocês podem lutar o 
campeonato. Vocês devem realmente conhecer o caminho público, pois uma vez que 
tenham tomado o caminho privado, vocês declinarão. Vocês sempre devem se verificar 
sobre esse assunto. 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
O Pai vê que vocês ainda não encontraram determinado padrão. Vocês ainda não 
fizeram o suficiente. Se vocês continuam neste estágio, declinarão. O Pai é o juiz. 
Qualquer coisa que o Pai pronunciar, acontecerá. O Pai tem nos dito que o comunismo 
declinará. Agora vamos testemunhar isso. Se o Pai diz que a América declinará e seus 
residentes não continuarão em suas propriedades, então a América declinará. Esta é 
realmente uma época temerária. Julgamento está agora à mão.  
 
A Bíblia fala sobre sete anos de tribulação. É isto. O Pai passou 21 anos em tribulação. 
Sua condição será seguir através destes próximos sete anos de tribulação. A Bíblia falou 
dessa tribulação como a hora para encontrar o Senhor. Quando as pessoas encontram o 
Messias, elas são colocadas em uma posição incrível, para receber perseguição incrível. 
 
Contudo, se vocês sabem que estão seguindo o caminho certo, mesmo quando a 
tentação vem, se vocês não mudam seu amor ou seu foco, e apenas se agarram nisto até 
o final, então vocês seguramente vencerão. Vocês verão. Perseverança é a qualidade que 
precisamos. Então vocês cumprirão a profecia que fala na Bíblia. Então a Vontade de 
Deus será feita. O desejo do Pai se tornará realidade, e tudo será cumprido. 
 
Que tipo de providência é o lar igreja? É a providência condicional de sete anos. O Pai 
estava destinado a trilhar sete anos de tribulação, mas isto foi prolongado para 21 anos. 
Durante esses anos, veio tentação incrível, mas o Pai resistiu a tudo até que finalmente 
alcançou perfeição, e concluiu tudo. Ele seguiu todo o caminho até o fim. E ele fez isto 
com amor. Ele nunca perdeu isto de vista nem por um momento. O Pai estava sempre lá 
com amor. 
 
A América é território inimigo de certa forma. Ela está realmente tentando destruir o 
Rev. Moon e se colocado na posição de seu inimigo. Contudo o Pai não pensa nesses 
termos. O Pai ama a América. Jesus orou na cruz para Deus perdoar as pessoas porque 
elas não sabiam o que estavam fazendo. Ele pediu pelo perdão de seus próprios 
inimigos. Mas devemos nos mover; devemos ir além do Monte do Calvário sem morrer, 
sem ser morto. Devemos carregar a cruz enquanto vivemos. É essencial que 
continuemos seguindo. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Onde quer que forem, vocês devem estar no Princípio. Deus concedeu a vocês o palco – 
seu lar igreja – onde podem praticar isto. Temperem suas vidas com poder de vida, 
poder de amor e poder do ideal em seu lar igreja. Para obter a graduação do lar igreja, 
vocês devem trabalhar dia e noite. Se querem ter um Ph.D. vocês devem ter escrito uma 
dissertação. Às vezes as pessoas dedicam muitos anos para preparar a dissertação do 
Ph.D. Isto não pode ser feito da sua maneira, mas deve ser feito da maneira de Deus. 
 
Coisas que São Importantes para Vocês 
1.2.81, Belvedere 
 
A partir daqui vocês querem ir para o café da manhã ou para o lar igreja? Vocês querem 
descansar ou ir para o lar igreja? Vocês podem ter ficado doentes e cansados de ouvir 
sobre lar igreja todos os dias, mas depois do sermão de hoje, esta é uma palavra bonita, 
não é? Vocês realmente sentem dessa forma? Vocês amam lar igreja mais do que seu 
relógio, ou vestuário, ou vocês mesmos? 
 
Estação da Primavera da Providência 
1.4.79, Belvedere 
 
Se não podem suportar deixar sua área e ficam lá acordados toda a noite, então o mundo 
espiritual visitará esses 360 lares para vocês. O mundo espiritual mostrará para cada um 
deles que vocês estão na vizinhança e não voltaram para suas casas porque sentem 
muita falta deles. Depois de ter esse sonho ou visão, quando abrirem suas portas, vocês 
estarão lá. Isto pode realmente acontecer. Tal como o mundo espiritual, Adão, Eva, e 
Deus devem trabalhar unidos antes que o Reino do Céu seja realizado na terra, vocês 
também deverão experimentar isto antes que o céu possa ser realizado em sua área. 
Tudo que vocês fazem deve estar centrado em sua área. Se devem ir ao banheiro, vão lá. 
Quando choram, vocês devem derramar as lágrimas mais profundas em sua área. As 
melhores coisas que acontecem em sua vida devem acontecer em sua área, coisas que 
não possam esquecer pela eternidade. Quando ficam velhos e olham para trás, e dizem 
que aqueles foram os dias mais felizes, vocês terão o fundamento para a felicidade 
eterna. É aí onde o amor e ideal de Deus serão deixados. Eu experimentei isso enquanto 
estava na prisão, e mesmo agora posso sentir o mesmo em todo lugar que vou. Estas 
coisas estão ocorrendo agora, não somente naquele tempo. O padrão é o mesmo para 
vocês e para mim, mas somente funcionará se estiverem plenos em seu sentimento de 
amor por sua área. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Permitam que esses 360 lares sejam como os lares de seus próprios filhos. Fiquem lá a 
noite toda com eles conversando e olhando o raiar do dia com eles. Vocês devem ter a 
convicção em seu coração que são os representantes de Deus para eles. Vocês não 
precisam pensar em visitá-los somente durante o dia, mas também à meia noite. Se 
vocês vão lá e esperam encontrar determinada pessoa, ficando toda a noite e orando 
cuidadosamente sob essas circunstâncias, então enquanto estiverem lá, a América nunca 
perecerá. 
 
O Retorno às Lágrimas 
16.10.77, Belvedere 
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Quando vocês vão para seus 360 lares, se determinem que nenhum lar vai pará-los. 
Vocês devem ser capazes de ir para todos os lares livremente. Vocês me receberão 
quando eu vier para seu lar, ou fecharão a porta e dirão para eu ir embora? Sempre que 
venho visitá-los, vocês sentem que querem me receber, mesmo se não sou anunciado. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Se vocês estiveram trabalhando diligentemente no lar igreja pelos últimos três anos, este 
é o ano que vocês podem terminar e se graduar. Vocês podem participar alegremente na 
Bênção, e então viver no lar igreja. Quantos dias vocês estão passando no lar igreja? Se 
vocês são sérios sobre fazer lar igreja, então deveriam estar vivendo no Hotel New 
Yorker? Vocês deveriam estar vivendo em sua área de lar igreja. É muito fácil viver no 
New Yorker, porque vocês podem se esconder atrás de sua porta; mas lar igreja não é 
um lugar fácil para viver. O New Yorker foi comprado para o benefício do mundo; ele é 
Centro Mundial de Missões, não o Centro Americano de Missões, ou o Centro de Nova 
York de Missões. Porque ainda não foram para a providência em nível mundial, vocês 
não são elegíveis para viver nessa casa. Vocês devem ir para o lar igreja e concluir a 
providência lá; então vocês podem viver no New Yorker. 
 
A partir de agora, todos devem sair para fazer lar igreja. Aqueles de vocês que cumprem 
seu trabalho no lar igreja estarão qualificados para viver no New Yorker. Vocês estarão 
na posição de bons filhos, vindo para viver na casa de seus pais. Mas tentar ficar no 
New Yorker sem fazer qualquer esforço sério em seu lar igreja não é bom. Os quartos 
não estão lá para todos; as famílias abençoadas devem se mudar para suas áreas de lar 
igreja – incluindo o Rev. [Won Pil] Kim e o Sr. [Joong Hyun] Pak – sem exceção, todos 
vocês devem ir para seus lares igrejas. Embora algumas pessoas possam pensar que isto 
seja irracional, vocês serão infinitamente gratos quando enxergarem que estão indo para 
o Reino do Céu. Estou muito sério. O que estou pedindo para vocês é o mínimo, 
comparando com o valor real do Reino do Céu. 
 
Tudo depende de quanto vocês servem e estabelecem as condições de indenização. 
Paralelas a essas condições, suas bênçãos descerão sobre vocês. Todos os seus 
antepassados descerão para sua área de lar igreja, e os antepassados das pessoas na 
vizinhança também. Quando seus esforços excedem o nível de esforço feito por alguém 
antes, Satanás fará as malas e se retirará de sua área. Vocês verão que essas pessoas que 
se opuseram inflexivelmente um dia mudarão, como um milagre no dia seguinte. 
Aquelas que continuam a dar dificuldades para vocês, receberão julgamento instantâneo 
do mundo espiritual. Vocês verão isto com seus próprios olhos. Após o castigo do 
mundo espiritual, essas pessoas também mudarão. Durante meu tempo de vida, tenho 
visto muitos exemplos disto, muitos para descrever. As mesmas coisas acontecerão com 
vocês em sua área de lar igreja. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Manhã) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês têm sua área Caim? Vocês são Caim ou Abel para sua área de lar igreja? O fato 
que tenho confiado vocês com o lar igreja significa que aprovei vocês como um Abel. 
Cabe a vocês trabalhar e orar. Como é bom quando vocês podem consultar com uma 
pessoa quando algo precisa ser feito e observar até o final.  
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Depois de um ou dois anos, eles entenderão vocês muito melhor, e tentarão fazer este 
trabalho com vocês. Vocês nunca sabem qual o resultado virá; enquanto vocês 
trabalham duro agora, então o resultado virá definitivamente. Que belo será quando o 
resultado vier de forma inesperada. 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Quanto vocês têm se dedicado? Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos? Ao fazer isso, 
vocês atraem a atenção de Deus, e Ele tem que olhar e descer até vocês. Amor 
verdadeiro é o maior tema pelo qual vocês conectam uma mulher, um homem, uma 
família, duas famílias, cem famílias, 360 famílias. Quando uma nova pessoa é ligada, 
vocês desfrutam sobre seu nascimento como o novo verdadeiro filho de Deus. Que 
alegria é ver a emergência de um novo filho de Deus. Com isto em mente, como 
podemos negligenciar sair todo dia e toda noite? Quando este movimento de amor 
estiver se espalhando para o nível mundial, o Reino de Deus estará para aparecer. 
 
Buscando o Verdadeiro Mestre 
29.11.81, Belvedere 
 
Antes de realizar qualquer tarefa neste país, eu encontrei os maiores líderes daqui – 
como a maioria dos senadores, incluindo o senador Kennedy, e o presidente Nixon. Eu 
encontrei o ex-presidente Eisenhower. Procurem as pessoas famosas e conhecidas em 
sua área. Vocês devem sentir que contribuirão mais com sua área do que eles, e amam 
mais do que qualquer outra pessoa. Vocês podem dizer orgulhosamente aos pais que 
amam seus filhos mais do que eles, e para os filhos que vocês amam os pais mais do que 
eles. Vocês os amam mais porque amam com o amor altruísta de Deus. 
 
Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês não sabem quem encontrarão quando saem para testemunhar porta a porta. Vocês 
podem encontrar um homem importante que mais tarde poderia salvar toda a nação. 
Vocês devem estar preparados para encontrar essa pessoa. Embora estejam cansados, 
vocês devem visitar mais um lar no final do dia, porque esse poderia ser o lugar onde 
encontrarão a pessoa que poderia salvar a nação. Vocês poderiam ter visitado cem lares, 
e não encontrarem o homem que poderia salvar a nação, porque ele poderia estar no lar 
número 101. Se vocês vivem assim, então Deus os conduzirá até esse homem. 
 
Sempre que vocês saem com esse coração, o mundo espiritual preparará para vocês. 
Sempre pensem que vocês vão encontrar alguém cujo coração pode ser conectado com 
o coração de Deus. Vocês estão alcançando o céu, e essa porta que vocês batem é seu 
trampolim. Estamos sempre buscando por esse homem justo especial, e se vocês estão 
caminhando com a orientação de Deus, então de repente, sem compreender como 
aconteceu, vocês encontram alguém, e têm certeza que é esse homem. Vocês podem 
experimentar isto não somente uma vez, mas várias vezes enquanto estão 
testemunhando. Isto até mesmo deveria ser uma coisa comum para vocês. 
 
O Fardo em Nossos Ombros 
11.6.78, Londres 
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Motivação 
“Ainda que eu falasse as línguas dos homens 
e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 
metal que soa ou como o sino que tine. E 
ainda que tivesse o dom de profecia, e 
conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de 
maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse amor, nada seria. E ainda que 
distribuísse toda a minha fortuna para 
sustento dos pobres, e ainda que entregasse 
o meu corpo para ser queimado, e não 
tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O 
amor é sofredor, é benigno; o amor não é 
invejoso; o amor não trata com leviandade, 
não se ensoberbece. Não se porta com 
indecência, não busca os seus interesses, não 
se irrita, não suspeita mal; não folga com a 
injustiça, mas folga com a verdade; tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, 
cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em parte, conhecemos, e em parte 
profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será 
aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria 
como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora 
conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, 
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.” 
1 Coríntios 13:1-13 
 
Eu não quero que vocês façam lar igreja apenas como uma tarefa, mas por causa de uma 
urgência que vocês não podem resistir. Se seus amados pais ou filhos estivessem na 
cadeia, vocês não iriam vê-los como uma tarefa. As pessoas em sua área de lar igreja 
são como prisioneiros na cadeia, e como representantes de Deus, vocês vão até lá com 
um coração paternal. Vocês nunca perderão ao fazer isso, mas herdarão o amor de Deus. 
Quanto mais vocês atuam como o canal do amor de Deus, mais vocês herdarão. 
 
Vocês vão ao lar igreja por obrigação, ou com entusiasmo e o amor de Deus? Ouçam o 
sino do amor em seu próprio coração. Sua boca não obedecerá se vocês querem falar 
sobre qualquer coisa diferente do som do sino do amor; seus olhos e ouvidos não vão 
querem nada com isso também.  
 
Se esse é o caso, então vocês não estão longe do avanço final para o mundo espiritual e 
o coração de Deus, e sempre terão certeza de seu curso e destino. Vocês estão 
carregando a receita que pode resolver todos os problemas, e trazer conforto e felicidade 
para cada um de seus 360 lares.  
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Se vocês estão vivendo nesse coração, então mesmo se não pretendem falar, sua boca 
automaticamente se abrirá e transmitirá esse amor. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
 
Não importa quão alto vocês gritem seu slogan, se fazem lar igreja como obrigação, 
nunca terão sucesso. Somente quando vocês fazem isso a partir da intoxicação de amor, 
vocês terão sucesso. A área de lar igreja é onde vocês podem obter a realeza do amor. 
Coloquem tudo dentro do lar igreja, e coloquem o lar igreja em qualquer lugar para que 
sempre alguém toque vocês, e eles sentirão o lar igreja. Quando cada célula for parte da 
realeza de amor, então não haverá mais nenhuma colina. 
 
Estação da Primavera da Providência 
1.4.79, Belvedere 
 
Seu lar igreja se tornará sua fonte de intoxicação. Embora seus braços e pernas se 
tornem doloridos por causa de suas longas horas de trabalho, vocês não podem evitar 
voltar novamente. Lar igreja é a fonte de sua alegria. 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês fariam isto de forma relutante, sendo empurrados por mim, ou irão fazê-lo com 
disposição? Quando vocês ficam mais velhos, serão casados, e nesse caso, vocês se 
casam porque alguém os empurrou para fazer isto, ou por que estavam esperando por 
isso? É natural querer se casar, não é? Da mesma forma, até mesmo sua natureza física 
deve estar esperando se tornar um messias, esperando alcançar seu destino. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
Por que eu direciono tanto vocês para o lar igreja? É para desenvolver poder político 
para eleger um presidente? Não, e não é seguramente por dinheiro. É por amor. Este é 
um ensinamento verdadeiro, e este é um movimento verdadeiro; este é um ideal 
verdadeiro. Não há nada secundário, por isso não podemos evitar fazer isto. 
 
O Mundo de Bem e Mal e Minha Indenização 
28.9.80, Belvedere 
 
Entretanto, se vocês fazem lar igreja somente por obrigação, nunca sobreviverão. Se 
vocês se tornam ardentes com amor, então as pessoas não podem evitar receber vocês e 
convidá-los para ficarem mais com elas. Vocês se tornarão um imã que atrai as pessoas. 
 
Se vocês estão realmente intoxicados no amor de Deus, então dificuldade e sofrimento 
não têm nada a ver com vocês porque nem mesmo se preocupam sobre isso. Por causa 
do amor vocês querem dar suas coisas mais preciosas para seus amados, e não receber 
nada de volta. Essa é a forma como é Deus. Quando conhecemos esta verdade, não há 
mais nenhum espaço para reclamação, ou para dizer que vocês estão sobrecarregados. 
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Nada pode incomodar vocês, nem mesmo a pessoa que tenta bater e xingá-los. Ao invés 
vocês sentem que ela está reclamando porque não recebeu seu amor, e que vocês nem 
mesmo podem ficar zangados com ela, muito menos brigar com ela. Vocês devem ver 
seu comportamento como um sinal que ela está faminta por amor. Quando as pessoas 
em sua área de lar igreja são hostis, vocês devem desejar ter estado dez anos atrás para 
elas receberem as boas novas que vocês trazem para que recebessem vocês agora. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
 
Vocês descobrirão que, quando não estão trabalhando para si mesmos, Deus virá e fará 
o trabalho por vocês. A Igreja de Unificação tem o ideal de criar esse tipo de homem e 
mulher a partir de todos. Certamente eles se tornarão pais de filhos deste modo, que se 
tornarão líderes. Vocês devem se determinar a dar tudo a fim de estar aqui e continuar 
até que alcancem o amor de Deus. Não nos preocupamos muito se prosperamos ou 
perecemos; estamos seguindo em uma única direção e queremos fazer o melhor dia a 
dia. Então somos como o sol nascente que apenas pode seguir se elevando. Vocês 
podem estar confiantes que, onde forem, a luz do sol do amor de Deus estará lá. 
 
A razão que vocês vão porta a porta testemunhando é para dar essa luz para suas 
famílias também, e este é o motivo pelo qual vocês devem ter uma mente clara e pura 
quando visitam as pessoas. Quando não estamos carregando nosso próprio fardo, mas 
estamos suportando o fardo do mundo, nunca nos cansamos dele; nunca ficamos 
exaustos porque o amor nunca fica exausto. Quantas vezes pensamos, “Eu desejaria não 
ter me juntado à Igreja de Unificação”? Mesmo essas pessoas que dizem não, devem ter 
pensado isso uma vez ou outra. Quando as pessoas abrem suas portas e os recebem, 
então a semente do amor crescerá nessa casa. Agora vocês sabem que amor é a única 
coisa que torna a unidade possível. 
 
O Fardo sobre Nossos Ombros 
11.6.78, Belvedere 
 
Vocês foram designados para 360 lares, mas as pessoas gostam que vocês batam em 
suas portas? Vocês fazem isso de qualquer forma porque foram escolhidos e ordenados 
por Deus para dar Seu amor. Eu quero que vocês saibam que são os herdeiros de Deus e 
candidatos à santidade. Há todo tipo de pessoas caminhando na mesma rua que vocês, 
mas há alguém seguindo pela rua em genuína inocência, simplesmente tentando dar o 
amor de Deus?  Bem cedo de manhã vocês estão motivados dessa forma, dia a dia? 
 
A Tradição da Igreja de Unificação 
11.12.77, Belvedere 
 
Quando pergunto para membros da Igreja de Unificação porque nasceram, vocês dizem 
que nasceram para o lar igreja. Quando deixam o edifício para fazer lar igreja, vocês 
estão deprimidos se está chovendo ou nevando, ou sentem muita esperança e amor 
como o sol surgindo? Eu realmente sinto que esses membros que resmungam e arrastam 
os pés enquanto caminham para seu lar igreja, devem ser perseguidos; se eles não são 
perseguidos pela comunidade, então algo está errado! Se saírem com amor, então até 
mesmos os cães abanarão o rabo para vocês; se os cães têm esta sensibilidade, então 
quanto mais cientes estarão as pessoas se vocês chegam para compartilhar amor ou não? 
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Se as pessoas estão perseguindo vocês quando saem para sua área com alegria e amor, 
então elas estão violando a lei e Princípio de Deus, e Deus nunca deixará isto passar. 
Deus fará algo a elas de acordo com a lei do amor. Vocês podem estar confiantes que 
elas devem já ter conhecimento disto. Nova York tem sido chamada de floresta, mas 
vocês podem visualizá-la como um deserto para o qual estão trazendo um oásis; vocês 
devem trazer a água da vida para a cidade onde o amor está totalmente ausente. Uma 
vez que as pessoas entendem o que vocês estão fazendo, haverá uma avalanche de 
pessoas vindo beber. 
 
Nossa Única Vida 
4.3.79, Belvedere 
 
Quando vocês vão de porta a porta, seja no lar igreja ou no MFT, pensem sobre isto 
como visitar um planeta. Alguns planetas darão a vocês o tratamento frio, e algumas 
pessoas cuspirão em vocês. Quando vocês recebem tratamento muito frio, pensem que 
esta casa é uma casa de inverno. Quando vocês recebem uma recepção quente, pensem 
que é uma casa de verão.  
 
Essa é a forma que vocês podem encenar tudo em sua vida. Vocês devem ser capazes de 
concluir seu caráter para amar todas as estações, todos os climas e todos os tipos de 
atmosferas. Esse é seu objetivo enquanto estão aqui na terra. Ao digerir com amor tudo 
que acontece aqui na terra, vocês se tornam bem-sucedidos em sua vida. 
 
É correto recusar visitar um lar porque vocês sabem que as pessoas são atéias? Vocês 
devem abraçá-las e serem sacrificais em relação a elas. Deus sempre sacrifica Abel para 
o benefício de restaurar Caim. Por esta razão estou empurrando vocês tão fortemente. 
Vocês são Abel, por isso devem demonstrar amor sacrifical para salvar o mundo Caim. 
Quanto mais vocês praticam este amor maior, mais amplo se tornará seu horizonte. Eu 
tenho vivido este princípio por toda a minha vida. Eu sempre perdoei as pessoas que me 
tratavam mal, e as amei de forma sacrifical. Certamente elas foram conquistadas pelo 
amor, e meus próprios horizontes se tornaram mais amplos. 
 
Coisas que são Importantes para Vocês 
1.2.81, Belvedere 
 
Vocês serão pessoas que perseguem desesperadamente o amor verdadeiro? Então onde 
vocês encontrariam esse amor verdadeiro? No lar igreja. Embora as pessoas em sua área 
de lar igreja possam rejeitá-los e maltratá-los, vocês têm a chance para viver uma forma 
de vida dramática ao continuar indo lá com amor verdadeiro. Seu trabalho de lar igreja 
continuará até que toda negatividade se transforme em positividade. 
 
Depois de cerca de três anos de trabalho de lar igreja, talvez ninguém virá contra vocês. 
Vocês poderiam começar a pensar que tenham terminado sua missão, quando de repente 
outra pessoa negativa aparece. Vocês devem começar novamente com ela e superar toda 
a oposição, mesmo se isto exigir sua vida inteira. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Manhã) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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O centro do amor verdadeiro está voando no ar? Ontem Sun Jin desenhou uma imagem 
bonita, e me pediu para olhá-la. A pessoa no desenho estava faltando um olho, o nariz 
estava torto e o rosto parecia feio, mas para ela era uma obra-prima, e ela estava 
orgulhosa. Ela colocou todo seu coração ao criá-la, e queria que fosse reconhecida por 
seu papai. Isto foi uma manifestação de seu amor. Seu lar igreja é como o desenho de 
Sun Jin, com um olho faltando e o nariz torto. A partir do ponto de vista de Deus, é 
como o desenho de Sun Jin, mas se vocês deram seu amor lá e fizeram seu melhor, isto 
é lindo. Vocês estão lá para plantar o centro do amor verdadeiro. Quando esse centro 
está em ação, vocês serão benvindos em qualquer lugar. Amor verdadeiro ativará as 
pessoas, desde os avôs até as criancinhas. 
 
Vocês serão bons pioneiros seguindo na direção do centro do amor verdadeiro? Vocês 
gostariam de gritar isto para o mundo? Eu passei o bastão para vocês, por isso agarrem 
ele e sigam para o lar igreja. Esse é o lugar onde vocês terminarão a corrida. Vamos nos 
tornar loucos por lar igreja e o centro de amor verdadeiro pelos próximos sete anos. 
Quando vocês vão inicialmente para o lar igreja, haverá todos os tipos de rejeição, até 
mesmo dos animais de estimação. Os cães latirão e os gatos vão miar, mas vocês podem 
prometer trazer amor verdadeiro em sete anos, e dizer para verem o que acontecerá. 
Vocês podem ter a coragem para fazer isto porque Deus tem vivido dessa forma, e eu 
tenho vivido dessa forma. Certamente vocês podem fazê-lo por sete anos. Deus não está 
pedindo para vocês somente sofrerem; Ele mesmo já sofreu muito mais do que isso. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
Eu estou empurrando tanto todos vocês para o lar igreja que ninguém pode aguentar 
mais e deseja desistir. Mas pode haver um homem ou mulher miserável que continua 
indo para o lar igreja. Essa pessoa se tornará o rei ou rainha do lar igreja, e todas as 
bênçãos do lar igreja irão para essa pessoa. Lá a história de Deus será escrita. Esse 
capítulo dirá que nesse ano e nesse dia todos os Moonies tentaram seu melhor, mas não 
puderam manter o ritmo e desistiram. Mas um aleijado permaneceu até o final, 
determinado a morrer para o benefício do lar igreja. Deus edificará Seu lar igreja eterno 
sobre essa fé, tal como Jesus edificou sua igreja sobre Pedro, a rocha. Os homens e 
mulheres que permanecem deverão ser a rocha do lar igreja. Essa é a forma que os 
verdadeiros homens e mulheres são revelados. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Até que terminem seu trabalho de lar igreja, vocês não podem reclamar. Vocês não 
devem ficar cansados. Conhecendo o Princípio, não tenho como ficar desencorajado, ou 
desanimar. Eu continuo a marchar em frente; mesmo se eu desmoronar, cairia para 
frente, não para trás ou para o lado. Eu sempre soube que devo seguir sobre a colina, e 
que não posso parar de marchar antes de ir além dessa colina; não posso me dar ao luxo 
de morrer antes de chegar lá. Sendo que ninguém pode saber quando morrerá, vocês 
devem ir além da colina. Meu curso de 21 anos foi realmente concluído em 16 anos, 
cinco anos antes da agenda. Por quê? Porque eu não sabia quando morreria. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Lar igreja somente será difícil no início. Os primeiros vários passos serão difíceis, mas 
tentem cruzar além do ponto de perseguição comparando com minha energia nesse 
ponto específico. Quando vocês seguem apenas mais um passo sobre esse ponto, tudo se 
tornará fácil. Vocês podem fazer isto? No início vocês podem lamentar, “Pai, eu apenas 
não posso fazê-lo!” Mas quando vocês continuam, lentamente tudo se tornará mais fácil. 
Não se preocupem sobre salvar seu rosto. Façam um novo buraco e apertem o cinto. 
Firmem sua mente, cerrem seus dentes e avancem em frente.  
 
Eu estive olhando em frente para o lar igreja por ao menos vinte anos. Este é meu sonho 
de vinte anos que se torna realidade; até mesmo falar as palavras lar igreja é um sonho 
que se torna realidade para mim. Eu nunca desisti, mas me agarrei e lutei por isso 
durante vinte anos. Quanto vocês estiveram fazendo lar igreja? Alguns de vocês nem 
mesmo tem feito isto por vinte semanas. Vocês estão justificados ao choramingar, “Pai, 
eu estou tão cansado. Minhas pernas estão doendo”? Vocês acham que lar igreja é 
incrivelmente difícil ou pode ser feito? 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Nem mesmo pensem que lar igreja é difícil. Vocês devem resolver tentar isto com 
confiança, não importa quão difícil possa parecer. Descubram se as pessoas negras ou as 
brancas são mais desagradáveis, e então vão até lá. Se as pessoas não prestam atenção a 
vocês, então toquem um sino ou um trompete ao redor de sua área, e assim as pessoas 
sairão e notarão vocês. Então as pessoas curiosas vão querer falar com vocês. 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
Vocês devem continuar caminhando em sua área de lar igreja, se as pessoas ouvem 
vocês ou não. Os Israelitas tiveram que circundar as muralhas de Jericó sete vezes antes 
delas caírem, por isso vocês não devem parar depois de sete vezes, mas depois de 7.000 
vezes. Se as pessoas não ouvem, então chorem enquanto caminham. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Vocês têm uma boca, por isso quando vão ao lar igreja, vocês devem falar com as 
pessoas. Ordenem seus punhos a baterem na porta. Perseguição pode vir depois que a 
porta está aberta, mas isso vem depois que vocês batem na porta, por isso não se 
preocupem em bater. A pessoa pode apenas recebê-los, ou ter uma mensagem especial a 
partir do mundo espiritual.  
 
Se vocês estão realmente relutantes em bater na porta, então façam isso com seus pés. 
As melhores pessoas em qualquer área também experimentam todas estas coisas, não 
apenas pessoas que estão tendo dificuldades. 
 
O Caminho de Prosperidade e Derrota 
11.3.79, Belvedere 
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Vocês nunca me ouvem elogiando ou vangloriando alguém. Eu somente os empurro 
com mais força. Vocês gostam disto? Por quê? Cada vez que são empurrados por mim, 
vocês vão um pouco mais na direção do objetivo, embora seja doloroso. Se estou vindo 
à noite ou em uma hora difícil para vê-los, vocês podem fugir, mas sob quaisquer 
circunstâncias, não reclamem. O lugar para se esconder é o lar igreja. 
 
Registrador da História 
1.7.79, Belvedere 
 
A melhor forma para pensar é: “Não tenha pena de mim ou tente me confortar. Apenas 
me empurre. Eu preciso o tipo de líder que me tornará um messias.” A pessoa que pensa 
dessa forma não terá espaço suficiente para pendurar todas as suas medalhas na frente, e 
terá que pendurá-las atrás também. Ter suas medalhas em suas costas é muito útil 
porque Satanás as verá; ele sempre segue vocês, e ver suas medalhas o assustará. Vocês 
dirão, “Pai, deixe isso comigo. O Senhor não precisa enviar Bo Hi Pak para seguir atrás 
de mim. Eu farei isto, Pai. Eu devo cumprir 100% Sua expectativa”? Vocês precisam de 
alguém para empurrá-los, ou querem que eu os deixe sozinhos para trazer vitória por 
vocês mesmos? 
 
Lar igreja é como uma plataforma de lançamento para o míssil celeste. Um foguete para 
marte e um foguete para as estrelas podem ser lançados a partir da mesma plataforma 
porque tudo começa a partir de um único ponto. A missão de lar igreja é a plataforma de 
lançamento, mas quão distante irão, é com vocês. A partir daqui vocês podem se 
impulsionar para a nação, o mundo espiritual, e todos os lugares. Vocês são uma Apollo 
11 com a missão de herdar verdadeira paternidade. Vocês estão carregando 360 lares, e 
devem servi-los como servem os Verdadeiros Pais, levando-os com vocês e chegando 
no Reino do Céu na terra e no céu. 
 
O Nascimento de Jesus e a Consumação da Vontade de Deus 
24.12.78, Belvedere 
 
A partir deste ano, vocês serão diferentes? Vocês irão para o lar igreja, e servirão as 
pessoas, limpando seus banheiros e suas garagens? Vocês podem pensar que estão 
fazendo um favor para as pessoas em sua área de lar igreja, mas de fato elas estão 
fazendo um favor a vocês. Não são elas que serão aperfeiçoadas pelo trabalho que vocês 
estão fazendo, mas vocês mesmos; e seu certificado de qualificação no exame do lar 
igreja deve ser assinado pelas pessoas em sua área.  
 
Por quem vocês estão fazendo lar igreja? Vocês não estão fazendo a providência lar 
igreja pelo Rev. Moon ou a Igreja de Unificação. Você estão fazendo por si mesmos. 
Quando seu corpo diz para vocês, “Eu não quero ir para o lar igreja,” vocês devem 
chutar seu corpo. Não haverá ninguém para dar um chute em vocês, exceto vocês 
mesmos. 
 
Então, por que vocês querem seguir desta forma? Vocês devem alcançar a vitória do lar 
igreja. Como corredores de maratona, vocês estão correndo, mas já consideraram quão 
sério é isto? Satanás pode correr até seu lar igreja mais rápido do que vocês e sentar lá, e 
ficar rindo quando vocês chegam lá? Vocês devem ultrapassar Satanás, alcançando a 
área antes dele, dizendo, “Satanás, fique atrás de mim.” 
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Por três anos, vocês estiveram me ouvindo expor sobre lar igreja. Quando vão para sua 
área, vocês devem expulsar Satanás, não por seus punhos, mas por seu amor e sacrifício. 
A menos que façam lar igreja, vocês serão como um automóvel entrando na estrada do 
Reino do Céu com um tanque de gasolina vazio. Vocês não podem ir para qualquer 
lugar sem gasolina. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Quando o Pai iniciou o ano, ele deu a vocês um lema e estabeleceu a instrução. Vocês 
devem escrever a instrução e viver cada palavra dela. Esse é o padrão absoluto. Qual é o 
lema para este ano? Lar Igreja é a Conclusão do Reino do Céu. Estas não são palavras 
simples e fáceis; as próprias palavras possuem uma conotação, significado, capacidade e 
magnitude tremendos. Vocês devem colocar o lema na parede, e verificar todos os dias 
se estão vivendo ou não em conformidade. 
 
Conferências de Líderes de Estado 
27.3.79 
 
Qualquer um que ouve e é totalmente obediente, sem hesitação, deve receber uma 
recompensa incrível. Aqueles que tentam encontrar um caminho mais fácil serão os 
menores no Reino do Céu, como João Batista. Lar igreja tem tudo, desde reis e rainhas 
até o mais humilde mendigo. Pelos últimos três anos vocês tiveram todos os tipos de 
altos e baixos, e momentos difíceis com seu líder, agora com o Dr. [Mose] Durst, e 
antes dele com o Rev. [Won Pil] Kim, mas tudo se resume a uma única conclusão – 
vocês devem fazer lar igreja. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Eu quero ensinar todas as coisas que vocês precisam saber para alcançar o céu; eu não 
quero que vocês me envergonhem mais tarde. Ninguém pode forçá-los a fazer lar igreja. 
Deus gostaria que levá-los para o céu independente do que fizeram, mas Satanás não 
deixará vocês irem sem alguma condição. Portanto, vamos todos seguir na direção da 
conclusão total do ideal. 
 
Conclusão Total do Ideal 
28.2.82, Belvedere 
 
Eu tenho direcionado vocês a fazerem lar igreja, e todos vocês sabem o motivo. Esse é o 
caminho público. Quando as coisas se tornam difíceis, vocês encontram razões para não 
ir para seu lar igreja. Como vocês podem dizer que estão muito ocupados para o lar 
igreja? Não importa quão difícil seja, vocês devem ao menos pensar que aquilo que 
estão comendo e bebendo é para o benefício do lar igreja. Vocês devem fazer lar igreja 
tanto quanto comem e bebem. Vocês devem pensar que lar igreja é parte de vocês, e que 
não podem cortar isto. Pessoas do lar igreja estão todas presas por uma cerca de arame, 
e estão clamando a vocês, “Por favor, nos liberte.” Mas vocês não podem ouvir seu 
clamor e ver que elas estão na prisão. Ao menos vocês devem ir lá e ouvi-las para 
liberá-las. Se vocês não podem fazer isso, então devem orar sobre isso para Deus e 
explicar a situação a Ele. Vocês têm tempo para três refeições por dia, não é? 
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Vocês estão prestando mais atenção ao lar igreja agora? A menos que tenham essa 
confiança, como vocês podem romper ao menos uma barreira aqui? Uma vez que 
terminem o lar igreja, vocês receberão crédito para fazer todo o resto. Sua arena onde 
podem lutar contra o mal é seu lar igreja. Devemos ter um campeão mundial entre os 
membros da Igreja de Unificação. Estamos competindo entre nós mesmos. Vocês são os 
campeões da Igreja em vitórias, ou são os campeões em derrotas? 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
Eu estive ensinando vocês o tempo todo e empurrando-os para tomarem sua decisão, 
mas porque já dei uma área Caim, vocês devem alcançar o ponto onde sejam 
independentes. Imaginem quanto o mundo espiritual esperará e apoiará vocês, uma vez 
que tomem sua decisão de seguir em frente. Imaginem quão feliz e grato a vocês, Jesus 
estará ao encontrar o verdadeiro Cristianismo pelo qual ele morreu 2.000 anos atrás. A 
Igreja de Unificação reviverá o espírito cristão mais uma vez e trará esperança. Está 
claro agora para vocês o que a Igreja de Unificação deve fazer como Abel, e o que cada 
Abel deve fazer? 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.77, Belvedere 
 
Vamos preparar um pacote de amor e ir encontrar Deus. Lar igreja é a plataforma de 
lançamento –uma “Apollo de Amor.” Vocês têm uma grande plataforma de lançamento, 
e devem criar muito amor. Vocês devem criar muitos Atos dos Apóstolos em sua área 
de lar igreja, e fazer muitas jornadas de amor. Tornem sua vida dramática, e 
definitivamente excitante; perseguição não é necessariamente ruim. Aqueles de vocês 
que podem dizer, “Eu quero criar um pacote de amor e quero encontrar Deus na área de 
lar igreja,” levantem suas mãos. Amém. Deus abençoe vocês. 
 
Deus e Nós 
1.2.82, Centro Mundial de Missões 
 
A Igreja de Unificação é a igreja da vibração de amor verdadeiro. Vocês não vieram 
aqui somente para o propósito de cantar “Feliz Aniversário” para os Verdadeiros Pais. 
Eu não quero que venham para isso. Eu quero que vocês se tornem alguém. Tornem-se 
Moonies de vibração do amor verdadeiro. A partir de hoje, como um presente de 
aniversário retornem a vibração de amor verdadeiro. Vocês estão começando a vibrar 
hoje para o benefício do mundo. Aqueles que querem se tornar verdadeiras vibrações de 
amor, levantem suas mãos. Onde vocês darão suas vibrações de amor? Lar Igreja. 
 
A Vibração de Amor Verdadeiro 
30.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês devem compreender quanto Deus está trabalhando em seu lar igreja. Vocês já 
pensaram sobre isso? Vocês têm confiança que em suas atividades, os Verdadeiros Pais 
estão com vocês? Vocês pensam, “Eu tenho certeza que eles me amam, e Deus está 
comigo porque não tenho vergonha do que estou fazendo. Eu tenho orgulho disso, e 
Deus deve ter orgulho também.” Se vocês têm essa confiança, tenho certeza que as 
pessoas de seu lar igreja amarão vocês sem nenhuma dúvida. 
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Se vocês não vão lá um único dia, as pessoas perguntarão, “Por que nosso Moonie não 
apareceu hoje?” Eles perguntarão para seus vizinhos, “Vocês sabem o que aconteceu 
com aquele Moonie?” Eles vão querer se separar de vocês. Sem falha, isto acontecerá 
quando vocês praticam esta forma de vida. 
 
Buscando o Verdadeiro Mestre 
29.11.81, Belvedere 
 
Vocês devem ser tão fanáticos sobre fazer lar igreja, que seus 360 lares fazem petições 
ao governo para impedi-los de voltar, porque vocês estão na porta deles todos os dias. 
 
Retornar para a Terra Natal 
18.3.79, Belvedere 
 
A era de indivíduos me recebendo acabou, e chegou o tempo que nação após nação me 
receberá. Presidentes de nações me pedirão para vir para seus países. Os Estados Unidos 
podem não me receber até muito tarde, mas muitas outras nações ao redor do mundo 
dirão, “Reverendo Moon, por favor, venha.” Nesse ponto, o governo e o povo 
americano compreenderão quão precioso foi ter a mim neste país. Agora o tempo de 
pregar para grupos de pessoas acabou. Chegou o tempo para pregarmos para a nação. 
As cruzadas do Yankee Stadium, Monumento de Washington e Madison Square Garden 
foram feitas através de nossa organização, mas virá o tempo no futuro próximo que cada 
governo preparará essas reuniões em estádios. Eles prepararão um microfone, oradores 
e cantores, e dirão, "Reverendo Moon, você pode vir e falar para nós?” Além disso, esta 
é a era dos satélites, por isso meus discursos serão transmitidos para muitos países. 
 
Vocês irão para seu lar igreja com esse tipo de excitamento, ou farão por obrigação? 
Vocês gostariam de fazer seu trabalho de lar igreja antes que essas reuniões nacionais 
sejam realizadas, ou depois? A menos que vocês façam agora, outras pessoas virão e 
tomarão seu lar igreja. O presidente e o governo vão querer fazer lar igreja, e eles 
chutarão vocês de sua área. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Eu comecei todos os tipos de atividades sociais, escolas e fábricas, e agora estou criando 
um filme padrão Hollywood. Se eu não fizesse essas coisas, as pessoas diriam que eu 
construiria o céu na terra somente para pessoas religiosas, não para pessoas nas ruas, 
para os comerciantes ou trabalhadores. Embora façamos muitas atividades seculares, 
elas têm um conteúdo espiritual. 
 
Membros da Igreja de Unificação vão para qualquer lugar, não como americanos, mas 
como cidadãos do reino celeste, para pesquisar tudo que acontece. Visitaremos todas as 
casas, não para criticar ou procurar algo ruim, mas para conhecer cada família para que 
possamos elevar todos para o bem, e limpar as coisas indesejáveis. Não faz qualquer 
diferença se as pessoas zombam de nós. Não vamos parar por causa disso. 
 
Não estamos fazendo isso para nós mesmos, mas para o benefício dos jovens, para dar a 
eles orientação e cuidado. Nada que fazemos é realmente apenas para nós mesmos. 
Casamos como as outras pessoas do mundo, mas com propósito e conteúdo diferente. 
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Vocês disseram que estão buscando felicidade eterna, mas vocês têm a capacidade para 
fazer isto? Antes que possam fazer uma máquina, vocês precisam ter as habilidades 
necessárias. Vocês são hábeis o suficiente ao fazer o trabalho de lar igreja para salvar a 
nação? Esse trabalho é fácil ou difícil? Quão difícil? Dizer que é muito difícil é o 
mesmo que dizer que não podem fazê-lo. Enquanto vocês têm a ideia que é muito 
difícil, vocês acharão difícil ter sucesso. Embora vocês pensem honestamente que é 
difícil, se vocês sabem que podem fazê-lo, então de alguma forma terão alguma 
possibilidade de sucesso. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Vocês devem fazer isto tal como Jesus fez sua missão. Vocês devem pensar: “Os 360 
lares são a essência da minha vida. Se tenho sucesso, eu viverei; do contrário, eu serei 
crucificado. Se tenho sucesso em 360 lares, minha família terá liberdade; se não, eles 
serão espalhados. Se tenho sucesso em 360 lares, quando volto para meu país, eu posso 
trabalhar para salvar o país; se não tenho sucesso, então não posso fazer isso. Meu país 
depende dos meus 360 lares.” E quanto ao mundo espiritual? Seus bons amigos e todos 
os seus antepassados no mundo espiritual estão esperando. Se vocês não têm sucesso 
nos 360 lares, essas pessoas espirituais não têm nenhuma forma para chegar perto de 
vocês ou para ir para o Céu. Vocês já tinham pensado dessa forma? E quanto a Deus? 
Enquanto existir um homem no inferno, Deus ainda está preso, porque esse homem é 
Seu próprio filho. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Portanto, estamos tentando nos tornar vitoriosos no lar igreja. Eu quero que vocês 
saibam isso, a menos que conquistemos os males deste mundo, este mundo não ficará 
melhor e o Reino do Céu não virá na terra. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Serviço e Educação 
 
“Não será assim entre vós; mas todo aquele 
que quiser entre vós fazer-se grande seja 
vosso serviçal; E, qualquer que entre vós 
quiser ser o primeiro, seja vosso servo;  
Bem como o Filho do homem não veio para 
ser servido, mas para servir, e para dar a sua 
vida em resgate de muitos.” 
Mateus 20: 26-28 
 
Alguns de vocês podem sentir que são Abel, 
e outra pessoa seja Caim, mesmo em sua área 
de lar igreja. Mas Abel deve sempre sofrer. 
Vocês devem servir os outros. No Velho 
Testamento vemos que as pessoas da nação 
de Israel, a nação Abel que foi escolhida, 
eram os servos dos servos de Deus.  
 

O Pai não gosta de ver alguém, líderes especialmente, pensando que é Abel e tentando 
mandar nos outros membros. O Pai nunca permitirá isso. O Abel típico é Jesus, que 
viveu para servir Caim. Então Caim poderia voltar para Jesus e servi-lo. Jesus gastou 
sua vida servindo, mesmo até sua morte. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
Em seu lar igreja, coloquem em prática o que estão sendo ensinados nesta manhã. Não 
se preocupem se as outras pessoas amam vocês ou não. Se ninguém ama vocês, não 
reclamem, mas compreendam que isto é porque seu próprio amor não tem sido 
suficiente. Vocês devem amar mais e fazer mais serviço. Deus deu amor primeiro, Ele 
nunca pediu para ser amado primeiro. Não, a forma de Deus é amar primeiro. 
 
Família Restaurada 
21.1.79, Belvedere 
 
A fim de sermos vitoriosos no lar igreja, devemos então buscar os lugares belos, onde 
tudo cheira agradável? Deveríamos ir para discotecas para nosso trabalho de lar igreja? 
Não, vocês devem ir para lugares feios e mau cheirosos, e torná-los belos e cheirosos. 
Vocês devem ir até as pessoas sofrendo e fazê-las se sentirem felizes – esse é seu 
trabalho de lar igreja. Se vocês fazem este tipo de trabalho, então não devem fazer um 
esforço para se elevarem; as pessoas tentarão empurrar vocês para um lugar belo e mais 
elevado, embora vocês resistam e digam que querem ficar no lugar inferior. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
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Quando vocês estão em sua área tentando performar um serviço e deixam cair um prato 
que se quebra, o dono da casa não ficará zangado porque vocês estão manifestando 
amor verdadeiro. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Sirvam os 360 lares. Estejam lá todos os dias e sirvam. Então eles gostarão de vocês. 
Logo vocês poderão dizer, “A Igreja de Unificação tem uma mensagem muito boa e 
importante. Seu filho e filha podem aprender muito, para ajudá-los a se tornarem 
pessoas melhores. Vocês gostariam de vir e ouvir?” Se vocês têm servido e eles gostam 
de vocês, então eles ouvirão. Eles virão a confiar em vocês, e finalmente dirão: “Tudo 
bem, eu virei um final de semana e ouvirei.” Além disso, eles perguntarão, “O que eu 
posso fazer em retorno?” Talvez eles estejam pensando sobre dinheiro, mas dinheiro 
não é importante, naturalmente, e eles sabem disso. Por isso eles podem dizer, “Vocês 
podem realmente me ajudar indo ouvir um seminário de 2 dias. Venham neste final de 
semana, ou qualquer final de semana.”  
 
O que é difícil para trazer todos para o seminário de dois dias? Os membros japoneses 
nem mesmo conseguem falar inglês. Apenas vão lá e servem a família por semanas, por 
dias. Vocês não têm que falar uma única palavra do Princípio Divino. Apenas trabalhem 
e orem por eles. Então eles dirão, “O que eu posso fazer por vocês?” Nesse ponto eles 
realmente vão querer fazer algo por vocês. Vocês podem dizer, “Por favor, vão para o 
seminário, porque é bom para vocês, e especialmente para seus filhos. Vocês devem ir 
primeiro para descobrir se é bom; então podem enviar seus filhos e filhas.” 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
A missão lar igreja é feita por pessoas que assumem a posição de Deus como 
educadores da humanidade, ensinando as pessoas como amar Deus e liberar a 
humanidade. Se essas pessoas se tornam campeões de lar igreja, o mundo deverá ser 
restaurado automaticamente, e o Reino do Céu estabelecido. Este é o espírito e princípio 
básico do lar igreja. Estamos seguindo para ensinar estas coisas ao mundo: primeiro, a 
liberação de Deus, e segundo, amar a humanidade no espírito de sacrifício. Vocês 
devem conhecer claramente a lógica da ideologia sobre a qual nos apoiamos. 
Sacrificaremos a nós mesmos para educar as pessoas e amá-las. Se vocês fazem isso, 
então sem dúvida Deus habitará com vocês, e conduzirá seu lar igreja, trabalhando dia a 
dia com vocês. Vocês não serão capazes de se afastar de Deus nem mesmo por um 
momento. 
 
Vocês me amam? Quanto? Tal como vocês me amam agora, quando vocês ensinam a 
humanidade e dão a eles o amor de Deus, vocês serão amados por eles em retorno. Eu 
quero que vocês saibam que esta tem sido a esperança de Deus e a esperança da 
humanidade, e estamos aqui hoje para realmente cumprir esse desejo deles. Possuímos a 
maior de todas as fortunas e o método para cumprir esse sonho e objetivo, que é o lar 
igreja. Ao fazer esta missão, seu livro do Princípio Divino será utilizado tanto que ficará 
como um trapo. 
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Estou dizendo para vocês serem mestres e pessoas que amam. Verdade e amor são duas 
palavras chaves. Por que vocês vão para o lar igreja? Há duas razões. Primeiro, vocês 
educarão as pessoas, mas depois da educação, o que vocês gostariam de ganhar? O 
propósito da educação é despertá-las e trazê-las para o lado celeste. Educação dará 
renascimento a elas. Uma vez que elas vejam, não estarão mais na escuridão. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
O que faremos na área de lar igreja? Vocês devem suprir seu lar igreja com os 
elementos essenciais para seu estágio específico de crescimento, tal como se estivessem 
no ventre da mãe. A pessoa que já nasceu espiritualmente deve receber muito amor. 
Vocês devem ser exemplos ao demonstrar esta vida para aqueles que seguem, e ter 
confiança que se seguem vocês, então um dia eles estarão no seio do amor de Deus. 
Vocês devem estar confiantes que estão fazendo como Deus faz, suprindo todos os 
elementos necessários. Eu sinto exatamente o mesmo em relação a vocês e seus filhos. 
 
Curso Individual de Vida 
20.1.80, Belvedere 
 
No lar igreja vocês deverão ensinar tudo para as pessoas. Se alguém está se opondo à 
Igreja de Unificação, não vão até sua casa e tentem ficar quietos. Mantenham um 
registro das coisas mentirosas que ele diz sobre vocês, e ensinem tudo que sabem, e se 
depois de ouvir tudo que vocês têm para ensinar, ele ainda se opõe, então vão e briguem 
com ele. Ele será mais fraco internamente, e nesse momento ele somente precisará de 
um empurrãozinho. Mas depois de brigar, vocês devem se tornar amigos dele. Do 
contrário, não há nenhum sentido em brigar. Embora possamos precisar lutar com os 
comunistas, depois devemos dizer a eles porque o comunismo está errado para que 
possam mudar suas mentes e ter pensamentos bons. Este é o motivo pelo qual temos a 
teoria de Vitória sobre o Comunismo. Se os cristãos são contra nós, devemos mostrar a 
eles que estão errados; este é o motivo pelo qual temos o Princípio Divino. Temos uma 
explicação completa baseada na Bíblia para mostrar a eles como estão errados. Se eles 
se arrependem, está ótimo; mas se não, então precisamos fazer mais esforços para 
vencê-los. Deus primeiro ensina as pessoas e mostram a elas um exemplo, então faz o 
julgamento. Ele sempre quer ensinar ainda mais, mas Ele não pode esperar eternamente 
se elas não querem ouvir. Não podemos construir o céu por nós mesmos, mas devemos 
ensinar as outras pessoas para que entendam e participem. Devemos fazer isto primeiro, 
e então com nossa experiência, devemos ensiná-las bem, antes que possamos esperar 
que elas nos sigam. Vocês devem ser bons mestres, e não apressar as pessoas, ou 
esperar que elas respondam se vocês são incapazes de ensiná-las. Uma pessoa deve 
gostar de vocês primeiro, e então ouvirá o que vocês têm a dizer. Então ela deve gostar 
do que vocês dizem. Ensinar as pessoas não é apenas uma questão de falar. Depois que 
elas gostam de vocês pessoalmente, e gostam do que dizem, elas devem gostar de suas 
ações. Vocês devem fazê-las gostar de vocês destas três formas, e então elas copiarão 
tudo que vocês dizem e fazem. É assim como o reino celeste se expandirá. Devemos 
ensiná-las através de nossa personalidade, palavra e ação. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
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No lar igreja, uma de suas tarefas importantes será ensinar coreano, ao menos algumas 
palavras. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Esta é a única forma que vocês podem vencer. Esta é a fórmula. Nenhum país pode ter 
sucesso apartado desta fórmula. Coreia, Japão, América, todos precisam utilizar a 
mesma fórmula. Se vocês colocam na mente que serão o Sr. Eu da América, e que darão 
conferências 18 horas por dia, todos os dias por três anos e oito meses, e se vocês 
cumprem essa determinação, então todo o mundo espiritual descerá e ajudará vocês a 
criar uma atmosfera espiritual. O mundo espiritual teve que simpatizar com o Sr. Eu 
porque ele estava trabalhando tão duro. Anjos eram enviados para empurrar as pessoas 
para irem ouvir o Sr. Eu, simplesmente porque ele estava trabalhando até a morte. O 
Céu tinha que simpatizar com ele… 
 
O primeiro curso de sete anos acabou. Agora chegou o tempo importante; começamos o 
segundo dos três cursos de sete anos. Esta é sua área e sua época. Vocês serão as 
estrelas. Vocês devem começar agora. O Pai tem seguido através de seus três cursos de 
sete anos. Vocês devem sentir que podem fazer um pouco melhor do que o antigo 
presidente Eu, e que vocês podem ir além do que o Pai fez. 
 
Conferência 
19.5.80, Centro Mundial de Missões 
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Perseguição 
“Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por causa da justiça, porque 
deles é o reino dos céus; 
 
Bem-aventurados sois vós, quando vos 
injuriarem e perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós por minha 
causa.” 
Mateus 5:10-11 
 
No lar igreja muitas vezes vocês são 
perseguidos. Seu lar igreja será seu registro 
de perseguição, mas Deus confortará e estará 
lá com vocês. Perseguição é um ingrediente 
necessário. Em muitos casos, quando as 
pessoas são rudes e os amaldiçoam, vocês 
voltam para o centro se sentindo deprimidos. 
Mas ao invés, vocês devem ficar radiantes 
pelo que elas deram a vocês nesse dia. 

 
Ao suportar a hostilidade das pessoas, vocês se tornarão homens universais que podem 
ir para lugares quentes e lugares frios, lugares elevados e lugares baixos, e serem 
benvindos lá. Ao fazer isso, vocês se tornarão um ponto central. 
 
Olhem para o mundo através dos olhos paternais de Deus, e falem as palavras de 
salvação. Se vivem, pensam e agem assim, vocês são pessoas vitoriosas e serão 
aprovados como filhos ou filhas de Deus. Vocês querem fazer isso ou apenas pensar se 
deveriam fazê-lo? Esta é uma tarefa mais urgente do que qualquer outra coisa. Vocês 
devem chegar ao ponto onde esquecem o calendário, onde esquecem noite e dia. O lugar 
que fazemos isto é o lar igreja. Tenham orgulho de serem perseguidos. Quando estão 
caminhando em um dia chuvoso de ventania, tenham orgulho disso. Quando seus 
sapatos estão estragados e vocês têm que caminhar descalços, tenham orgulho disso. 
Quando alguém amaldiçoa vocês, tenham orgulho disso. 
 
Céu e Nós 
25.3.79, Belvedere 
 
É bom que temos sido perseguidos, pois isto nos manterá nesta rota. Se seu desejo de 
fazer lar igreja é mais forte do que o antagonismo de seus perseguidores, então vocês 
podem ter sucesso. Vocês podem incluir cada nível em seu sucesso. 
 
Eu me determinei que devo trabalhar mais do que tenho sido perseguido. O mesmo é 
verdade para vocês. Eu tentarei dar mais do que tenho sido perseguido, distribuindo as 
bênçãos que Deus tem colhido. Vocês devem ver que lar igreja é seu centro de 
treinamento. Perseguição diminuirá acentuadamente agora. Devemos principalmente 
educar as pessoas e amá-las. Devemos dar qualquer coisa que temos, e superar o padrão 
de nossos perseguidores. 
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Agora trabalhamos em uma área ampla e agitamos as pessoas. Temos sido perseguidos 
por isso, mas estamos semeando sementes em vários lugares. Tudo isto será colhido um 
dia. Eu semeei dessa forma ampla, e não terei uma colheita específica para guardar; ela 
pertence ao mundo. Mas vocês têm uma área específica na qual semear, e quando 
cresce, vocês podem colher como sua posse. Então para quem vocês fazem lar igreja? 
Para vocês mesmos. Vocês precisam de um fundamento para sua família, e lar igreja 
será isso. 
 
Até agora Deus colheu todas as bênçãos como o resultado de perseguição. Embora 
sejamos perseguidos, definitivamente colheremos todas as sementes que semeamos 
agora. Não importa como pareça, vale a pena fazer isso. Vocês gostariam de fazê-lo? 
Onde vocês semearão suas sementes? Sigam para qualquer lugar que possam e semeiem 
as sementes. Se vocês são realmente como eu, então automaticamente as pessoas de seu 
lar igreja gostarão de vocês, e vão querer ir com vocês para onde forem. Vocês serão os 
antepassados de uma nova tribo. 
 
Perseguição e Bênção 
1.5.80, Belvedere 
 
Vocês iriam visitar apenas porque seu líder está empurrando, ou iriam em entusiasmo 
que podem estar lá como o Salvador das pessoas? É melhor pensar que é sua missão ser 
perseguido, ou pensar que talvez podem ser perseguidos, ou ir para sua área com a 
expectativa que serão bem recebidos? Estou surpreso que vocês não sabem claramente a 
resposta. Em qual área existe maior valor de ir todos os dias – onde há dez famílias que 
perseguem vocês, ou onde todos os 360 lares perseguem vocês? Vocês realmente 
gostam da ideia de perseguição? 
 
Somente um prêmio pode ser dado por fazer o melhor no lar igreja. Ele iria para a 
pessoa que primeiro foi perseguida por todos os 360 lares, e ainda teve sucesso, ou para 
a pessoa que teve que suportar perseguição por todos os 360 lares por um ano e ainda 
teve sucesso? Se vocês disseram que a segunda pessoa deveria receber o prêmio, vocês 
têm um cérebro normal? Seus pais diriam que toda a coisa é ridícula. Esse é um 
conselho normal? Deus sempre tem uma medida para avaliar; Ele diria que é um 
pensamento normal ou anormal? 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Vocês dirão, “Não me importo em ir para o lar igreja enquanto as pessoas não me 
perseguem.” Mas sem serem perseguidos, vocês não receberão a bênção. Se vocês são 
perseguidos e são golpeados, mas recebem isto com gratidão, a bênção é sua. Levará 
algum tempo até que as pessoas compreendam, “Eles apenas sorriam enquanto eu os 
perseguia, mas agora entendo que eles estavam roubando minhas bênçãos!” 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Este é um trabalho divino e sagrado, e aqueles que hesitam em agir assim são como 
desertores. A vizinhança de 360 lares onde vocês têm sua casa será sua comunidade, e 
depois que vocês morrem, as pessoas erigirão sua estátua lá. 
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Meu nome tem sido crucificado nesta cidade, mas vocês se tornando o messias para 
seus 360 lares ajuda a ressuscitar meu nome, ou o sujaria ainda mais? Oposição é 
benvinda. Isto é uma coisa ótima, afinal de contas, porque nos dá uma base muito mais 
dramática para trabalhar. Vocês se sentem com sorte por trabalharem enquanto há 
oposição? Logo a oposição acabará e não haverá nenhuma outra chance mais tarde. Este 
é o tempo para vocês trabalharem enquanto perseguição ainda está disponível. 
 
Anfitrião do Futuro 
23.10.77, Belvedere 
 
É bom para vocês seguirem com este curso para que sejam desafiados a trabalharem 
realmente duro, ou não ter nenhuma perseguição para enfrentar e nenhuma indenização 
para pagar? Se tudo vem automaticamente, então vocês não serão gratos. Vocês 
preferem um curso difícil de sete anos ou um caminho fácil? Tudo que vocês devem 
fazer é deixar a Igreja e ir para casa, e voltar sete anos mais tarde. Nesse momento 
vocês não terão nenhum curso de sete anos para atravessar, e tudo será fácil. Mas se 
vocês conhecem a história da Igreja de Unificação, então chorarão, e se trabalham duro, 
vocês terão muito mais razões para serem gratos. Enquanto seguem este curso de sete 
anos, vocês estão cumprindo sua responsabilidade. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
Quando vocês visitam pessoas negras quando testemunham para seus 360 lares, elas 
podem persegui-los, não como um indivíduo branco, mas a fim de compensar o 
ressentimento histórico dos negros que foram perseguidos pelos brancos. Seu motivo é 
inocente, mas elas lembrarão a exploração do passado quando os brancos foram até a 
África, e elas pensaram que estão vindo para suas casas pelo mesmo propósito. Seus 
lábios até mesmo tremem de raiva, mas vocês devem ser gratos por essa chance de 
expiação. Vocês podem confiantemente sentir que isso é prova que sentirão amor dessas 
pessoas no futuro. Elas podem até mesmo querer brigar com vocês, mas vocês ainda 
podem ser gratos porque isso condensará o tempo de indenização. Isto já aconteceu a 
vocês? Sem essas experiências, vocês não podem obter a simpatia do Céu. 
 
Deus somente faz indivíduos sofrerem para que eles se arrependam. Quanto maior a 
perseguição e o sofrimento, maior a bênção que seguirá. Perseguição fará vocês se 
arrependerem desde o início, e sua perseverança através desse sofrimento será uma 
fonte de recompensa no céu. Este é o motivo pelo qual Deus permite nossa perseguição. 
Ao receber perseguição das igrejas e comunidades estabelecidas, vocês estão 
comprando o direito de assumir a causa da Igreja de Unificação. Ao nos perseguirem, 
eles estão vendendo seu direito de arrepender. Vocês devem ver este ponto e serem 
gratos. Isto significa que o direito deles à bênção está conectado conosco, e qualquer 
coisa que eles não assumam, será dado a nós. 
 
Arrependimento é bom ou ruim? Imaginem uma linda garota de uma boa família inglesa 
que nunca trabalhou duro ou teve dificuldades. Ela tem beleza e riqueza, mas quando 
vem para a Igreja, ela experimenta perseguição como os outros irmãos e irmãs. Brancos 
a perseguirão, assim como orientais e negros. Ela vai chorar, mas ela pode ficar feliz 
porque isso dá a ela uma oportunidade de se arrepender. Se ela continua indo para cada 
lar e se arrependendo com lágrimas, como vocês acham que ela será no futuro?  
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No futuro quando as pessoas puderem ver mais claramente, aquele que fez perseguição 
não ficaria envergonhado e tentaria ajudar 100 vezes mais intensamente do que tinha 
perseguido? Satanás encorajará vocês a brigarem com as pessoas, mas Deus trabalhará 
de forma diferente. Cristãos frequentemente interpretam o ponto de vista de Deus de 
forma errada, e neste assunto, vocês devem saber que quando vão de casa em casa, isto 
não é apenas para testemunhar, mas de forma mais importante, por arrependimento. É 
melhor visitar de forma dolorosa de porta em porta e se arrepender, e então mais tarde 
ajudar as pessoas a se arrependerem. Apenas fazê-las entender a verdade, de fato, tem 
pouco significado. Se vocês têm feito o suficiente se arrependendo, então elas não 
podem persegui-los, mesmo se vocês imploram por isso. Uma vez que as pessoas parem 
a perseguição, elas começarão a seguir logo atrás; essa é realmente a forma para vocês 
obterem filhos espirituais, não apenas testemunhando para pessoas e trazendo-as direto 
para a Igreja. Está mais próximo ao Princípio Divino, que elas se oponham a vocês, e 
então se arrependam e sigam. 
 
A Era do Arrependimento 
1.9.78, Londres 
 
Lar igreja é sua plataforma de lançamento. Se vocês são um foguete poderoso, mas 
possuem uma plataforma de lançamento fraca, então não podem decolar. Receber 
perseguição fortalecerá sua base o suficiente para suportar os milhões de libras de 
impulso que precisam para o lançamento. Este mundo deve rapidamente virar 360 
graus, mas qual será seu eixo? Lar igreja. Somente o Reverendo Moon pode fazer este 
tipo de afirmação dramática. Alguém mais poderia dar esta mensagem providencial? 
 
Deus tem um grande senso de humor. Sua mensagem mais importante é revelada 
através do Reverendo Moon, que tem sido acusado pela sociedade de coisas incríveis. 
Entretanto, boas novas sempre começam a partir do território inimigo. A Segunda 
Guerra Mundial acabou quando boas novas vieram do território inimigo e o Japão se 
rendeu. Nossas boas novas virão quando nossos críticos no governo, na mídia e nas 
igrejas cristãs hostis disserem que se rendem a nós. Então nosso território pode estar 
garantido. 
 
O Primeiro Dia e Nosso Tempo de Vida 
2.2.79 
 
Eu recebi perseguição nos níveis nacional e mundial, mas vocês estão recebendo 
perseguição em seu lar igreja; isso representa rejeição racial, rejeição comunista e 
rejeição nacional, todas juntas. Sempre sejam gratos pela perseguição que recebem, e 
assumam isto como energia adicional para estimular além do nível da queda. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.79, Centro Mundial de Missões 
 
Qual é a energia dinâmica da Igreja de Unificação e onde a criamos? É o amor que 
encontramos no lar igreja. Quando são golpeados no lar igreja, vocês estão estocando 
essa energia. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
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Quando vamos de porta em porta e somos perseguidos, esse desafio nos dá algum 
padrão de amor a ser alcançado. Amaremos as pessoas e nunca seremos atingidos por 
sua perseguição. Empurraremos nosso nível de amor cada vez mais elevado todos os 
dias, e mesmo se existe mais perseguição por causa de maus entendidos, podemos 
perseverar com amor ainda maior. Se continuamos vivendo desta forma atualmente, 
amanhã e todos os dias, então estaremos preparados para o mundo que virá. 
 
Pelo Futuro 
10.9.78, Londres 
 
Minha vida foi miserável e trágica, de certa forma, mas eu nunca perdi meu sonho. O 
sonho aparentemente impossível se tornou realidade, passo a passo. Eu costumava 
sonhar dançando com pessoas de todas as cinco cores de pele, com todas as raças do 
mundo. Isso pôde acontecer exatamente aqui! Assim, sonhos podem se tornar realidade. 
 
Não importa quão miseráveis vocês possam parecer e quão cansados possam se sentir, 
vocês têm a esperança do lar igreja. Isto deve se tornar uma realidade, e deve ser 
cumprido. Seu sonho deve ser uma realidade, tal como o meu se tornou uma realidade. 
 
Sejam gratos pela perseguição, pois a perseguição tornará vocês inteiros. Lágrimas 
podem fluir de seus olhos, mas sua boca dirá, “Obrigado.” Nunca fiquem 
desencorajados. Se mudem para o lar igreja. Devemos obter vitória no lar igreja. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Vocês não podem obter vitória sem se comprometerem em lutar a batalha. Vocês 
aprenderam as táticas de vitória; apenas vão. O importante é ir, ser golpeado, e então 
vencer. O método de Satanás é sempre atacar primeiro, e no final perder, enquanto o 
método do Céu e ser golpeado primeiro, mas obter a vitória no final. 
 
Em sua área de lar igreja, se vocês podem ganhar os corações de seus cinco piores 
adversários, o resto das pessoas será obtido facilmente. Aquelas pessoas que recebem 
vocês são as extensões de Abel; elas já estão do seu lado. Vocês devem concentrar seus 
esforços nos tipos Caim; eles são as extensões de Satanás. Vocês reclamam porque 
encontram oposição em sua área, mas eu digo que oposição é a razão pela qual vocês 
estão no lar igreja. Se eu tivesse medo de oposição, nunca teria me atrevido a vir para os 
Estados Unidos. Não há nenhuma questão que, se vocês têm medo de receber oposição, 
então serão destruídos. A atitude errada é se afastar da negatividade em sua área de lar 
igreja. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Agora vocês conhecem a situação e o motivo pelo qual devem trabalhar duro no lar 
igreja. Uma vez que tenham estabelecido o fundamento necessário, vocês devem 
confrontar as pessoas e perguntar o que têm feito errado, e então vocês podem 
demandar saber o motivo pelo qual elas não respondem. Porque vocês podem protestar 
legitimamente, o poder da justiça operará e elas começarão a ajudar vocês. 
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Elas terão que se perguntar sobre o que vocês têm feito errado, e então concluirão que 
que devem ajudá-los. Vocês devem ter muitas razões para protestar, no caso que elas 
não respondam, tentando realmente, dedicando horas e fazendo coisas impossíveis, e 
então se elas não ouvem, vocês podem confrontá-las com seus registros. 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
 
Naturalmente, as pessoas os rejeitarão no início, tal como o Messias foi rejeitado. Vocês 
receberiam os Verdadeiros Pais, se eles viessem visitar seu lar? Seu lar igreja deve ser o 
lugar onde são bem recebidos como verdadeiros pais. Vocês nunca podem alcançar este 
objetivo atacando as pessoas; somente superando a perseguição e oposição das pessoas, 
vocês podem fazer esta missão. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
Vocês foram designados com 360 lares para seus lares igrejas. Por que é assim? Esta é a 
tática envolvente. Estamos envolvendo 360 lares através de servi-los. Algumas destas 
pessoas perseguirão vocês, dizendo, “Vocês, Moonies, são pessoas más.” Apenas 
sorriam para elas e respondam, “O que eu posso fazer por você?”  Essa é a estratégia de 
Deus, a tática envolvente. 
 
Onde Vamos? 
17.9.78, Londres 
 
…Vocês são perseguidos agora, mas na hora certa vocês serão honrados pelo mundo, e 
nações convidarão vocês para ajudá-las. Vocês começarão a trabalhar quando esse 
tempo chegar, ou começarão agora? 
 
Hoje é o dia para começar em seu lar igreja. Vocês serão um vagão ou uma locomotiva? 
Uma locomotiva é enfumaçada, quente e barulhenta, por isso, se vocês são uma 
locomotiva, então em qualquer lugar que forem, haverá barulho, fumaça e controvérsia. 
Vocês devem receber perseguição; essa é nossa tarefa cotidiana. As pessoas acham que 
vocês são esquisitos, e elas estão curiosas sobre como vocês vivem. Essa curiosidade é 
uma coisa boa, e através do interesse das pessoas, vocês se tornarão famosos. Então 
vocês podem exercitar mais influência celeste. 
 
Nossa Atual Posição 
7.10.79, Belvedere 
 
Somente podemos superar a oposição da comunidade através do lar igreja. 
 
Sonho Nobre 
1.12.81, Belvedere 
 
No trabalho de lar igreja vocês vão voluntariamente servir as pessoas, mas quando 
vocês chegam e elas descobrem que vocês são Moonies, elas os empurrarão para fora de 
suas portas, e até mesmo baterão em vocês. Eu sei que está é sua história.  
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Quando vocês são tratados dessa forma, alguns dos vizinhos apoiarão essa pessoa hostil 
porque elas também não gostam de Moonies; mas então outras pessoas ficarão 
indignadas e perguntarão como estas pessoas puderam tratar qualquer ser humano dessa 
forma. Quando vocês aparecem de novo no dia seguinte e as pessoas hostis confrontam 
vocês, os outros vizinhos virão para defendê-los. Quando vocês continuam vindo com 
um rosto pacífico, estes vizinhos dirão que vocês parecem até mesmo melhores do que 
Jesus, porque a Bíblia registra que Jesus ficava zangado de vez em quando, enquanto 
vocês nunca ficam zangados. Quanto mais dramática a perseguição que vocês recebem 
em sua área de lar igreja, melhor é. Se vocês são chutados e fica inconsciente, as 
pessoas podem pensar que vocês estão mortos, e as manchetes vão falar que um Moonie 
foi chutado até a morte. Então quando vocês revivem mais tarde, as manchetes 
anunciarão que vocês ressuscitaram! Se isto acontece duas ou três vezes, então vocês 
vão restaurar facilmente toda a área em pouco tempo. 
 
Nação Ideal de Deus 
21.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
É difícil continuar visitando 360 lares todos os dias, mas enquanto isso, continuem 
batendo nas portas, e sendo perseguidos. Enquanto vocês estão fazendo isso, o alvorecer 
está surgindo. Vocês são os messias do lar igreja. Vocês serão um messias para 360 
lares, mas então serão elevados para serem os messias tribais, e então messias nacionais. 
Esse é o lugar onde vocês encontrarão a família restaurada, e finalmente retornarão para 
sua terra natal. 
 
Vocês devem sempre viver no New Yorker? Qual é o objetivo? Vocês vivem agora no 
lar igreja? Vão para o lar igreja e sirvam eles espiritualmente e fisicamente, e sejam os 
construtores para a recriação em cada forma. Quanto vocês suam e choram por seu lar 
igreja e quanta perseguição vocês recebem, isso é o importante. Se vocês ainda voltam 
para servir as pessoas depois de três rejeições sérias, as pessoas dirão que vocês, 
Moonies, são impossíveis e não há ninguém mais como vocês em toda a América. Não 
há nenhuma barreira que vocês não possam atravessar a fim de ser um anfitrião no lar 
igreja. As barreiras de oposição começaram a desmoronar aqui na América? Esta é uma 
tarefa empolgante, e elas inevitavelmente cairão. Não importa quão gigantes sejam, 
nossos oponentes vão certamente desmoronar, apenas sigam em frente sem medo. 
 
Família Restaurada e Família Abençoada 
21.1.79, Belvedere 
 
Quando vão cada vez mais profundo na noite, vocês estão destinados a ir durante o dia, 
e se vão cada vez mais profundo no dia, então estão destinados a ir durante a noite. É 
assim com o universo. Prosperamos e nos desenvolvemos ao longo deste círculo. A 
maioria das pessoas nos Estados Unidos é oposta à Igreja de Unificação, mas este é o 
tempo quando a Igreja de Unificação se expandirá e crescerá. O ponto onde somos 
perseguidos a um grau impossível é o ponto chave onde nos elevamos ou caímos. Se 
desistimos, então tudo acaba, mas se ganhamos espaço polegada a polegada, mesmo sob 
a mais severa perseguição, o caminho para o alto se tornará cada vez mais fácil. 
 
O Caminho de Prosperidade e Derrota 
11.3.79, Belvedere 
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É claro que lar igreja é difícil. Se vocês vão bater na porta da pessoa mais desagradável, 
vocês sabem que ela gritará. Vocês podem não querer ver seu rosto, mas batem de 
qualquer maneira e ela grita com vocês. Se vocês voltam três vezes, eu posso garantir 
que sua voz se tornará mais baixa. Depois de quatro ou cinco vezes, ela vai querer saber 
por que vocês continuam, e que tipo de pessoas vocês são. 
 
O momento que ela sorri para vocês será o momento quando as muralhas desmoronam e 
os 12 portões se abrem para vocês. Se vocês trabalham de forma séria para esse 
objetivo, então quando os 360 lares recebem vocês, sua primavera cósmica está 
realmente à mão. Vocês podem saber que um dia os membros de seu lar igreja estarão 
esperando por vocês do lado de fora para pedir para almoçarem. Algum dia a pior 
pessoa estará esperando para pedir para vocês jantarem e dormirem em sua casa. Isso 
seguramente acontecerá. 
 
Meu Ser 
13.1.80, Belvedere 
 
Se vocês vivem em sua área de lar igreja 24 horas por dia, e cada momento do dia todos 
vem e chutam vocês, batem em vocês, e amaldiçoam o Reverendo Moon, e contudo, 
vocês ainda amam eles e oram por eles, vocês serão capazes de ter orgulho de seu 
registro de suportar e superar perseguição e quebrar recordes. “Eu suportei e venci! 
Nesse minuto, nesse momento, eu quero receber isto, eu quero fazer isto. Eu quero 
seguir adiante.” 
 
Vocês entendem isso? Se vocês são loucos sobre a missão de Abel, e se são loucos por 
lar igreja, tentando ganhar Caim, tentando receber perseguição a cada minuto do dia, 
então vocês apenas não podem ser nada além de um verdadeiro Abel. Vocês deram 
tanto que eles estão em débito com vocês. Cada simples casa em sua área de lar igreja 
de 360 lares, e cada pessoa, está em débito com vocês de uma forma ou de outra. Eles 
querem compensar vocês pelo tipo de amor que derramaram sobre eles... 
 
Conferência Mundial 
25.2.80, Centro Mundial de Missões 
 
Muito definitivamente as pessoas serão movidas e inspiradas por vocês. No início elas 
se colocarão firmes contra vocês, mas saibam que logo elas serão derretidas pelo seu 
amor. Nenhum outro poder é maior do que seu amor centrado em Deus. Vocês têm uma 
arma tão poderosa como uma bomba atômica. Nenhum outro poder pode competir com 
o poder do amor. As melhores pessoas são quentes ou frias. Aquelas que se opõem a 
vocês serão seu alvo porque elas serão seus melhores membros quando forem 
transformadas. 
 
Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Exigiu de mim sessenta anos para indenizar todos os aspectos, mas vocês podem fazer 
isto em seis anos; se vocês realmente fazem bem, então podem finalizar em seis meses. 
Um dia a maré de opiniões mudará completamente e as pessoas saberão que a Igreja de 
Unificação é boa. Quando nossa Igreja é recebida, fazer isso em seis meses não será 
nenhum problema.  
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Se puderem dar quarenta dias de treinamento para todos os seus 360 lares, vocês não 
acham que eles serão transformados? Até o momento atual, oposição na minha direção 
tem sido totalmente hostil, mas apesar disso, eu cumpri tudo. Entretanto, agora as 
pessoas vão se opor a vocês muito menos do que fizeram comigo. Além disso, elas não 
tentarão matá-los como fizeram comigo. Claramente, este é um tempo vantajoso. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Nova York se tornou mais gentil e não os persegue mais, então vocês deveriam sair em 
busca de perseguição. Vocês devem ir uma vez, duas vezes, três vezes para visitar suas 
casas indicadas, e não importa se as pessoas apontam seus dedos para vocês toda vez, as 
consciências delas não permitirão que continuem isso. A primeira vez que vocês batem 
na porta, elas podem parecer quase como leões, tentando mordê-los, e a segunda vez 
pode ser quase igual. Na terceira vez, elas olharão para vocês, mas na quarta vez elas 
balançarão a cabeça, “Rapaz, eu realmente não entendo estas pessoas misteriosas. Sinto 
muito. Eu não tratei vocês corretamente antes.” Seu pedido de desculpa será tão 
profundo quanto seu erro, e quanto mais elas perseguem vocês, mais profundo deverá se 
tornar seu arrependimento. Esta é a estratégia de Deus. Porque conheço a estratégia 
celeste, eu nunca fico cansado ou sem esperança. Isto é impossível. 
 
Nosso Renascimento 
1.11.77, Belvedere 
 
Quando vocês vão para sua área de lar igreja e as pessoas batem suas portas, dizendo, 
“Vocês, Moonies, podem ir embora,” vocês pensam, “Por que eu me tornei um 
Moonie?” A pessoa que diz isso não é um verdadeiro Moonie. Os verdadeiros Moonies 
são aqueles que estão caminhando todos os seis continentes com dignidade, não importa 
o que as pessoas digam. Para ter orgulho de ser Moonie vocês devem conhecer a 
verdadeira definição de um Moonie. Ele é alguém que pode ir até seus pais e dizer 
orgulhosamente, “Pai, mãe, eu sou um Moonie. Se vocês me amam, vocês ouviram 
sobre o motivo que me juntei à Igreja de Unificação.” Essa pessoa terá o poder para 
inspirar seus pais a se tornarem Moonies também. Este é um verdadeiro Moonie. 
 
Vamos Restaurar a Terra Natal e a Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Vocês nunca estarão sozinhos, embora todos os seus 360 lares os rejeitem. O poste de 
eletricidade, as placas da rua, mesmo as caixas postais são seus amigos, e em dez anos 
todos eles testificarão sobre o que vocês fizeram, e quantas lágrimas derramaram. A 
natureza é assim. Quando as pessoas são seus piores inimigos, então a natureza é sua 
melhor amiga. Mesmo quando vocês estão com medo e tremendo, essa cena e 
experiência é sua amiga desde que não estejam tremendo por si mesmos. Vocês nunca 
esquecerão esse momento. Sua pior forma de sofrimento será um ensinamento para o 
futuro, e tudo que vocês fazem estará registrado como os atos dos apóstolos para instruir 
as pessoas. Quando as pessoas de milhares de anos a partir de agora estudarem suas 
ações, elas ainda derramarão lágrimas; esse é o tipo de capítulo que queremos escrever. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
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Tradição e Organização Tribal 
 
“Sucedeu que, acabando todo o povo de passar 
o Jordão, falou o SENHOR a Josué, dizendo: 
Tomai do povo doze homens, de cada tribo um 
homem; E mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, 
do meio do Jordão, do lugar onde estavam 
firmes os pés dos sacerdotes, doze pedras; e 
levai-as convosco à outra margem e depositai-
as no alojamento em que haveis de passar esta 
noite. Chamou, pois, Josué os doze homens, 
que escolhera dos filhos de Israel; de cada 
tribo um homem; E disse-lhes Josué: Passai 
adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao 
meio do Jordão; e cada um levante uma pedra 
sobre o ombro, segundo o número das tribos 
dos filhos de Israel; Para que isto seja por 
sinal entre vós; e quando vossos filhos no 
futuro perguntarem, dizendo: Que significam 
estas pedras? Então lhes direis que as águas 
do Jordão se separaram diante da arca da 
aliança do Senhor; passando ela pelo Jordão, 
separaram-se as águas do Jordão; assim estas 

pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de 
Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram doze pedras do meio do Jordão 
como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel; e 
levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali.” 
Josué 4:1-8 
 
Deus é muito científico. Ele quer dar o que vocês querem, por isso Ele deu lar igreja, 
onde vocês podem lutar a batalha e fazer sua missão como uma unidade familiar, esposo 
e esposa juntos. Estabeleçam o exemplo para seus filhos, dizendo a eles, “Esta é a forma 
que os Verdadeiros Pais lutaram a batalha; e vocês devem lutar a batalha da mesma 
forma.”  
 
Seus filhos perguntarão por que chamamos o Rev. e Sra. Moon de Verdadeiros Pais. 
Vocês podem dizer a eles que são nossos Verdadeiros Pais porque eles estabeleceram a 
tradição celeste e a forma de vida. Eles viveram uma forma de vida de sacrifício para o 
benefício dos outros e o benefício do mundo. Aqueles que não vivem dessa forma não 
são Verdadeiros Pais, apenas pais. Digam a eles que raça não importa, que o Rev. e Sra. 
Moon são exemplos, e vocês estão sucedendo em sua tradição. Digam aos seus filhos, 
“Eu estou fazendo lar igreja a fim de me tornar um verdadeiro pai;” e “Outros pais não 
são verdadeiros pais, mas seu papai e mamãe devem ser verdadeiros pais.” Um messias 
não é nada mais do que um verdadeiro pai, aquele que cumpre a verdadeira paternidade. 
 
Casal Abençoado 
20.6.82, Belvedere 
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…Adão e Eva deveriam ter sido os primeiros precursores da humanidade, os primeiros 
verdadeiros pais, mas ao invés eles se tornaram falsos pais pecadores. Eles não tiveram 
uma verdadeira tradição de amor centrada em Deus para dar a seus filhos. Eles 
deveriam ter estabelecido a tradição de verdadeiro homem e verdadeira mulher vivendo 
como irmão e irmã, então a tradição de verdadeiros esposo e esposa, verdadeiros pai e 
mãe, e então verdadeiros avós. Já existiu na terra a família que cumpriu os desejos de 
Deus? Não. 
 
A menos que essa tradição apareça na terra, não haverá nenhuma tribo ou nação 
centrada em Deus. Até o surgimento do homem que pode estabelecer o padrão e ser um 
modelo, o restante do mundo não pode ser ajustado. Não podemos mudar a falsidade 
para a verdade da noite para o dia; vocês devem ir para o mundo satânico e demonstrar 
amor verdadeiro, e somente então voltar para a origem. Será uma fortuna muito boa ter 
a tribo e a tradição que estão realmente centradas em Deus. Tem sido o sonho de Deus 
até este tempo estabelecer a tradição de amor na terra. Para tornar isto realidade, Ele 
enviou o Messias. 
 
Quem é o Messias? Adão e Eva estavam destinados a estabelecerem esta tradição de 
amor e verdadeira paternidade, mas isso não foi feito. Isto também não foi feito 2.000 
anos atrás, por isso ao mesmo tempo o Messias virá para implantar verdadeira 
paternidade, incluindo todas as tradições de amor. A medida ou padrão original seriam 
os próprios Verdadeiros Pais, e então muitas cópias poderiam ser feitas. 
 
Se querem descobrir quão bons vocês são, tudo que devem fazer é se comparar com a 
medida. A missão dos Verdadeiros Pais na Igreja de Unificação é estabelecer a tradição 
de amor centrada em Deus aqui na terra, alcançando e legando a perfeição. A Igreja de 
Unificação está aqui para se tornar o centro de treinamento para esse amor, e vocês 
devem ser pioneiros dessa tradição na terra. Vocês precisam consumar a tradição de 
amor em seu nível, e isso é tudo sobre o que é lar igreja – tornar-se um messias tribal 
que vive esta tradição. Vocês são como as cópias da medida original, saindo para criar 
duplicatas em seu lar igreja. Lar igreja é a coisa mais gratificante que vocês poderiam 
ter. Sem lar igreja, vocês se sentirão pobres e desafortunados. 
 
Vocês precisam da tradição de amor? Então façam isso. O tempo chegou. Se vocês 
devem se tornar uma pessoa que herdou a tradição de amor de Deus, então me amem, e 
tanto quanto me amam, vocês podem amar o lar igreja. Então outros amarão vocês 
como vocês me amam. A tradição dos Verdadeiros Pais será cumprida através de sua 
família, onde Deus pode visitar e habitar. Se vocês praticam esta tradição, sua família 
certamente será uma moradia de Deus. O nome Igreja de Unificação não será necessário 
no futuro; ela não é necessária para a própria Igreja, mas para vocês e seus 
descendentes. Sem seguir esta rota, ninguém pode entrar no céu. 
 
Vocês querem encontrar o critério e entrar no museu de amor do céu, e a área de teste é 
lar igreja. Há todos os tipos de pessoas em sua área de lar igreja, por isso ela é um 
microcosmo do mundo. Vocês devem fazer de cada uma delas os filhos de Deus, e 
assim Deus pode habitar com elas e pedir sua permissão para fazer coisas. Quanto maior 
a missão e tribulação, mais vocês brilharão no museu celeste pela eternidade. 
 
Missão dos Verdadeiros Pais 
20.4.80, Belvedere 
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Os Verdadeiros Pais estabeleceram a tradição, e agora vocês devem seguir e estabelecer 
a mesma tradição e padrão por vocês mesmos. Então vocês devem estar no mesmo nível 
que os Verdadeiros Pais estão aos olhos de Deus. 
 
Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
…A tradição que Adão e Eva viveriam no jardim do Éden sem a queda teria sido a 
tradição do mundo inteiro porque teria sido bem-sucedida para seus filhos e todos os 
seus descendentes. A tradição de Adão devia ter sido a única tradição centrada em Deus 
existente aqui na terra, a única tradição do lar e única tradição da igreja. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Eu vou impor a vocês o pior tipo de sofrimento. Por outro lado, estou preparado para 
dar a vocês amor de Deus sem precedentes. Essa é a tradição que iremos edificar e 
passar para as próximas gerações. Eu nunca tenho reclamado enquanto edificava a base 
para esta tradição, e vocês também devem lidar com ela sem reclamação. Ao viverem 
esta tradição, vocês estão edificando uma ponte entre vocês mesmos, sua tribo, a nação, 
o mundo e o Reino do Céu. Não somente vocês, mas gerações que virão, poderão cruzar 
esta ponte. Ao ter sucesso em seu lar igreja, vocês estão edificando uma ponte para o 
mundo, e vocês são os pilares para sustentá-la. Vocês podem auxiliar o mundo e a 
humanidade a cruzar para a salvação através da ponte que edificaram. 
 
Quando vocês morrem em seu lar igreja, as pessoas trarão seu corpo para sua terra natal 
e farão um santuário em seu túmulo. Abraão e Jacó morreram como andarilhos em 
terras estrangeiras como o Egito, e muitos séculos mais tarde, seus descendentes 
desenterraram suas sepulturas e os trouxeram de volta para sua terra natal. Mas isso não 
é bom o suficiente. Os egípcios deveriam ter feito isso, fazendo um santuário para 
Abraão e Jacó em Israel, mas eles não puderam porque não houve nenhum lar igreja. 
Vocês viverão e morrerão em seu lar igreja. Então os membros de seu lar igreja 
honrarão vocês. Eles enterrarão vocês em sua terra natal com grande honra e orgulho. 
Os 360 lares lamentarão sua morte, seguindo seu caixão até a terra natal. Se podem 
cumprir isso em seu lar igreja, vocês são heróis e santos. 
 
Vamos Restaurar Nossa Terra Natal e Nossa Pátria 
14.1.79, Belvedere 
 
Vocês devem ser capazes de legar seu trabalho duro no lar igreja para seus próprios 
filhos e filhas. Se vocês não têm isso, o que vão mostrar a eles? ...Sem fazer isso, não 
haverá nenhuma felicidade para vocês. 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
Podemos ver confrontação e competição em cada área de nossas vidas. ...Em cada arena 
de competição há uma lei, um tipo de aliança que estabelece claramente o objetivo e é 
derivada da tradição do passado. Este fenômeno está em qualquer lugar – no governo, 
escolas, famílias, em cada faceta de nossas vidas... 
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Nossa vida já é uma competição, por isso devemos aprender como melhor nos 
engajarmos nessa arte. Primeiro, devemos conhecer o passado e sua tradição. Além 
disso, devemos reconhecer a necessidade de determinada visão que possa ser recebida 
no futuro. Estas três condições devem ser encontradas… 
 
…Novos campeões sempre emergem para superar os recordes do passado, e o mesmo é 
verdadeiro na religião. O que santos e profetas do passado tinham dito não é a afirmação 
final de fé, pois vemos adiante um novo recorde sendo estabelecido. Portanto, estamos 
herdando o recorde e tradição do passado, como também reconhecendo o presente, e 
seguindo em frente para estabelecer o recorde que permanecerá no futuro... 
 
A Igreja de Unificação herdou definitivamente as tradições do passado, e também 
criamos uma forma realista de fazer as coisas. Não estamos nas nuvens, mas no chão 
sólido. Também temos uma visão de futuro realista de como trazer o Reino do Céu na 
terra, e não estamos apenas falando sobre isto, mas vivendo de acordo. O que é isso? 
Lar igreja… 
 
A Igreja de Unificação é um atleta espiritual neste jogo mais difícil. Qual será o troféu? 
O amor de Deus é a recompensa definitiva. Somente nós na Igreja de Unificação 
estamos falando sobre o coração de Deus, o amor de Deus pelo mundo, a nação, a 
família e o indivíduo… 
 
Recordista da História 
1.7.79, Belvedere 
 
Até agora tem sido minha tradição amar os membros mais do que meus próprios filhos e 
esposa. Alguns dos 36 casais estão sentados aqui, e se eles não reconhecem e apreciam 
meu amor, então eles são realmente traidores. Eu os tenho amado mais do que qualquer 
outro. Eu irei para casa e estabelecerei a tradição familiar porque esta é minha 
responsabilidade permanente, mas vocês não podem ir para casa até que assumam meu 
papel na linha de frente. 
 
Eu cortei todos os laços satânicos e superei este mundo, retornando para o ponto de 
início e estabelecendo o padrão da base de quatro posições celeste. Agora vocês estão 
assumindo, e é sua vez de edificar sua própria tribo, nação e mundo. Vocês herdam 
minha tradição agora e a tornam sua tradição. Edifiquem sua tradição familiar, da tribo, 
da nação e do mundo. Vocês devem ser os baluartes na luta celeste, os líderes que 
podem dizer, “Sigam me.” Vocês farão isso? Vocês sabem isso até os ossos? 
 
Para enviar um foguete ao espaço vocês precisam de uma plataforma de lançamento, e 
seus 360 lares será essa plataforma de lançamento para vocês. Tanto quanto vocês 
esperam por mim, deixem eles esperarem por vocês tanto que não possam viver um dia 
sem vocês. Satanás teme o lar igreja porque amor incondicional é sua arma, e Satanás 
não tem defesa contra isso. Devemos marchar para esse objetivo, dando amor 
verdadeiro e educação verdadeira. Estes são os dois objetivos mais básicos. Vocês 
mesmos devem digerir isto e suportar toda dificuldade. 
 
Conclusão da Providência e Dia dos Pais 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
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Antes de falarem sobre amar seu esposo ou esposa, vocês devem estabelecer a tradição 
de amar seus filhos, sejam físicos ou espirituais. Por que é assim? Por causa da queda, o 
mundo tipo Caim existe, e devemos subjugá-lo com amor, trazendo-o para o amor 
verdadeiro do relacionamento pai-filho. Quando vocês veem um esposo e esposa em sua 
área de lar igreja que têm um belo relacionamento de amor, então vocês podem sentir 
que devem amar seus filhos espirituais mais do que eles amam um ao outro. É assim 
como vocês devem se inspirar. Sua linha ficará cada vez mais longa quando vocês 
adquirem a verdadeira tradição vertical. 
 
Que Tipo de Pensamento Você Tem? 
10.6.79, Belvedere 
 
Depois de três anos vocês terão seus filhos, primeiro um, então dois, e depois mais. Eu 
não apoio controle de natalidade, por isso tenham tantos quantos vocês queiram. Avós 
do lar igreja estarão sempre competindo para ter seus filhos vindo para suas casas para 
cuidar deles. Então seu bebê terá imediatamente 360 lares. As pessoas do lar igreja 
darão verdadeira bênção e honra aos seus filhos. “Conhecemos muito bem seu pai e sua 
mãe, e eles são verdadeiros santos. Vemos Deus através de seus pais.” Então seus filhos 
serão abraçados e amados por essas pessoas como filhos preciosos. Vocês sentem dessa 
forma em relação aos meus filhos? As pessoas de seu lar igreja vão orar pela bênção em 
direção aos seus filhos também. Seus filhos irão para a mesma escola de manhã com os 
filhos do lar igreja. 
 
Reflexão sobre a Vida 
1.6.79, Belvedere 
 
Onde vocês iriam como casais para ter seus filhos? Onde vocês iriam para dançar em 
um dia feliz no futuro? Vocês não seriam mais felizes retornando para a casa de seus 
próprios pais? Se vocês colocam os óculos do Princípio, então saberão que devem ir 
para seu próprio lar igreja para celebrar. Vocês não podem ter orgulho de sua família 
sozinhos, mas somente em sua área de lar igreja. Depois disso, o que vocês se tornariam 
em seu lar igreja? Não somente os verdadeiros pais de sua área de lar igreja, mas 
verdadeiros pais para seu próprio clã. 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
Estamos seguindo definitivamente para restaurar os Verdadeiros Pais e proclamar isto 
por todo o mundo. Vocês celebram o Dia dos Verdadeiros Pais com os Verdadeiros Pais 
no centro, mas em sua área de lar igreja, vocês devem estar na posição de pais e seus 
360 lares celebrarão ao redor de vocês. No que diz respeito à sua tribo estar preocupada, 
o dia que vocês encontram seu esposo ou esposa será o seu dia dos pais tribais. Quando 
esse dia chegar, sua porta estará aberta 24 horas por dia, e os filhos de seu lar igreja 
virão de todas as direções para celebrarem. Vocês terão muita comida e desfrutarão esse 
dia juntos. 
 
Dia dos Verdadeiros Pais e Nossa Família 
28.3.79, Centro Mundial de Missões 
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Eu sinto que grande poesia virá de sua atividade de lar igreja, como também grande 
literatura e uma grande história. Escrevendo um diário, vocês podem dizer, “Hoje eu 
estou sem condição de sair. Está chovendo, mas ainda devo sair porque este é o 
chamado de Deus. Se não fosse por Deus, eu não faria isso.” Não há nenhuma poesia 
maior do que esse sentimento simples, nada melhor escrito do que isso. Tudo que vocês 
devem fazer é realizar isto, e registrar o que sentiram. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Quando observam alguém cometendo um erro, vocês podem aplicar o Princípio Divino 
e aprender a partir disso. Então vocês encontrarão a forma clara para obter uma vitória 
definitiva. Haverá um capítulo da história da Igreja de Unificação dedicado ao MFT, 
com muitos nomes históricos registrados lá. Eu quero ver seus nomes lá como pessoas 
que fizeram história. Lar igreja também precisa desse tipo de homens e mulheres. Esses 
testemunhos formarão uma tradição eterna. 
 
Para o MFT 
2.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Quando vocês têm seu próprio clã, o que ensinarão a eles? Vocês devem ter material e 
tradição para ensiná-los. Isso é o que vocês estabelecerão em seu lar igreja. Vocês 
criarão um livro de texto e manual de amor para seu clã no lar igreja. Embora vocês 
deixem esta terra para o mundo espiritual, vocês terão escrito tudo o que fizeram. 
 
A Providência de Restauração e Eu 
6.4.80, Belvedere 
 
Em sete anos a partir de agora seremos registrados. Então vocês terão uma 
nacionalidade. Tal como o Pai alcançou perfeição, assim também devem os filhos. A 
fim de entrar no céu, deve haver primeiro uma unidade Caim e Abel. A providência 
Caim e Abel deve vir primeiro. 
 
Da mesma forma, primeiro vocês devem fazer seu lar igreja tipo Caim. Quando vocês 
cumprem o lar igreja tipo Caim, então o lar igreja tipo Abel virá automaticamente. O 
que é entendido por seu lar igreja tipo Abel são seus próprios familiares, seu clã, seus 
primos, e assim por diante. Vocês devem organizar suas listas para o registro do céu. 
Em outras palavras, vocês receberam um tipo de registro de nascimento, e estão 
organizados em determinadas tribos. Vocês sabem que pertencem eternamente a 
determinada tribo, e saberão a qual tribo pertencerão. Em sete anos a partir de agora, 
tudo será decidido pelo registro familiar. 
 
Haverá um número serial indicado para 12 tribos diferentes, os quais estarão alinhados 
de acordo com o fato que elas concluíram ou não a providência lar igreja. Vocês 
descobrirão que, quanto mais rápido caminham, mais cedo alcançarão o objetivo, e mais 
rapidamente poderão ser registrados. 
 
Estas 12 tribos estarão ligadas com o mundo inteiro. Em outras palavras, são as tribos 
básicas do céu. Isto é lógico. Mesmo a partir do ponto de vista do Princípio, isto deve 
ser desta forma.  
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Quando o Pai proclama a perfeição e a conclusão da missão, isto significa que o Pai 
pode ser registrado como um vitorioso Verdadeiros Pais. Deus colocará Seu selo de 
aprovação nele. Satanás atenderá a cerimônia e dará testemunho. Até mesmo ele 
admitirá que os Verdadeiros Pais alcançaram o objetivo. 
 
Conferência 
16.4.80. Centro Mundial de Missões 
 
Uma das coisas que anunciarei na conferência de líderes amanhã é que cada nome 
familiar criará um círculo ou tribo, como as 12 tribos judaicas. No segundo curso de 
sete anos todas as pessoas de uma tribo serão indicadas para compor uma área de lar 
igreja que será o lar igreja tribal. Uma centena de Smiths terá uma centena de áreas de 
lar igreja, e eles cooperarão como uma única tribo, indo de um lugar para outro, 
promovendo eventos e encorajando as pessoas. Quando a família Smith está unida para 
isto, todos os Smiths ao redor do mundo terão orgulho, e uma boa competição iniciará. 
 
Os lares igrejas judeus competirão, mais os britânicos, os japoneses, e assim por diante. 
Chegou o tempo quando a humanidade será organizada em tribos. Agora isto é possível 
porque consumei meus três cursos de sete anos. Agora é a era dos filhos, e Abel deve 
realmente se tornar o líder na posição do filho mais velho. Todos vocês receberam o 
direito para ostentar a posição do irmão mais velho. Com essa autoridade, vocês podem 
conduzir todos os seus irmãos mais jovens no mundo Caim. Portanto, poderemos 
mobilizar uma tribo e a nação. A providência está agora se movendo para um estágio 
mais elevado. 
 
Os Judeus se tornarão três tribos e se mudarão para Israel. Os irlandeses formarão sua 
tribo e se mudarão para a nação da Irlanda, e assim por diante. Há muitos componentes 
na América, e todos eles estarão organizados no sistema de tribo, e então se moverão 
para o nível nacional. As pessoas sem Princípio estarão na posição Caim, para serem 
conduzidas pelo mundo Abel. O mundo virá a um verdadeiro entendimento da Igreja de 
Unificação, por isso eles poderiam continuar a nos rejeitar nesse momento? Por que 
todas estas coisas estão acontecendo neste tempo? Se é verdade que Deus é o centro de 
amor verdadeiro, então inevitavelmente isto ocorrerá. Na América podemos encontrar 
todas as nacionalidades e raças. Isso é naturalmente o motivo pelo qual eu vim para a 
América. Uma vez que o processo de organização esteja feito e o lar igreja tenha 
sucesso aqui na América, particularmente quando a organização tribal é cumprida, 
haverá uma ligação feita com o mundo inteiro porque a América é um microcosmo do 
universo. 
 
Liquidação e Bênção 
18.5.80, Belvedere 
 
A unidade de mente e corpo está no nível de formação, enquanto a familiar está no nível 
de crescimento; cada um de vocês é responsável para criar ao menos sua própria tribo. 
Para desfrutar a vida aqui na terra, vocês precisam estabelecer ao menos o nível tribal. 
 
Ha três níveis verticalmente, e também três níveis horizontalmente. Verticalmente 
falando vocês têm a si mesmos, seu pai, seu avô e seu bisavô, ou ao menos quatro 
gerações. Horizontalmente, há irmãos, primos, primos de segundo grau e primos 
distantes. Essa é a configuração da tribo. 
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Vocês devem tentar restaurar simbolicamente este sistema; esse é o ideal de lar igreja. 
Envolver até mesmo seu tataravô não é essencial, mas vocês podem encontrar pessoas 
nessa posição simbólica. 
 
Uma vez que vocês tenham restaurado esta tribo, todos os seres humanos podem estar 
relacionados, não importa quão longa seja sua árvore ancestral, até o centésimo bisavô. 
Todos nós somos vitualmente primos distantes. Quando vocês têm essa base em sua 
tribo, isso representa toda a humanidade. A partir do ponto de vista providencial existe a 
era de Adão, a era de Jesus e a era dos Verdadeiros Pais. O lar igreja deriva a partir 
deste conceito. Quando este princípio é recebido pelo mundo, então o mundo e 
sociedade começarão a mudar... 
 
Vocês sempre seguem através dos três estágios para alcançar perfeição, e todo este 
conceito está implantado no sistema lar igreja. Quando vocês consideram sua família 
como um fundamento, então lar igreja se tornará um clã; então uma tribo será formada 
no fundamento do clã, e então uma nação. Então clã é formação, a tribo é crescimento, e 
a nação é o estágio de perfeição. Membros do lar igreja devem restaurar todas as 
nações; lar igreja é o dispositivo para fazer isso. Na próxima fase a nação está no nível 
de formação, a seguir o mundo no nível de crescimento, e o universo ou cosmos, 
incluindo o mundo espiritual, está no nível de perfeição. Há sempre três estágios. 
 
O Princípio Divino sempre inclui três estágios dos três estágios, que cria nove estágios, 
mais um, o qual é Deus; e isto soma dez, uma união completa. União com Deus é o 
número dez. 
 
Fluxo Principal da Providência de Deus 
19.11.78, Belvedere 
 
Uma vez que o país seja restaurado, o resto do mundo pode vir facilmente. Centrando 
nisso, indicação será feita para 360 lares ao redor do mundo. Quando lar igreja é feito 
em um país, e este é restaurado, aqueles que têm feito lar igreja ali serão privilegiados 
para se tornarem cidadãos. Entretanto, depois disso o privilégio estará indisponível. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
A maior arma que temos é o poder do amor. O mundo inteiro será influenciado por isto, 
e inclinará para vocês. O que é necessário são pessoas que iniciarão lar igreja, e quando 
tudo isso é feito, vocês se registrarão como cidadãos do Reino do Céu. Mas esse registro 
será conduzido por famílias, não por indivíduos. Este não é meu conceito, mas de Deus. 
 
Sendo que este é o conceito original de Deus, eu não tenho escolha, exceto seguir essa 
tradição. 
 
A Conclusão da Providência e Dia dos Filhos 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se vocês ganham as pessoas mais velhas e as crianças de sua área, então todos virão 
automaticamente. Quando vocês iniciam o lar igreja, a relação é um para 360, e quando 
a primeira pessoa é obtida, isto se transforma em dois para 360, ou um para 180. 
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Quando isto aumenta para três do seu lado, então será um para 120. Embora comece 
como um para 360, certamente todos aceitarão e toda a sua área será uma moradia 
familiar. Enquanto estiverem preocupados, vocês estarão olhando para toda sua área 
como uma única casa. O ano de 1981 é o ano final do terceiro curso de sete anos, e a 
partir desse ano até 2.000, o mundo inteiro será organizado no sistema lar igreja. 
 
Casal Verdadeiro 
27.5.82, Centro Mundial de Missões 
 
Agora eu declarei o início do segundo dos três cursos de sete anos, no qual a 
reorganização da humanidade ocorrerá em nosso tempo de vida. 
 
Missão dos Verdadeiros Pais 
20.4.80, Belvedere 
 
Três gerações estarão ligadas em amor – os Verdadeiros Pais, vocês, e as pessoas de seu 
lar igreja. Quando eu vier para sua área de lar igreja, quero que vocês digam, “Isto é 
muito bom,” e ouvir seu povo dizer, “isto é muito, muito bom.” Então vocês podem 
dizer, “Sim, obrigado, Verdadeiros Pais e lar igreja. Eu sinto que é muito bom.” Lar 
igreja será a base sobre a qual uma sociedade, a nação e o Reino do Céu na terra devem 
ser erigidos. 
 
Qual era o papel messiânico? O messias é Adão aperfeiçoado, o chefe da família e de 
sua própria tribo, o pai da humanidade. Ao mesmo tempo, ele é o rei de todos os povos 
em coração paternal. Ele é a vinda com propósito dual – tornar-se o pai da humanidade 
e também o rei de todos os povos. Vocês não utilizam a expressão rei ao se referirem a 
sua própria família, mas somente quando estão falando para muitas outras pessoas. 
Entretanto, no lar igreja vocês estão se tornando os pais para essas pessoas; sendo que 
sua área representa o mundo, ela inclui todas as raças e povos. Vocês os amarão como 
pais, mas os governarão como um rei, ensinando-os o padrão moral celeste. 
 
Na Igreja de Unificação aprendemos como nos tornar verdadeiros pais e rei de pessoas 
verdadeiras. Quando o lar igreja é concluído e aperfeiçoado, nenhuma soberania será 
necessária. Não importa como as pessoas critiquem, isto será feito porque é a vontade 
de Deus. Lar igreja é o altar onde vocês e suas famílias vão orar e se apresentar como 
um sacrifício vivo; isso será a coisa mais bela a realizar no futuro. Novamente, haverá 
três gerações oferecendo essa oração – Deus, vocês, e seus filhos – unidos em uma 
oração. Horizontalmente, os Verdadeiros Pais, vocês e seus filhos são três gerações. 
 
Visão Histórica da Providência 
18.9.79, Belvedere 
 
Agora a história de restauração através de indenização acabou. Virá o tempo quando até 
mesmo sua oração não será necessária. Uma vez que a moradia de Deus esteja com os 
homens, para quem vocês orariam? Vocês apenas conversarão com Deus diretamente. 
Uma vez que o fundamento esteja estabelecido, o padrão de tradição fará todo o 
trabalho – a tradição de servir os pais com piedade filial, e obediência ao governo 
celeste. Cidadãos seriam automaticamente elevados para o Reino do Céu. Esse é o 
sonho mundial, a utopia humana que tem sido buscada. Esse dia está à mão… 
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Uma vez que o sistema lar igreja é completamente estabelecido, realmente não 
precisaremos de qualquer organização formal. O Princípio Divino será ensinado no 
sistema escolar. Não precisaremos mais de líderes de igrejas. Isto não é uma notícia 
ruim. Temos uma vida mais gloriosa, e com este objetivo, devemos marchar em frente 
até o último dia da vitória final. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Quando o sistema lar igreja é consumado, nenhum líder será necessário nas áreas, 
estados, e assim por diante, porque cada um de vocês se comunicará diretamente com 
Deus. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Qual é o estágio final de restauração? Não é a vinda do Messias, mas o lar igreja. 
Quando vocês cumprem o lar igreja, não haverá mais nenhuma necessidade de igrejas, 
pois cada lar será uma igreja. Então a posição do Dr. Durst, e até mesmo a Associação 
do Espírito Santo não serão mais necessárias. Vocês não terão que ir para a igreja ou 
orar, mas somente viver pela lei do país celeste; então vocês automaticamente irão para 
o céu. Quando finalizamos o lar igreja, Deus terá Sua própria nação, e as pessoas 
somente deverão observar suas leis, e não ir para a igreja. Quando amamos a todos 
como extensões de nossas próprias famílias, isso será o céu. Se isto não se torna 
realidade, então o Princípio Divino é apenas outra ideologia que não funciona. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
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Números Providenciais 
“E levou-me em espírito a um grande e alto 
monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa 
Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a 
glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma 
pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, 
como o cristal resplandecente. E tinha um grande 
e alto muro com doze portas, e nas portas doze 
anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os 
nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do 
lado do levante tinha três portas, do lado do 
norte, três portas, do lado do sul, três portas, do 
lado do poente, três portas. E o muro da cidade 
tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos 
doze apóstolos do Cordeiro...  
E as doze portas eram doze pérolas; cada uma 
das portas era uma pérola; e a praça da cidade 
de ouro puro, como vidro transparente.” 
Apocalipse 21:10-14,21 

 
Sem trazer 12, 72, e finalmente 84 pessoas, não há nenhuma forma para vocês 
indenizarem a missão de Jesus. Esses 84 seguidores teriam formado o clã de Jesus. Se 
Jesus tivesse 12 discípulos, os 72 anciãos teriam se unido e apoiado ele, cercando-o e 
protegendo-o, e então ele nunca teria sido assassinado. A única forma para indenizar 
isso é através do lar igreja. Vocês devem ter 84 pessoas como seu fundamento 
individual. Na unidade familiar, vocês podem fazer qualquer coisa através do lar igreja. 
Vocês poderiam até mesmo trabalhar até o número de 120, o número de seguidores que 
Jesus reuniu após sua ressurreição. Este número pode representar todas as nações, como 
também os ângulos em cada direção. Aqui no mundo, todos os números de um a dez, e 
de 12 até 21 são números cruciais que estão contidos no número 120. Por isso 120 é um 
número para toda pessoa. Quando forem para o mundo espiritual, vocês devem ter 24 
anciãos e 72 discípulos. O mundo espiritual está organizado de acordo com este padrão, 
12 portões perolados, 12 apóstolos, 72 discípulos, e assim por diante. Agora tudo que 
foi perdido na história de restauração pode ser encontrado e restaurado. Especialmente 
na América, ao menos 12 nacionalidades estarão representadas no fundamento de 360 
lares típicos, tais como francês, inglês, italiano, etc. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Primeiro vocês se restauram, então seu cônjuge, e então seus filhos. Uma vez que Adão 
e Eva são restaurados, eles devem restaurar sua família. A Bíblia registra que Noé 
trabalhou fielmente por 120 anos e salvou sua família de três filhos e três noras, 
somando oito no total. Essas oito pessoas foram as únicas selecionadas quando Deus as 
tomou como uma semente e destruiu todas as outras pessoas. Contudo, mesmo depois 
que Noé tinha estabelecido a condição para salvar o mundo inteiro, Cam falhou e a 
providência de Deus para salvar o mundo não pôde ser estabelecida porque a família 
falhou. 
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Depois disso, Abraão foi escolhido para tomar o lugar de Adão e Noé que falharam. 
Sendo que sua família foi a terceira escolhida, Abraão tinha que estabelecer a condição 
para salvar o mundo. Ele viajou bastante para preparar e estabelecer determinadas 
condições, mas até mesmo ele falhou mais tarde, quando fez sua oferta. Então Abraão 
tinha que se colocar na posição de Adão, com Isaque na posição de Noé e Jacó na 
posição de Abraão. 
 
Jacó conduziu uma vida complicada em Harã, que representava o mundo satânico. Ele 
trabalhou desesperadamente por 21 anos para preparar seu fundamento, fazendo algo 
muito mais difícil do que Adão, Noé ou Abraão tinham feito. Somente depois de 21 
anos, ele concluiu a condição para se colocar na posição de Abraão, seguindo através de 
dificuldades quase impossíveis a fim de indenizar as falhas de Noé e Abraão. 
 
Para ser específico, ele tinha que restaurar as dez gerações entre Adão e Noé, mais as 
duas gerações de Abraão e Isaque. Ele teve 12 filhos para restaurar as 12 gerações, e 
então teve que restaurar as oito pessoas da família de Noé vencendo sobre Esaú. Tudo 
isso tinha que ser restaurado em uma única geração. Antes que isso pudesse ser 
concluído, ele teve que subjugar Satanás espiritualmente, lutando com o anjo no Vau no 
Jaboque. Somente depois disso ele pôde começar a restauração horizontal através das 12 
tribos. Foram os 12 filhos e setenta membros da família que Jacó levou para o Egito que 
formou o fundamento para as 12 tribos e 72 anciãos de Israel. 
 
Todos aqueles que foram para o Egito sofreram terrível perseguição e muitos foram 
mortos, mas sua raça definitivamente sobreviveu. Moisés reuniu as 12 tribos e 72 
anciãos, e os conduziu do Egito, fazendo no nível tribal, o que Jacó teve que fazer no 
nível de clã ou familiar. O mesmo princípio operou no tempo de Jesus. Ele teve 12 
discípulos representando as 12 tribos e 72 apóstolos representando os 72 anciãos, e ele 
estabeleceu o padrão no nível nacional. Jesus tinha que reunir os Israelitas, e então ir 
para Roma, onde ele poderia ter estabelecido o fundamento para salvar o mundo inteiro. 
 
Primeiro Jesus teve que reunir três discípulos, representando a família de Adão, a 
família de Noé e a família de Abraão. Centrado nestes três, ele poderia reunir 12 
discípulos representando os 12 filhos de Jacó e também as 12 gerações de Noé até 
Abraão. Sem cumprir esses números, ele não poderia formar um fundamento para 
trabalhar com as raças do mundo. Depois de reunir os 12 apóstolos, Jesus tinha que 
começar seu trabalho substancial, tal como Jacó precisou de 72 antes que pudesse 
cumprir sua condição. Sem esse número, Jesus não poderia ter conectado a providência 
com o nível tribal ou nacional. Se os Judeus tivessem aceitado Jesus, então todas estas 
coisas poderiam ter sido feitas de uma vez, mas ao invés ele foi rejeitado e o 
fundamento foi perdido. Jesus teve que começar tudo de novo através de testemunhar 
para seus próprios discípulos, primeiro trazendo três. Então 12, e depois 72. Então ele 
teria conectado esse fundamento para o Judaísmo estabelecido, a raça, nação e 
certamente o mundo. Ele tentou desesperadamente fazer isto em três anos, mas não 
pôde fazer seus discípulos se unirem em harmonia. Ao invés, eles o abandonaram. 
 
Sendo que o fundamento de Jesus foi perdido, ele não pôde trabalhar com sucesso 2.000 
anos atrás, e sem restaurar isto, não há nenhum fundamento para ele trabalhar quando 
vier novamente. Somos aqueles que devem restaurar esse fundamento que foi perdido 
no tempo de Jesus. Esta é a origem do trabalho da Igreja de Unificação. Cada um de 
vocês deve estar ciente do motivo pelo qual precisam fazer isso. 
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Porque Jesus foi morto, herdamos a responsabilidade, embora viemos de raças 
diferentes. Todos os membros da Igreja de Unificação ao redor do mundo são 
descendentes do povo que matou Jesus, e este é o motivo pelo qual devemos assumir a 
responsabilidade por tê-lo matado. Este é o motivo pelo qual devemos restaurar 
fisicamente o fundamento que Jesus já tinha restaurado espiritualmente. 
 
Podemos pedir para Deus que o Messias seja enviado depois que cada um de nós faça o 
fundamento de 84 filhos espirituais, o fundamento básico no qual o Messias pode vir 
fisicamente. Mesmo assim, podemos não levar muitos anos para cumprir isto; devemos 
fazê-lo em sete anos como indenização pelos 7.000 anos de história. Não importa o que 
aconteça, devemos cumprir este objetivo porque sem este fundamento, a ponte entre céu 
e terra não está adequadamente estabelecida, e os dois não podem estar conectados. 
Jesus foi muito sério ao tentar fazer isso, deixando seu lar tal como vocês estão fazendo 
agora. As pessoas riram de Jesus e o criticaram, tal como elas criticam vocês hoje. 
 
Se os cristãos tivessem entendido e aceitado isto, então o Messias poderia vir entre eles 
após o fundamento necessário ter sido estabelecido. Mas isso não aconteceu, e ao invés 
os cristãos se opuseram a nós. Se os cristãos já tivessem estabelecido o fundamento, 
então ninguém no mundo teria que pagar indenização como estamos fazendo agora, mas 
sendo que o Cristianismo não aceitou a responsabilidade, devemos restaurar esse 
fundamento de forma individual. Estamos trabalhando muito para pagar essa 
indenização. Depois de estabelecer esse fundamento, o comunismo deve ser superado. 
Logo que os membros da Igreja de Unificação despertarem para sua responsabilidade e 
estabelecerem o fundamento necessário, Deus não terá mais que utilizar o Cristianismo, 
e o comunismo estará destinado a desaparecer porque o fundamento terá sido 
estabelecido. 
 
Eu sou responsável por um nível diferente de condição de indenização daquele de 
vocês, mas cada pessoa deve estabelecer seu próprio fundamento de restaurar 84 
pessoas. Para fazer isso, vocês devem ser melhores do que Jacó, porque vocês 
restaurarão todas elas em uma única geração, ao invés de três. Então vocês podem ser 
ressuscitados e revividos, tal como Jesus foi ressuscitado em seu fundamento espiritual. 
Este é o fundamento real; por isso na providência, cada um de vocês devem restaurar 84 
pessoas. 
 
Depois de reunir as 84 pessoas, cada pessoa deve sobreviver à perseguição do mundo. 
Se vocês fazem isso, então o fundamento mundial pode ser estabelecido, no qual o 
Messias pode vir e ser conectado com todas as nações e o mundo. Estas 84 pessoas não 
devem ser apenas alguém, mas pessoas que sejam fortes o suficiente para defender 
vocês. Quando Jesus foi perseguido, suas 84 pessoas estavam dormindo, mas eles 
deveriam ter levantado e declarado, “Vocês podem me matar, mas não podem matar 
meu Senhor.” Nossa posição é como aquela de um avô; quando ele é ameaçado, seus 
filhos e netos terão certeza que ele não será morto. Oitenta e quatro casais são 
necessários para proteger o núcleo central. 
 
Começamos primeiro com nossos conceitos, mas devemos nos tornar cada vez mais 
sérios, tornando-nos tão desesperados como se estivéssemos morrendo. Somente depois 
que tenhamos feito isso, estaremos edificando literalmente o Reino do Céu na terra. 
Sem fazer isto, não estamos qualificados para viver no Reino na terra, nem podemos ser 
aceitos no Reino quando formos para o mundo espiritual. 
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Isto também se aplica a mim. Baseado no mesmo princípio, eu devo ter 84 pessoas me 
protegendo. Embora sua situação seja relativamente simples, eu devo cumprir uma 
situação mais complexa nos níveis individual, familiar, tribal e mundial. Isto é 
exatamente o que tenho feito. Doze casais foram requeridos representando os estágios 
de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Por causa da queda do homem, o número 
foi estendido três vezes, por isso os 36 casais serviram como os 12 no meu caso. A 
seguir eu abençoei 72 casais, então 120 e 430 casais, estendendo para o nível mundial. 
Estabelecer os 430 casais foi muito difícil, e eu lutei com minha vida sob a mais severa 
perseguição. Vocês não devem tomar um caminho fácil ao testemunhar; vocês devem 
realmente conhecer o significado do que eu faço. 
 
Os 120 casais representavam todas as nações, tal como os 120 anciãos que receberam o 
Espírito Santo no Pentecostes. Os 430 casais representavam os 430 anos de escravidão 
no Egito antes do retorno para Canaã, como também a história da Coreia de 4.300 anos 
no nível mundial. O número sete, ou três mais quatro, está incluído no 430, como 
também no 12, ou três vezes quatro. Assim, 430 inclui os números três, quatro, sete e 
12. Isto representa o número que pode ir para qualquer lugar no mundo. 
 
A seguir, 777 casais foram abençoados. O quatro no número sete inclui tudo, como as 
quatro estações e as quatro direções. Há três meses em cada estação, e juntos somam o 
número 12. Estes números são todos simbólicos e são mais importantes para Deus 
porque em diferentes combinações, eles cumprem determinadas condições. Uma vez 
que isto é colocado em efeito, então as famílias celestes, centrando na Coreia, poderiam 
ir para todas as partes do mundo para cumprir a providência. Quando isso é feito, a 
providência no nível mundial realmente se abriria. 
 
No fundamento de 430 casais, eu pude viajar ao redor do mundo pela primeira vez em 
1965 e estabelecer os Campos Sagrados. O homem e todas as coisas foram perdidos, 
mas eles puderam ser restaurados na base dos Campos Sagrados. Eu estabeleci um total 
de 120 Campos Sagrados em quarenta países em 1965, e então pude restaurar 
simbolicamente a humanidade, representada pelos 777 casais. Cada combinação estava 
incluída neste número – aquelas que falharam, aquelas que lutaram com qualquer nação, 
pessoas de qualquer cor de pele e situação conjugal. Por causa disso, a nação celeste 
pode se mover de uma extremidade do mundo para a outra. Embora vocês se movam 
juntos em grandes números, Satanás não pode dizer nada porque a condição para vocês 
fazerem isso já está estabelecida. Depois que os 777 casais foram abençoados, se tornou 
possível para os membros viajarem de nação para nação para trabalharem, e eu comecei 
a mudar os membros para diferentes nações. 
 
Se vocês têm sua própria família, então estão qualificados para trabalharem na escala 
mundial, e no fundamento de sua família e raça, vocês podem ir para qualquer lugar no 
mundo para ajudar as pessoas. Vocês devem entender agora o significado de deixar sua 
casa para encontrar 84 pessoas. Uma vez que o terceiro curso de sete anos esteja 
terminado, vocês nem mesmo deverão deixar sua casa para encontrar 84 pessoas. Vocês 
serão capazes de encontrá-las apenas trazendo seus próprios parentes, mas agora isso 
ainda não é possível. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
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Seus 360 lares representam 360 graus, significando todas as quatro direções: norte, 
leste, sul e oeste; um ano também tem cerca de 360 dias. Os Verdadeiros Pais 
cumpriram sua vitória, e através de estabelecer esta pequena condição do lar igreja, 
vocês estão outorgados para herdar o que eles obtiveram. Restaurem três gerações: 
restaurem a falha de Adão, mais a missão não cumprida de Jesus, e herdem a época dos 
Verdadeiros Pais, pagando indenização pela oposição cristã fazendo lar igreja. Vocês 
têm essa responsabilidade. Minha vitória não foi obtida para meu benefício, mas para 
vocês. Agora estou esperando que cada um de vocês cumpra esta miniatura de condição. 
Então eu posso alegremente dar toda a vitória para vocês como sua herança. 
 
Jesus Cristo carregou a cruz porque determinado número não foi cumprido. Ele 
precisava de 12 apóstolos, e então 72 discípulos. Houve dez gerações entre Adão e Noé, 
e em adição Caim e Abel somaram 12 gerações. As dez gerações depois de Noé até 
Abraão, mais Sem e Cam somaram 12 gerações. No tempo de Abraão, Isaque e Jacó 
foram duas gerações verticais. No tempo de Jacó, o número 12 foi estendido 
horizontalmente. 
 
Na Igreja de Unificação, a indenização de todas estas gerações é feita através dos 36 
casais. Consumando a história vertical na terra, Jacó derrotou o anjo, ganhou o coração 
de seu irmão mais velho, e teve 12 filhos. Doze é um número central porque ele é um 
número vertical. Em cada tribo há seis membros, e 12 vezes seis resulta em 72. A Bíblia 
diz que Jesus teve setenta discípulos, mas para ser exato foi 72. Doze se tornaria a 
posição de antepassado. Jesus foi crucificado porque ele não teve 72, ou 84. Se três 
gerações tivessem sido estabelecidas no tempo de Jesus – Jesus, os filhos e os netos – 
então Jesus não teria sido crucificado. Certamente se o Judaísmo o tivesse aceitado, 
Jesus poderia ter três gerações... 
 
Pessoas neste mundo podem ser classificadas em três categorias: primeiro são casais 
casados, representando a família de Adão; segundo são casais que viviam juntos sem se 
casar, mais a realidade de noivado, representando a posição de Jesus; a terceira 
realidade é de homens e mulheres que ainda buscam o noivado e o casamento; esta 
representa o Segundo Advento. Vocês encontrarão todos estes tipos se opondo a vocês 
no lar igreja. Seu trabalho é torná-los dispostos a recapitular; este não é um objetivo 
militar, mas um objetivo de coração amoroso. Vocês me receberiam em sua casa, em 
cada espaço da casa? Seu objetivo é ser bem recebido tão abertamente em sua área de 
lar igreja. Se realmente conhecem a fórmula, vocês podem trazer essas pessoas ao 
entendimento da importância do lar igreja em uma semana, e eles se juntarão a vocês. 
 
Núcleo do Amor e Indenização 
22.10.81, Centro Mundial de Missões 
 
Como vocês sabem, houve dez gerações entre Adão e Noé, então entre Noé e Abraão. A 
luta Caim-Abel começou entre os dois filhos de Adão, e continuou entre Sem e Cam, os 
filhos de Noé. Contando estes dois irmãos, houve 12 gerações entre Adão e Noé. Isaque 
e Jacó somam com dez gerações formando 12 gerações de Noé até Abraão. 
 
Jacó foi o primeiro a estabelecer uma base vitoriosa, e ele teve 12 filhos. Esses 12, mais 
as 24 gerações anteriores, somam 36, um número muito importante. Antes de Jacó, a 
restauração era vertical, mas a partir do tempo de Jacó, ela se tornou horizontal, com sua 
tribo se expandindo para uma nação. 
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Então o papel histórico do Judaísmo foi sucedido pelo Cristianismo com os 12 
discípulos de Jesus. Na Igreja de Unificação, a primeira coisa que fizemos foi restaurar 
a história tribal, representada pelos 36 casais, ou três gerações de 12. Em nenhuma outra 
religião a família é chamada de bloco edificador do Reino do Céu; somente a Igreja de 
Unificação ensina isso. Até agora as religiões têm se concentrado na restauração 
individual, mas agora através da Bênção, homens e mulheres podem estar unidos aos 
olhos de Deus. 
 
Restauração tribal representa a condição para restaurar toda a humanidade. A 
humanidade pode ser dividida em três áreas – casais casados, casais noivados, e pessoas 
ainda esperando pelo noivado. Devemos restaurar os casais que se casaram sem a 
aprovação de Deus, então eu tive que fazer alguma provisão para eles. Eles são 
representados por 12 dos 36 casais. Jesus veio como o noivo, mas nunca foi capaz de ter 
as bodas do casamento, e esta é a posição das pessoas que estão esperando ser casados; 
estas pessoas são representadas por outros 12 casais. O outro nível é aquele de rapazes e 
moças virgens, que pertencem à geração de Jacó... 
 
A raiz da tradição da Igreja de Unificação começa no conceito fundamental da criação 
de Deus do Reino do Céu, e isso começa a partir de Adão, Noé, Abraão e Jacó. A partir 
desta analogia vocês podem ver que estou em uma posição realmente de iniciar o Reino 
do Céu na terra no nível horizontal. Ninguém na história pôde proclamar isso, mas 
agora vocês sabem o motivo pelo qual eu posso. 
 
Os antepassados na história têm acumulado um registro de falhas, mas os 36 casais que 
eu reuni devem restaurar essas falhas e suceder aquelas pessoas como os antepassados 
da humanidade. O número um está representado pelo 36. Trinta e seis esposos mais 36 
esposas juntos somam 72 pessoas neste sistema. A próxima bênção foi de 72 casais, 
representando a expansão dos 36 casais. Há sempre Caim e Abel na restauração, e sem 
unidade entre eles, a providência celeste não pode ser consumada. Na criação um é 
dividido em dois, e então os três deles devem vir em harmonia. 
 
A partir de 12 virá 72, outra expansão horizontal. Doze e 72 juntos somam 84, a 
unidade total da ancestralidade da humanidade. Isso representa a unidade vertical e 
horizontal das famílias Caim e Abel estando juntas; 84 representa todas elas. Em cada 
providência houve Caim e Abel, tal como Sem e Cam, Jacó e Esaú. O padrão da história 
é a luta de Caim e Abel. O número 72 é realmente a condição para unidade de Caim e 
Abel. 
 
Se Jesus tivesse sido capaz de cumprir a perfeição do número 84, ele nunca teria sido 
crucificado. Este número é a rocha, o fundamento que não pode ser sacudido, sobre o 
qual Jesus nunca poderia ter sido morto. O número 72 é também a manifestação da 
jornada de Jacó para o exílio no Egito, conduzindo uma tribo de setenta pessoas. 
Baseados neste princípio, vocês restauram os 7.000 anos de história bíblica de Deus; 
isso é representado pelo cumprimento deste número 84 em sete anos, onde vocês estão 
restaurando sua árvore ancestral e também sua tribo, tanto vertical quanto horizontal. 
 
Se Jesus tivesse cumprido isto e João Batista tivesse cumprido sua missão, ninguém 
teria que testemunhar muito sobre Jesus, porque esse fundamento teria uma força de 
atração magnética. Jesus precisava estabelecer a tribo primeiro, e então seguir a partir 
dali, se multiplicando através dos filhos.  
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Porque esse fundamento não foi estabelecido no tempo de Jesus, ele teve que ser 
estabelecido nesta providência contemporânea. Jesus deixou na terra o conceito do ideal 
do noivo e da noiva, mas isso não foi cumprido na família. Por isso a família é a base 
para a providência moderna. 
 
Vocês têm seus próprios 12 e 72 discípulos, totalizando 84? Na realidade da Igreja de 
Unificação já temos isto? O número 12 é representado pelos 36 casais, e 72 pelos 72 
casais abençoados, por isso temos esse fundamento. Agora a Igreja de Unificação pode 
crescer e se expandir, os filhos se multiplicarão e a tribo ficará cada vez maior. Doze 
representa a família, e 72 representa a tribo. Em tempos antigos houve 12 tribos e 72 
anciãos entre as tribos. O 72 dividido por 12 resulta em seis, ou seis partes de 12. Seis 
mais um resulta em sete. A Bíblia menciona que Jesus tinha setenta discípulos, mas o 
verdadeiro número deve ser 72. Este sete é crucial. Quando sete famílias estão unidas, 
cada porta se abrirá enquanto elas se movem na direção do reino. Não haverá nenhuma 
parede que elas não possam derrubar… 
 
Por que 360 lares? Como esposo e esposa, vocês cuidarão de 720 lares; novamente, o 
número significativo de 72 está incluído aí. Os 720 representam o mundo: 12 representa 
a família, 72 a tribo; 720 é uma expansão da tribo, por isso ele representa o mundo. 
Neste 360 ou 720 lares, todos os números providenciais estão incluídos... 
 
…Vocês devem cumprir seus 84 no lar igreja; sem isso, vocês não podem entrar no 
Reino do Céu. Jesus não pôde abrir o céu definitivo porque ele não tinha o fundamento 
de 84 na terra. Eu vim para estabelecer o fundamento, e da mesma forma, vocês devem 
obter o número 84. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
Trezentos e sessenta lares vieram de 120 vezes três. Após a crucificação de Jesus, 120 
discípulos de Jesus se reuniram no andar superior da casa de Marcos. Eles oraram, e 
quando o Espírito Santo desceu, uma nova providência começou. 
 
Doze representa o número da família. A família de Jacó tinha 72 membros e 12 filhos. 
Setenta e dois é o número para a tribo. Doze mais 72 soma 84. Esse é o número da tribo. 
Setenta e dois se coloca como o número de pessoas na família de Jacó que foi para o 
Egito. Eles foram para o Egito como uma tribo. Esta é uma tribo mínima de Israel, 
representada por 72. 
 
Pessoas tipo Abel começaram com 72. Isso é uma tribo. Israel começou com 72. Cento 
e vinte é representado por três vezes quatro. O número chave é três. Entre 12, 
normalmente três são excelentes; essa é a taxa. Esse é o motivo pelo qual Jesus teve três 
discípulos maiores, Pedro, Tiago e João. Desses três, Pedro foi escolhido como o 
discípulo chefe. A fim de alcançar uma elite de 120, vocês precisam 360 a partir de 
onde escolhê-los. Ao mesmo tempo, vocês querem criar 120 trindades, e para 120 
trindades, vocês precisam 360. Estas são todas as razões teóricas pelas quais dizemos 
que o Pai decidiu ter 360 lares compondo uma área de lar igreja. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
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O que significa 360 lares? Trezentos e sessenta têm todos os números contidos. Ele 
contém 3, 4, 12, e trinta; cada número essencial está ali. Vocês também já ouviram 
sobre os 36 casais, os casamentos mais antigos que ocorreram na Igreja de Unificação, 
não é? Vocês também sabem que o ano é composto de 360 dias no calendário lunar; há 
12 meses de trinta dias. Além disso dividimos o globo em 360 graus. Finalmente, há 
quatro estações de três meses cada uma no ano, somando o número 12. 
 
O Pai Fala para a Cruzada 
5.9.78, Londres 
 
…Trezentos e sessenta lares representam 360 graus ou todas as direções. Um ano de 12 
meses é um ciclo completo de estações ou 360 dias de acordo com o calendário lunar. 
Trezentos e sessenta contêm ambos os números 12 e três. Os 36 casais representam toda 
a história da humanidade. Por isso, tudo está incluído em 360 lares. Tudo começa no 
grau zero, e continua ao redor até noventa, 180, 270 e finalmente 360 graus, que é o 
ponto de início original. Satanás está tentando bloquear nosso caminho, mas estamos 
empurrando em frente. Em cada ponto as pessoas tentam desencorajá-los de continuar, 
mas vocês ainda continuarão ao redor até 360 graus, cumprindo tudo para o benefício 
delas, e também de vocês. Após vocês cruzarem o pico, haverá cada vez menos 
perseguição. 
 
Lar Igreja e Eu 
14.12.80, Belvedere 
 
Este é o motivo pelo qual eu dei a vocês 360 lares. Por que 360? Há 360 dias em um 
ano; isso inclui 12 meses, como também os números três e quatro. Todos os números 
celestes que Deus utiliza estão ali. Isto também significa cada ano da história, incluindo 
todas as famílias e milhares de gerações que viveram aqui. Isso é o mesmo como uma 
forma estendida dos 36 casais, que representam toda a ancestralidade humana. Tudo 
está representado em 360. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
A Bíblia fala sobre os 144.000 que vestem roupas brancas; se temos 144.000 lares 
igrejas, sem dúvidas podemos influenciar o mundo. Vocês sabem que isto é a verdade? 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
 
O Livro do Apocalipse fala sobre os 144.000 que vestirão trajes brancos. Se houvesse 
144.000 pessoas realmente dedicadas, isso seria mais do que suficiente para mudar o 
mundo inteiro. Essas pessoas devem sair do lar igreja. Com 144.000 pessoas 
poderíamos cobrir vinte cidades do tamanho de Nova York, como Tóquio e Londres, 
com 7.000 pessoas em cada cidade. Então essas cidades poderiam ser transformadas 
para Deus. Vocês não acham que o mundo inteiro poderia ser convertido para o 
Princípio Divino por essas muitas pessoas? 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
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O Livro do Apocalipse diz que no final haverá 144.000 pessoas reunidas, e elas serão 
elevadas para o Reino do Céu. Mas o que a revelação está dizendo é que no final 
precisamos 144.000 lares igrejas ao redor do mundo, através dos quais seremos 
elevados para o Reino do Céu. 
 
História da Providência da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
 
Deus opera somente através de números específicos. A família de Noé teve três filhos e 
três noras, mais Noé e sua esposa, somando o total de oito pessoas. Se vocês 
testemunham para três pessoas, e eventualmente elas são abençoadas, então esse 
número é automaticamente estabelecido. A seguir vocês estabelecerão o número 12, e 
depois disso vocês podem voltar para suas próprias casas. Mais tarde seu trabalho estará 
conectado com o fundamento que estabeleci, e vocês podem reivindicar isto como sua 
posse; então vocês mesmos sempre estarão na posição de pais. 
 
A Era da Nova Providência 
14.5.78, Londres 
 
O ano de 1980 alvoreceu com grande esperança e glória. Em 1980 podemos encontrar 
um número muito importante, o oito. Como aprendemos no Princípio Divino, o número 
oito denota um novo início e uma nova esperança. A Igreja de Unificação acabou de 
recepcionar o ano de 1980. Agora qual é o objetivo e direção de nosso movimento? Este 
ano nosso trabalho é empreender substancialmente a providência lar igreja. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
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Calendário de Deus 
 
“Lembrai-vos disto, e considerai; trazei-o à 
memória, ó prevaricadores.  
 
Lembrai-vos das coisas passadas desde a 
antiguidade; que eu sou Deus, e não há outro 
Deus, não há outro semelhante a mim. 
 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde 
a antiguidade as coisas que ainda não 
sucederam; que digo: O meu conselho será 
firme, e farei toda a minha vontade. 
 
Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e 
de uma terra remota o homem do meu 
conselho; porque assim o disse, e assim o 
farei vir; eu o formei, e também o farei.” 
Isaías 46:8-11 
 
 

Qualquer coisa que vocês façam – comer, caminhar na rua, vender jornais, testemunhar 
ou restaurar material – é a batalha real, a mais preciosa e aquela que será reconhecida na 
história. Essa é a forma que sua vida é hoje. Ontem eu falei sobre como estabelecer lares 
igrejas que serão como bombas explodindo por toda Nova York. Vocês têm fósforos 
espirituais para acender essa bomba? Vocês sabem a hora certa para apertar o botão? Se 
estão dormindo, vocês perderão o tempo. Vocês não podem fazer isto a qualquer 
momento. As instruções virão do céu para apertar o botão, mas se vocês estão 
dormindo, então não ouvirão o comando. 
 
Vocês podem dar as costas e dizer, “Oh bem, eu posso fazer isso no próximo ano.” Os 
dedinhos das mulheres, mesmo se as elas usam vestidos feios, podem fazer mágica se 
elas conhecerem a agenda celeste. Os arsenais do mundo não terão nenhum poder se 
não conhecem a agenda celeste, e todas as suas armas serão inúteis. Deus sempre 
mantém o tempo, e se vocês se ajustarem ao tempo Dele, então haverá explosão 
retumbante. 
 
Uma vez que vocês conheçam o tempo e agem de acordo, a explosão irá abalar toda a 
Nova York. Sigam para sua tarefa com esse tipo de entendimento, onde quer que 
estejam. Sobre nossos ombros carregamos o destino de Deus. A ascensão ou queda de 
Deus depende de vocês. Além disso, vocês são os emissários secretos a quem Deus 
ordenou. Aqueles que querem cumprir a vingança universal contra o inimigo do amor, 
levantem a mão. 
 
Deus esteve esperando por este momento único por 6.000 anos. Essa é a importância do 
momento sobre o qual estamos falando aqui. Em preparação para ter o momento de 
apertar o botão no momento adequado, muitas pessoas e nações foram sacrificadas.  
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Por toda a história, durante os 4.000 anos antes de Abraão, e por toda a história do 
Judaísmo e Cristianismo, Deus elevou muitos campeões que estavam destinados a 
apertar o botão, mas nenhum fez isso ainda. Neste tempo, Deus está pedindo para vocês 
apertarem este pequeno botão. Todo o mundo espiritual está observando, sabendo que o 
meio dia está próximo e que o confronto está chegando.  
 
Tempo e Nosso Relacionamento Destinado 
2.4.78, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês já visitaram fisicamente todos os seus 360 lares? Todos devem ser capazes de 
dizer “sim.” Quando Deus ordenou que os Hebreus deixassem o Egito em determinada 
hora da noite, mensageiros foram enviados para dizer isso para todas as pessoas. Se os 
mensageiros perdessem alguma casa, essas pessoas não seriam capazes de partir a 
tempo, e quem seria responsável por isso? O mensageiro. Por toda a posteridade, esse 
mensageiro que falhou em contar para uma pessoa específica para partir em 
determinado momento seria responsável por seu destino. 
 
Vocês estão em um Êxodo da Nova Era. É possível que vocês tragam as pessoas em 360 
lares em sofrimento, mas se vocês falham em dizer para estas pessoas saírem de seu 
jugo de miséria para a salvação, então vocês, como mensageiros, são responsáveis. 
 
O Retorno às Lágrimas 
16.10.77, Belvedere 
 
Há uma ofensiva e uma defensiva. Até agora o Pai tem sido atacado e estivemos nos 
defendendo. Mas agora o tema mudou… Em 1978 o Pai iniciou uma gigante cruzada 
para realmente transformar a batalha defensiva em uma batalha ofensiva. Se tivéssemos 
os 30.000 membros que o Pai solicitou, já teríamos estado na ofensiva a algum tempo, e 
até agora poderíamos ter influenciado a nação. 
 
A América está declinando. Isso é aparente. Sem uma mudança moral, ela continuará a 
declinar. Quem tem um esquema para salvar o país? A administração? Os políticos têm 
projetos para transformar esta nação? As Forças Armadas americanas têm a capacidade? 
As igrejas cristãs estabelecidas podem iniciar a revolução moral? 
 
Tudo está infiltrado pelos elementos comunistas, até mesmo o exército e o governo. 
Igrejas cristãs estão infiltradas a tal ponto que há um movimento aberto pregando o 
Cristianismo sem Deus. 
 
Não podemos esperar uma solução de ninguém. Não podemos esperar isto do governo, 
ou das igrejas. Onde podemos encontrar uma solução? A única solução é uma revolução 
espiritual com uma nova filosofia que possa expor as mentiras da ideologia comunista e 
trazer verdade, luz e esperança para a humanidade. Essa revolução espiritual, sozinha, 
ostenta esperança. Os comunistas falam sobre utopia, sobre o mundo ideal, mas seu 
mundo é violento, uma ditadura total onde os fins justificam os meios. Esses são nossos 
adversários: aqueles que acreditam que os fins justificam os meios. Eles podem ser tão 
enganosos quanto quiserem. Contudo, aqui está Sun Myung Moon, o único a parar seus 
avanços. Sun Myung Moon é aquele que muda sua forma de pensar, sua forma de vida, 
sua convicção. 
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A Igreja de Unificação é criticada por ser forte, regulamentada e organizada, e as 
pessoas dizem que somos cérebros lavados. Vocês sabem que nossos adversários não 
irão desistir facilmente. Se tivéssemos nossa própria nação, não teríamos que lutar. 
Entretanto, não temos nenhum fundamento social, nem alguma organização social 
profundamente enraizada. Isso significa que devemos começar do zero, obtendo a 
economia, as finanças e a organização. Esta é uma questão de vida e morte. Começamos 
como um ponto, e devemos construir o movimento a partir do mesmo ponto. 
 
A menos que edifiquemos nosso próprio fundamento, quem fará isso? As igrejas cristãs 
nos ajudarão? As universidades? As organizações sociais? Não, elas não ajudarão. Além 
disso, ao invés de nos deixar sozinhos, elas se oporão. Elas permitiram se tornarem 
tentáculos da oposição comunista. Elas estão tentando de todas as formas possíveis 
parar o nosso avanço… 
 
Devemos fazer uma descoberta. Devemos escalar o pináculo e colocar lá nossa 
bandeira. Eu quero que vocês entendam nosso início em 1980 do segundo de três cursos 
de sete anos. Este é o ponto de transição mais crucial na história. Uma emergência agora 
está declarada. Não procurem por aqueles que recebem vocês: busquem aqueles que os 
perseguem. O Pai não veio para a América para ser bem recebido pelos americanos. Ele 
veio pela oposição e pelas pessoas negativas, a fim de convencê-las. Vocês devem fazer 
o mesmo. Este é um novo patamar, uma nova altura, um novo padrão. Um novo 
capítulo da história está sendo desdobrado. Olhem para cima, com orgulho… 
 
Este é o confronto final. Este é o tempo para fazer isto. Somos como uma bola de fogo 
ou uma bala… Apenas não podemos dizer que levaremos alguns anos para nos 
prepararmos. Não mesmo. Não temos tempo. Já estamos correndo em nosso caminho na 
direção do alvo. Esse é o sistema lar igreja. Lar igreja é realmente o plano e estratégia 
incríveis de Deus. Isto eliminará todo espaço para Satanás ou o comunismo assumirem. 
 
Conferência 
19.5.80, Centro Mundial de Missões 
 
Agora cabe a vocês quanto tempo levarão para ter sucesso o suficiente para me convidar 
para sua área. Vocês não querem ter sucesso nisto? Então vocês têm alguma ideia 
quando podem me convidar. Isto não depende de mim, mas de seu progresso. Uma vez 
que coloquem isso em mente, vocês devem prometer diante de Deus com a seriedade de 
ter uma adaga apunhalando ao lado, “Não importa o que aconteça a mim, nada vai me 
parar. Uma vez que tomo a decisão, eu seguirei direto na direção do objetivo.” Se 
possível, terminem tudo até junho de 1981. 
 
Eu sinto que vocês poderiam fazer isto facilmente dentro desse tempo. Se eu tivesse que 
fazê-lo, eu poderia fazer muito mais rápido do que isso. 
 
Vocês têm acumulado muitas falhas no passado, por isso estou pensando que 
indenizaremos as falhas do passado neste ano, e eliminaremos esse débito. Esse é um 
pensamento bom ou ruim? Por isso eu deveria apenas dar de ombros e dizer que vocês 
fizeram seu melhor, ou continuar direcionando e fazendo-os entender por que precisam 
ser empurrados?  
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Eu sei que vocês têm tentado bastante e, contudo, falharam, por isso devem ser 
direcionados muito mais antes que possamos esperar alcançar sucesso neste tempo. Lar 
igreja veio a existir somente no ano passado, e tendo sucesso lá, podemos indenizar 
todas as falhas do passado, que acabei de indicar. Tudo que vocês deixaram sem fazer 
será compensado pelo sucesso no lar igreja. Não levem muitos meses ou anos, mas 
façam isto no menor período de tempo. Façam um plano e cumpram o objetivo. Se 
podemos estabelecer muitos recordes neste ano, então mais tarde os membros terão um 
tempo mais fácil, e a América se tornará habitável novamente. A América está prestes a 
ir pelo ralo, mas seu sucesso pode evitar qualquer deterioração. Este é o motivo pelo 
qual este tempo é tão precioso. Estou esperando ter muitas pessoas que estabelecerão 
recordes durante este ano. 
 
Felicidade Eterna 
25.2.79, Belvedere 
 
Se houvesse 30.000 membros centrais na América em 1978, então mesmo se eu 
partisse, a América estaria segura. Depois de serem educados por três anos, esses 
membros poderiam ser fortes o suficiente para cuidar dos problemas da América. Se 
eles fossem educados bem o suficiente, e pudessem testemunhar para dez novos 
membros cada um pelos próximos três anos, então essas 30.000 pessoas seriam 
suficientes para fazer lar igreja por todo os Estados Unidos. Este era meu plano original. 
Vocês não veem que nossa agenda é muito rígida? Vocês podem dizer que precisam 
descansar e cuidar de outras coisas primeiro? Entretanto, vocês não devem esperar até 
1981 para começar. Se vocês decidem que estão prontos agora, então este é o melhor 
momento para começar. Então vocês estarão adiantados na agenda em 1981, e podem 
ser os vencedores. Embora tenha sido atribuído a vocês sete anos, não precisa levar esse 
tempo. Se os americanos trabalham de forma eficiente, então três anos é suficiente. Se 
algumas pessoas como eu se juntam para fazer isto, eu acho honestamente que três ou 
quatro meses cumpririam a providência maior. 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
 
O próximo ano é daqui a duas semanas; nesse tempo vocês devem realmente fazer lar 
igreja, não apenas fazer preparações. 
 
Lar Igreja e Eu 
14,12.80, Belvedere 
 
O lema deste ano é: Lar Igreja é Meu Reino do Céu. Vocês não estão fazendo lar igreja 
como um favor para mim. Ele é seu reino do céu. Eu não quero que isto exija de vocês 
21 anos para terminar; tudo deve ser terminado nos primeiros sete anos. 
 
História da Providência Através da Restauração por Indenização 
10.2.81, Centro Mundial de Missões 
 
Virá o tempo quando somente precisaremos fazer transmissões na televisão e rádio a 
fim de alcançar muitos lares. Isto ajudará imensamente a providência lar igreja.  
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Trezentos e sessenta lares podem estar conectados por um cabo que estará ligado a 
determinado circuito, e vocês podem organizar um circuito fechado de televisão através 
de todas as suas casas. Vocês podem ser sua própria empresa de transmissão. Vocês 
nem mesmo precisam levar sete anos. Isso é muito tempo. Provavelmente vocês 
poderiam fazer isso em sete meses. Se o Pai tivesse uma área de 360 lares, ele iria para a 
linha de frente a fim de cumprir sua providência lar igreja. O Pai teria feito isso em 
menos de sete meses. No futuro, sessões de 21 dias de treinamento nem mesmo 
precisarão ser feitas. Podemos enviar os conteúdos do treinamento de 21 dias através da 
televisão. Pessoas podem receber o seminário em suas próprias salas de estar. Elas 
também farão um teste lendo as questões na tela da televisão. Então elas escreverão as 
respostas, enviarão a prova e receberão os resultados. Nesta época avançada, as coisas 
que antes exigiriam sete anos para fazer, podem ser feitas facilmente. Antigamente, sete 
anos era um longo tempo, porque estas coisas não estavam à disposição. Entretanto, 
hoje, é tão fácil fazer as coisas em um curto período de tempo de sete meses. 
 
Conferência 
16.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se vocês não podem terminar isto em sete anos, então precisarão de outros sete anos 
para terminar. De fato, se vocês não terminam em sete anos, isto levará três vezes mais 
tempo, ou 21 anos. Depois disso, vocês não terão mais nenhuma chance. 
 
O Início da Condição de 40 Dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
A batalha na linha de frente é sempre face-a-face. Para vocês serem soldados vitoriosos 
do céu, eu os enviei para a linha de frente. Este é o motivo pelo qual em 1978, eu 
declarei que Nova York era a linha de frente, e quando a vitória viesse, os soldados da 
linha de frente ganhariam honra. A vitória não vem em um escritório ou na sede, mas no 
campo de batalha. Nossa linha de frente é lar igreja. Nos últimos 45 anos, todo o curso 
da providência foi estabelecido, e agora o estou dando a vocês, pedindo para 
terminarem em sete anos. 
 
O Primeiro Dia e Nosso Tempo de Vida 
2.2.79 
 
O ano 1987 é sete anos a partir de agora, mas vocês não devem levar mais do que sete 
meses, ou mesmo três anos é adequado. Se vocês falham em fazer isto em sete anos, 
então isto será postergado por 21 anos, e vocês não querem isso. Se negligenciamos o 
tempo da providência, então vocês literalmente derramarão seu sangue nas mãos dos 
comunistas. Vocês sabem disso, não é? 
 
Caminho Pedregoso de Morte 
27.4.80, Belvedere 
 
Os próximos sete anos são cruciais, por isso não os desperdicem. 
 
Total Auto Reavaliação 
14.9.80, Belvedere 
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Eu quero que vocês criem sua base para praticarem este amor, e esse lugar é o lar igreja. 
Isto acontecerá em sete anos se vocês fizerem esforços agora de forma consistente. 
Então se eu for para outro destino, algum poder me empurrará para visitar vocês. A vida 
passa muito rápido. Já foram cinco meses em 1979. Se vocês tivessem encontrado uma 
nova pessoa a cada dia, e realmente derramado seu coração, imaginem que coisas 
extraordinárias poderiam ter acontecido. Vocês poderiam ter convertido 150 pessoas. 
Comecem hoje e renovem sua energia. Isso é o que o Pai Celeste quer, o que sua esposa 
ou esposo quer, o que seus filhos querem, e o que todos os seus familiares querem. 
 
O tempo não é misericordioso o suficiente para desacelerar para vocês. Vocês devem se 
manter a par do tempo porque ele nunca relaxará seu ritmo. Vocês podem terminar a 
escola em quatro anos, mas com esforço extra vocês podem se graduar em três, ou 
mesmo dois anos. Nossa universidade da Unificação é o mesmo, tudo depende de seu 
próprio esforço. 
 
Reflexão sobre a Vida 
1.6.79, Belvedere 
 
Eu não quero que vocês vão apenas duas horas para seu lar igreja, mas prestem 
constante atenção a isto, indo seis vezes por dia se necessário. Se os homens vão 12 
vezes, as mulheres irão 14 vezes. Mais tarde vocês apenas ficarão lá, sem dormir, mas 
apenas ficando lá. Nem homem e nem mulher se moverão por medo de ser superado. 
Vocês podem ir juntos em jejum de sete dias. Vocês não acham que as pessoas no lar 
igreja virão para ver o que está acontecendo? Vocês não terão que visitá-las porque elas 
visitarão vocês primeiro! Quando elas podem vir para descobrir o que está acontecendo, 
vocês podem fazer um discurso ou qualquer outra coisa. Vocês estão plenamente 
determinados a fazer até mesmo isso? 
 
25º Aniversário da Igreja de Unificação 
1.5.79, Belvedere 
 
… Testemunhar para cada americano levaria 8.000 anos a uma taxa de 100 por dia. 
 
Por isso, quando faremos isso? Não temos todo esse tempo. Nova York tem 2.620.000 
lares, e se cada lar tem cinco pessoas, isso totaliza 13 milhões. Isso significa que, a fim 
de testemunhar para todos em Nova York, 7.000 membros da Igreja de Unificação 
seriam necessários, com cada um deles tendo 360 lares. Se todos esses membros 
trabalham tão intensamente quanto eu tenho pescado atum em todas as estações, então 
toda Nova York será transformada. Então o restante da América, e também o mundo, se 
transformarão automaticamente em dez anos. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Vocês devem sentir que sua vida aqui na terra é infinitamente preciosa. “Por que é 
tempo de correr tão rápido? Eu tenho mais trabalho a fazer. Eu devo edificar o reino e 
fazer mais lar igreja.” Essa é a forma que vocês devem sentir em sua vida. 
 
Vamos Restaurar a Terra Natal e a Pátria 
14.1.79, Belvedere 
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Particularmente se vocês têm sucesso no lar igreja e se tornam um messias tribal, seu 
nome deverá ser conhecido por toda a história. Uma vez que o terceiro curso de sete 
anos tenha acabado e a porta do Reino do Céu esteja aberta, toda a futura posteridade 
pode encontrar facilmente as qualificações por causa de vocês; eles terão vocês como os 
antepassados. Essa é a autoridade que Deus quer confiar a vocês. Em três gerações de 
vinte anos cada uma o trabalho estará finalizado, com minha geração, a sua geração, e 
finalmente a geração de seus filhos. 
 
A maior virtude que meus próprios filhos podem demonstrar é lealdade, amor absoluto 
e obediência. Nesse caso, eles seguirão livremente comigo. Mas se eles não demonstram 
obediência, eles mesmos terão que seguir através de 21 anos, como também os filhos 
deles. Sempre três gerações são necessárias para o cumprimento. Vocês estão se 
juntando a mim no terceiro curso de sete anos, e se cumprem esta vitória, vocês podem 
realmente se tornar os antepassados da raça mundial. 
 
A qualificação para se tornar ancestrais está disponível somente uma vez na história. 
Este é seu extraordinário privilégio; não percam, mas o agarrem e o cumpram, sem 
deixar nenhum arrependimento para trás. Vocês estão dispostos a participar em minha 
vitória definitiva? Eu realmente comecei o programa lar igreja em 1978, por isso até 
junho de 1981 serão 3 anos e meio. Quando vocês ouviram pela primeira vez sobre isto, 
algo não despertou, mas todos os dias vocês estão entendendo seu significado mais 
profundamente.  
 
 Eu nasci para esta missão e a tenho vivido e cumprido. Da mesma forma, vocês 
nasceram para o lar igreja, para criar um caminho vitorioso lá. Através do lar igreja, sua 
vitória pode estar em qualquer lugar. Isto continuará de forma vitoriosa até que todo céu 
e terra se tornem o Reino do Céu. 
 
O Primeiro Dia e Nosso Tempo de Vida 
2.2.79 
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Lar Igreja e Outras Responsabilidades 
 

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.” 
Mateus 6:33 
 
“E era um o coração e a alma da multidão 
dos que criam, e ninguém dizia que coisa 
alguma do que possuía era sua própria, mas 
todas as coisas lhes eram comuns. E os 
apóstolos davam, com grande poder, 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, 
e em todos eles havia abundante graça. Não 
havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou 
casas, vendendo-as, traziam o preço do que 
fora vendido, e o depositavam aos pés dos 
apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo 
a necessidade que cada um tinha. 
Atos 4:32-35 
 

Qualquer responsabilidade que vocês tenham é secundária; a missão primária é 
testemunho e lar igreja. Vocês devem gastar mais tempo testemunhando do que em seu 
próprio trabalho. Como vocês podem imaginar que salvarão 240 milhões de americanos 
sem fazer isso? Se houvesse uma forma mais fácil para salvar 240 milhões de pessoas, 
Deus faria isso, porque Seu coração é um coração de amor.  
 
Não hesitem em sofrer e fazer de vocês mesmos um sacrifício. O Filho Unigênito de 
Deus, Jesus, deu sua vida na cruz. Eu não peço que vocês façam isso por mim, mas para 
o benefício da humanidade, para reconstruir a nação e o mundo. Vocês acham que isto é 
Princípio? Então devemos viver o Princípio. 
 
O Ponto de Mudança Crítico da Providência de Deus 
31.12.78, Belvedere 
 
Estes próximos setes anos é o tempo para vocês demonstrarem o que são e o que podem 
fazer. Lar igreja é a providência primária, e qualquer outra coisa é secundária. Estou 
declarando para os membros da Igreja de Unificação de todo o mundo que este é o Dia 
dos Pais que termina o primeiro curso de 21 anos, e começa o segundo curso de 21 
anos. 
 
Conclusão da Providência e Dia dos Filhos 
15.4.80, Centro Mundial de Missões 
 
A Igreja é como um escritório para as famílias e a sociedade, mas o lar igreja é onde os 
pais e os filhos podem viver, e onde Deus pode habitar. 
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Em 1981 estou dando a vocês o lar igreja como seu terreno. Mesmo os membros da 
equipe do News World devem trabalhar duro no lar igreja além de seu trabalho no 
jornal, e então eles não podem ser acusados por Satanás. Se eu chamo o Dr. Durst e ele 
não é encontrado porque está no lar igreja, ele pode ser desculpado. Essa é nossa 
prioridade mais importante. Se um dos guardas de East Garden está ausente a noite 
toda, mas de manhã ele aparece e diz, “Eu estava no lar igreja,” imediatamente tudo será 
perdoado.  
 
Em nenhum outro momento na história alguém recebeu este tipo de prioridade e 
privilégio. Assim, enquanto vocês vão para o lar igreja, tudo mais é secundário. Vocês 
querem cuidar de sua família, mas ao invés, se cuidam de seu lar igreja, alguém mais 
ajudará a cuidar de sua família. Às vezes eu também ajudarei sua família. Mas isso não 
significa que vocês devem pensar que se estão fazendo lar igreja, não precisam fazer 
nada para cuidar deles. Se vocês pensam assim, isto não está certo. 
 
Lar Igreja é Meu Reino do Céu 
1.1.81, Centro Mundial de Missões 
 
Eu sei que alguns casais comprometidos, especialmente as mulheres, estão dizendo para 
seus noivos que lar igreja é bom, mas eles devem estar mais preocupados sobre obter 
uma graduação logo, para que possam fazer mais no futuro. “Não há nenhuma 
oportunidade para vocês no lar igreja,” elas dizem. Vocês não acham que eu já pensei 
sobre isso, e que Deus já pensou sobre isso também? Qual é sua missão?  
 
Se há uma pessoa que não tem confiança para fazer lar igreja agora, mas quer ser 
liberada por dez anos para fazer o que pensa que é importante, pensando que ela voltará 
e fará lar igreja mais tarde, então ela deve se apresentar e falar. Lar igreja é uma coisa 
básica que vocês devem fazer como membros da Igreja de Unificação. Isto é mais 
importante do que escola, do que seu casamento. Essas coisas podem esperar, mas não o 
lar igreja. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
Talvez vocês sejam editores no jornal e dificilmente tenha tempo para fazer lar igreja. 
Mas regularmente vocês comem e vão ao banheiro; quaisquer dessas coisas são mais 
indispensáveis do que lar igreja? Vocês sempre podem abreviar o tempo de ir ao 
banheiro ou comer. Economizem alguns minutos não conversando com as pessoas; todo 
esse tempo adicional pode economizar uma hora, e então vocês podem ir para o lar 
igreja. Se vocês não vão para o lar igreja, isto significa que não se estabeleceram como 
sujeitos de amor. Então como podem amar seu cônjuge ou filhos? Se vocês invertem a 
sequência correta, isto nunca funcionará. 
 
Oração 
29.3.81, Belvedere 
 
Eu tenho feito o que Deus tem me direcionado a fazer neste país. Se as pessoas não 
respondem a minha direção, eu não tenho nada com isso. Eu tenho ensinado vocês 
profundamente, explicando tudo. Vocês estão ativamente envolvidos no lar igreja? 
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Vocês dizem, “Eu tenho estado tão ocupado para fazer lar igreja,” mas vocês devem 
compreender que estou muito mais ocupado do que vocês, e estou fazendo o que é 
necessário continuamente para a providência de Deus. Como vocês podem pensar que 
estão mais ocupados do eu? 
 
Vamos Nos Proteger 
1.5.82, Belvedere 
 
Mais do que qualquer outra coisa, lar igreja é a principal prioridade. Empurrem de lado 
qualquer outra coisa para fazer lar igreja. Para quem vocês seguirão este caminho? Não 
é para o benefício da Igreja de Unificação e nem para o benefício de Deus ou dos 
Verdadeiros Pais, mas para o benefício de vocês mesmos, seus filhos, e sua posteridade. 
Por essa razão, vocês devem ir para o lar igreja e ser vitoriosos. 
 
Vitória do Lar Igreja (Discurso da Meia Noite) 
1.1.82, Centro Mundial de Missões 
 
Os membros do News World podem pensar que são incapazes de fazer lar igreja? Como 
eles podem não fazer isso e ainda cumprirem o que devem fazer? Essas pessoas 
simplesmente devem testemunhar para alguém melhor do que eles, que possa assumir 
sua posição no jornal e liberá-los para fazer lar igreja. Há muitas, muitas coisas que 
devo cuidar, até mesmo coisas que não são realmente minha responsabilidade, e minha 
agenda está tão cheia que não inclui muito tempo para dormir. Eu tenho que gerenciar 
para encontrar tempo para fazer tudo. 
 
Deus nunca repreende uma pessoa por fazer mais do que deveria fazer. Se vocês não 
podem ir pessoalmente para fazer lar igreja, então podem fazer telefonando, e há outras 
formas além de ir pessoalmente. Se uma pessoa tem muitas responsabilidades 
complexas, fazendo muitas coisas de uma vez, isto é muito mais sua bênção. Eu notarei 
essa pessoa e a utilizarei mais e mais. 
 
Igreja de Unificação e Lei Celeste 
1.3.79, Belvedere 
 
O jornal tem que sair, e se vocês estão literalmente muito ocupados, então podem ao 
menos ir para a área de lar igreja e dormir lá. Se vocês não podem fazer o trabalho, ao 
menos devem dar uma olhada para o trabalho e dizer, “Isso é o que eu devo fazer.” Se 
não podem ir para sua área por um dia, vocês devem ao menos dar uma olhada para seu 
lar igreja. Espiritualmente, há muitas pessoas realmente esperando com seriedade por 
vocês. Vocês não sentem isso por causa de seu sentido espiritual menos intenso. 
 
Um lutador poderia ser um campeão em um nível local, mas se ele perde na luta 
nacional, então ele é um perdedor. Alguém poderia dizer, “Eu estive no MFT por dez 
anos e tenho trabalhado mais duro do que qualquer outro, mas eu não fiz lar igreja, por 
isso você me tratou mal.” Vocês podem dizer isso? Restaurar material não era um 
desperdício de tempo; a pessoa que restaurou material de uma forma dentro do 
princípio, terá um tempo mais fácil ao fazer lar igreja. Vocês podem pensar, “Eu não 
estou fazendo lar igreja agora porque estou restaurando material, mas eu farei isso tão 
bem que poderei apoiar todos os meus 360 lares.” Se vocês restauram material com essa 
atitude, então estão conectados com seu próprio lar igreja.  
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Quando aqueles que restauram material começam a fazer lar igreja, eles podem ter 
sucesso em um curto período de tempo. Eu trouxe vocês até o nível mundial e o nível 
universal, a posição de campeão. 
 
O Caminho Público e o Caminho Privado 
11.1.81, Belvedere 
 
Vocês são as asas da Igreja de Unificação, o aspecto que é responsável por nosso 
fundamento financeiro. Sendo que estabeleci o novo lema deste ano, tenho certeza que 
vocês imaginam o que podem fazer sobre lar igreja, sendo que não podem se estabelecer 
em algum lugar. A coisa mais importante que vocês devem saber é porque estamos 
fazendo lar igreja. Eu disse para nossos membros fazerem lar igreja. Mas as atividades 
de MFT também são o resultado da minha instrução direta para vocês. Esta é sua missão 
para a providência de Deus. 
 
Há muitas outras missões em nossa Igreja apartadas da providência regular de lar igreja. 
Muitos outros irmãos e irmãs estão fazendo tarefas especiais. Entretanto, a consideração 
importante é se um membro recebe suas instruções de todo o coração e as cumpre como 
algo definitivo. 
 
Somente lar igreja não poderia cumprir toda a providência de Deus; isto deveria estar 
unido com todos os outros componentes para criar a vitória celeste. Sua atitude, ou a 
forma de sua mente e coração, é importante, e segundo, quanto tempo vocês investem 
em sua tarefa. Finalmente, quanto vocês investem para superar quaisquer dificuldades é 
motivo de preocupação. Em última análise, seu compromisso, persistência e 
determinação de que aquilo que vocês fazem é essencial para a vitória definitiva de 
Deus é o ponto chave.  
 
Cada atividade é essencial na direção da providência de Deus, assim, o que é importante 
é como os diferentes componentes se juntam para cumprir um objetivo central. Porque 
estamos concentrados nesse objetivo central, precisamos muitos departamentos e 
elementos diferentes que criarão uma entidade autossustentável e saudável que possa 
seguir na direção do objetivo. 
 
Eu gostaria que vocês, membros do MFT, pensassem que têm uma missão importante a 
fazer, e que farão seu melhor. Se vocês estarão fazendo lar igreja dez anos a partir de 
agora, vocês devem sentir que farão isto no mais curto período de tempo possível, 
baseado em seu trabalho duro no MFT. Aqui vocês estão se remodelando para se 
assemelharem a mim, e quando sua oportunidade de lar igreja vier mais tarde, vocês vão 
fazê-lo em pouco tempo. 
 
Para o MFT 
2.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Se alguém está em uma posição especial de apoio que seja necessária para o bem-estar 
de nossa Igreja, eu darei consideração especial e permitirei a ele fazer lar igreja mais 
tarde, mas ele ainda deverá fazê-lo. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
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Se as pessoas do lar igreja têm muito dinheiro, elas não vão considerá-lo como delas, 
mas pensarão como podem utilizá-lo para o trabalho de lar igreja; 360 lares serão um 
trabalho de uma única família, e elas vão querer gastar o dinheiro para isso. Nos 
próximos vinte anos, vocês estarão chegando aos cinquenta anos, e nesse tempo vocês 
serão assistidos por muitas pessoas. Este é realmente um tempo nobre. 
 
Reflexão sobre a Vida 
1.6.79. Belvedere 
 
Não estamos somente fazendo trabalho espiritual, estamos de fato estabelecendo o 
fundamento para os nossos netos. Suponham que vocês tenham um relacionamento 
profundo com as pessoas que compram o jornal News World de vocês. Se podem 
explicar como o chá de ginseng é bom para a saúde, elas vão querer comprar de vocês. 
Uma vez que as pessoas confiam em nós, elas confiarão em nossos serviços. Podemos 
começar um departamento móvel e um serviço de entrega de doces, e fornecer suas 
necessidades diárias com um coração amoroso. O que estamos fazendo hoje é 
estabelecer um fundamento multifacetado para o futuro. Seus 360 lares se tornarão 
como sua própria casa. Há recursos ilimitados que podemos desbravar, e o tempo virá 
quando vocês poderão apenas ligar para as pessoas no telefone, ao invés de andar de 
porta em porta. Haverá organizações de apoio e as pessoas vão querer dar tudo para o 
benefício de Nova York, não apenas um dízimo semanal. E quanto a vocês; vocês 
podem ao menos fazer o dízimo? Estaremos em uma posição para realmente elevar a 
vida da cidade e abrir a porta para um futuro muito melhor. 
 
Anfitrião do Futuro 
23.10.77, Belvedere 
 
Há grande espaço para desenvolver esta ideia do lar igreja. Vocês estão interessados? 
Vocês já ouviram sobre indenização, mas até agora eu tenho pago toda a indenização 
em seu benefício. Por que vocês não apenas seguem e vivem a forma de vida fácil 
agora? Ou agora que paguei tanto, vocês pagarão suficiente para me deixar ir embora? 
Eu vou comprar para vocês o equipamento para seu lar igreja, ou vocês mesmos vão 
comprá-lo? Então isto se tornará sua propriedade, e vocês podem começar sua própria 
igreja. 
 
Onde Deus Reside e Seu Curso 
19.3.78, Belvedere 
 
Vocês decidem uma coisa: qual nível vocês querem e qual território vocês gostariam de 
assumir. Vocês têm seu lar igreja designado? Seu líder recomendou ou vocês decidiram 
fazê-lo? Seus 360 lares representam o mundo inteiro… Quando vocês precisam de 
dinheiro, sigam em frente e façam dinheiro; quando precisam de pessoas, encontre 
pessoas. Não implorem por ajuda de ninguém sobre dinheiro ou apoio. Vocês devem 
dizer, “Eu sou aquele que criará o dinheiro, as pessoas e qualquer coisa que precisar. Eu 
os fornecerei.” Se vocês trabalham três vezes mais do que pessoas normais, vocês farão 
todas estas coisas. 
 
Fluxo Principal da Providência de Deus 
19.11.78, Belvedere 
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Ganhem o dinheiro que vocês precisam por si mesmos, e deem conferência para seu 
próprio povo. Vocês não precisam de ninguém mais para ensiná-los, se vocês se tornam 
grandes conferencistas por si mesmos. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Vocês podem dizer, “Eu vou para o lar igreja, Pai, mas por favor, me ajude; eu não 
tenho nada. O senhor deve me comprar uma casa, o senhor deve me comprar um 
automóvel, o senhor deve me comprar comida e roupas. Então eu posso ir.” Essa é a 
forma como um messias age? Não. Viemos como Verdadeiros Pais e demos a vocês 
nosso suor e trabalho, coração e alma, para estabelecer seu fundamento. E estamos 
transmitindo tudo de graça para vocês. 
 
Família Abençoada 
20.6.82, Belvedere 
 
Eu estou treinando vocês para proverem não somente sua família, mas também as 360 
famílias e lares em sua área. A única forma para fazer isso é seguir em frente sem todos 
os tipos de indecisões e dúvidas. Uma vez que saibam que estão seguindo na direção 
certa, vocês não precisam questionar de novo o que estão fazendo, mas apenas precisam 
fazê-lo. 
 
Em Busca de Nosso Lar 
11.7.82, Belvedere 
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Estratégia Prática 
 
Vocês apenas seguiriam alguma outra pessoa, ou tentariam se tornar o centro? Aqueles 
que entendem agora e querem agir como um líder ao invés de ser apenas um seguidor, 
levantem sua mão. Estou pensando muito seriamente que cada um de vocês se torne o 
centro de seu próprio lar igreja. Até agora vocês têm trabalhado muito duro e 
descobriram uma coisa: mesmo quando trabalhamos duro, o fruto de nosso testemunho 
é às vezes disperso, e deixa pouco benefício no centro. Temos feito todo tipo de 
trabalho de pioneiro e testemunho nas ruas, mas de alguma forma as pessoas que entram 
na Igreja não entendem claramente, e logo vão embora de novo. Então trazemos mais 
algumas pessoas, e elas vão embora. Os resultados não permanecem aqui para sempre. 
 
No início do ano passado, cada um de vocês recebeu uma área de 360 lares. Se vocês 
realmente visitaram sua área, ao menos uma vez por dia, então até este momento vocês 
devem saber onde todos na vizinhança vivem, e que tipo de pessoas elas são. Se vocês 
vão por dez dias, então todo o seu esforço permanece lá, e não vai para nenhum outro 
lugar. Se vocês visitam por cem dias, então cem dias permanecem lá. Isto não 
desaparece, como as pessoas que vocês encontram no testemunho de rua... 
 
Agora que ainda temos sido tão perseguidos, continuamos a trabalhar com total 
dedicação, estamos finalmente seguindo para o sucesso neste país. As pessoas estão 
destinadas a virem para a Igreja, ouvir e entender o Princípio Divino, e se tornarem 
membros. Vocês experimentaram como cada pessoa tem altos e baixos, e como as 
pessoas vão embora porque ficam confusas e cansadas. Até agora ao testemunhar, vocês 
podem investir cinco ou seis meses em uma pessoa, e então quando ela vai embora, é 
impossível encontrá-la. Mas quando têm um lar igreja, vocês podem ir para sua casa, e 
conversar com ela por alguns minutos, e ela voltará. 
 
Outras pessoas podem não vir para a Igreja rapidamente, mas elas observarão seu 
trabalho 365 dias por ano, mesmo por três anos. Então elas serão convencidas que vocês 
estão lá para ficar, e que aquilo que fazem está absolutamente certo. Nenhum dos seus 
esforços serão desperdiçados. Vocês estão garantidos que tudo que investem dará fruto 
em sua área. Mesmo se é difícil no início, as pessoas entenderão mais tarde. Enquanto 
isso Deus residirá em cada lar quando vocês o visitam. 
 
Quando vocês visitam sua área, as senhoras idosas observarão vocês, e quando vocês 
voltam várias vezes, elas vão querer saber quem são vocês. Depois de muitas visitas 
frequentes, elas dirão, “Ele é realmente persistente. Ele continua vindo continuamente. 
De fato, ele é mais dedicado do que meus próprios netos.” Muitas pessoas idosas estão 
agora desiludidas e magoadas com sua própria descendência, mas se continuam 
visitando-as, vocês atrairão sua atenção e deixarão uma impressão duradoura nelas. Os 
jovens diriam que vocês são melhores do que seus próprios irmãos e irmãs, e os pais 
dirão que vocês são melhores do que seus próprios filhos. 
 
Enquanto o tempo passa, as pessoas terão uma impressão profunda e positiva de vocês. 
Os velhos conversarão sobre vocês e dirão, “Estes Moonies são pessoas maravilhosas. 
Queremos ajudá-los.” Eles estão destinados a ficar curiosos e perguntar o que vocês 
estão fazendo, e quando sabem que vocês são Moonies, eles perguntarão como é o 
Reverendo Moon e o que ele faz. 



264 

 

Mas se vocês vão somente uma ou duas vezes para suas áreas, vocês não despertarão 
nenhum interesse... 
 
É melhor estabelecer condições de indenização maiores ou somente pequenas? Vocês 
não sabiam sobre isso até esta manhã, não é? Se vocês agora vão fazer isso como se 
fossem loucos, então isso é muito encorajador, e Deus ficará feliz. Eu disse a vocês a 
quase um ano e meio para visitarem todos os seus lares, e agora estou indicando para 
vocês estabelecerem uma igreja nesses lares. Vocês logo aprenderão exatamente como 
fazer isto através de sua própria experiência pessoal ao estabelecer um centro. Vocês 
podem não conhecer bem o Princípio Divino para dar conferência para outras pessoas, 
por isso eu tenho vídeo-tape feito das conferências. Tudo que vocês devem fazer é 
apertar um botão e duas ou três horas de conferências virão através de uma forma clara 
e natural. 
 
Vocês podem dizer, “Pai, não tem ninguém que eu conheça na minha área?” Se a 
família média em sua área tem três membros, então há mais de 1.000 pessoas em sua 
área, e certamente há alguém que gosta do que vocês estão fazendo e que quer trabalhar 
com vocês. Quando vão para sua área, vocês podem dizer para as pessoas que há um 
filme de 1800 casais se casando em uma cerimônia, e convidá-las para assisti-lo. Talvez 
os avôs não estejam tão interessados, mas os jovens na idade de casamento certamente 
gostariam de ver o que acontece nessa cerimônia. Agora que vocês mesmos são 
membros da Igreja de Unificação, então podem julgar o que as pessoas ficarão 
interessadas em assistir. Quando elas gostam de algo e ficam entusiasmadas, vocês 
podem dizer a elas que há um filme ainda mais interessante para assistir, e logo elas 
virão uma segunda vez. 
 
Os lares igrejas podem ser pequenos no início, mas depois de algum tempo muitas 
pessoas na área virão em algum momento para visitá-los e assistir os filmes. Quando 
vocês conhecem muitos jovens que tocam instrumentos, eles podem ficar juntos e 
formar uma banda, e sempre que algum idoso faz aniversário, eles podem ter momentos 
de entretenimento. Registrem todas as datas de aniversários em um caderno, e nessas 
datas vão lá para tocar para eles. Se vocês acompanham todos os aniversários dos 
membros das famílias em sua área, vocês irão para três aniversários por dia! 
 
Quando vocês se familiarizam com eles, eles ficarão fascinados com vocês como uma 
pessoa jovem que é completamente diferente do que eles geralmente conhecem. Eles 
convidarão vocês para visitá-los com frequência, e até mesmo para ficarem durante a 
noite. Quando os veem várias vezes durante o ano, eles também saberão 
invariavelmente seu valor. Eles ouviram sobre Moonies muito tempo atrás, mas agora 
que estão visitando-os pessoalmente o ano todo, eles compreenderão que vocês são 
belos jovens. Quando vocês têm um lugar com jogos como pingue-pongue e uma mesa 
de bilhar, ele se tornará o clube para jovens na vizinhança. Se as circunstâncias são 
adequadas, então vocês podem andar a cavalo, e quando há um casamento, então as 
pessoas podem celebrar lá de uma forma fantástica… 
 
Em um horário predeterminado, todos podem ouvir o vídeo. Vocês podem andar pela 
vizinhança tocando um sino ou uma corneta, e a vizinhança saberá que vocês estão 
passando um filme no centro; então eles podem vir e ouvir. Uma vez que tenhamos 
sucesso nos lares igrejas, jornais como o New York Times terão dificuldades para vender 
nessa área… 
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Os filhos atualmente está se virando contra as crenças de seus pais, por isso em cada lar 
os filhos ficarão interessados. Mesmo quando alguns pais possam ser comunistas e nos 
rejeitem, todo americano precisa ser esclarecido e aprender o que é a vida. Eles devem 
saber por que Jesus veio, e saber o propósito de toda religião. Quando eles entendem a 
verdade, então a América começará a viver novamente… 
 
O vídeo do Princípio Divino é muito claro, e ao ouvi-lo, vocês se tornarão grandes 
conferencistas. Todos que ouvem ficam surpresos sobre o que não sabiam antes. Não há 
nenhuma dúvida que vocês podem trazer uma pessoa para dar conferência todos os dias. 
Começaremos isto no dia 1º de junho. Ainda temos dois meses para ir, e durante este 
tempo, por favor, renovem seu entusiasmo. Sigam para sua área e contatem as pessoas, 
e planejem onde seria o melhor lugar para um lar igreja. Uma vez que vocês se tornam 
bem-sucedidos com um lar em sua área, vocês podem se espalhar, e pode haver tantos 
lares igrejas em sua área com esta prática. 
 
Há 240 milhões de americanos que nunca me viram, e a maioria deles automaticamente 
se opõe a nós por causa do impacto da mídia. Mas muitos deles mudarão suas mentes 
quando entrarem em contato com pessoas comuns como vocês; depois de tudo, elas 
serão pessoas comuns também, e não pessoas más. Então não importa o que diga o New 
York Times, aqueles que estão diariamente em contato com vocês não acreditarão em 
qualquer história ruim. Uma vez que tenhamos um impacto em Nova York, o 
conhecimento sobre nós se espalhará como fogo ao redor da América. Isto é exatamente 
porque eu disse para vocês que Nova York é nossa linha de frente.  
 
Se vocês continuam é o que é importante. Se vocês fazem isso, então em uma cidade no 
dia 1ºde junho teremos 1.000 lares igrejas. Devemos preparar para começar no dia 1º de 
junho, tendo a visão e o objetivo em mente. 
 
Onde Deus Reside e Seu Curso 
19.3.78, Belvedere 
 
Cada pessoa tem 360 lares, e mesmo se é difícil encontrar pessoas lá, é necessário 
continuar revisitando. Testemunho de rua não tem sido efetivo porque é difícil encontrar 
de novo as pessoas que vocês encontraram, mas todas as pessoas em sua área vivem lá, 
e a maioria delas ficará lá. Quando vocês encontram boas pessoas, perguntem se elas 
têm um amigo que possa estar interessado. Não é fácil no início, mas fica melhor uma 
vez que vocês tenham começado. No início vocês devem passar entre três a quatro 
semanas para encontrar três pessoas. 
 
Esta é a ordem na qual trabalhar: Vão visitar cada um de seus 360 lares e verifiquem 
aqueles que são positivos (A), aqueles não tão ruins (B), e os negativos (C). Então vocês 
terão quarenta a cinquenta lares que podem visitar todos os dias. A partir desses, 
escolham 12, e então os três melhores para se concentrarem. Concentrem em uma casa 
onde vocês podem ir e viver. Este será seu lar igreja. As primeiras três casas boas são 
difíceis de encontrar, mas depois disso, encontrar 12 é mais fácil. Se vocês fazem isso 
com muita oração e coração, encontrar três famílias em quarenta dias não é difícil. Em 
uma semana vocês devem ser capazes de encontrar uma casa na qual viver. 
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Quando visitam suas casas, vocês podem oferecer ajuda para as pessoas com alguma 
tarefa. Se vocês encontram um policial em sua área, expliquem a ele o que estão 
fazendo: “Eu estou testemunhando para estas pessoas para o benefício da Inglaterra e o 
mundo.” Ele pode ajudá-los de alguma forma. 
 
Desde manhã até a noite, cada um de vocês deve se concentrar no testemunho. Pensem 
o tempo todo sobre como trazer três pessoas em quarenta dias. No momento que vocês 
visitam seus 360 lares, saberão quem é um comunista, quem são as pessoas boas, e o 
que cada família faz. No momento que estejam em sua área por três semanas, vocês 
estarão dizendo, “Bom dia,” para todos. No início, eles podem não entender o qual é sua 
fé, ou no que acreditamos, mesmo depois que vocês tentam explicar, mas eles saberão 
que vocês são Moonies e boas pessoas. Então eles começarão a convidar os familiares 
para virem encontrar vocês. 
 
As pessoas em sua área falarão sobre vocês com seus amigos em dez outros lares: 
“Temos um jovem muito amigável visitando nosso lar quase todos os dias. Ele é um 
Moonie e muito simpático.” Se elas falam com todos os seus familiares e vizinhos, isto 
significa que 3600 lares ouvirão sobre nós, e a palavra realmente se espalhará. Há um 
ditado coreano que diz, “Palavras, que não têm pés, podem viajar mil milhas.” Mesmo 
se as pessoas não sejam profundamente religiosas, elas reconhecerão vocês como 
pessoas boas, e a palavra se espalhará. 
 
Não testemunhem tanto nas ruas porque vocês não sabem nada sobre as pessoas que 
vocês encontram. Uma pessoa simpática que diz que está interessada pode ser realmente 
um comunista. Esta foi nossa experiência no Japão. Os membros testemunhavam e 
trabalhavam duro nas ruas, mas ninguém ouvia. Se uma pessoa viesse, dizendo que 
queria saber sobre a Igreja de Unificação, naturalmente os membros ficavam muito 
alegres para trazê-la para o centro. Essa pessoa podia ficar como um membro por algum 
tempo, obtendo muita informação dos trabalhos feitos como escrever cartas e 
contabilidade, mas então voltavam para os comunistas. Houve muitos membros assim 
no Japão, que agiram de forma muito dedicada, mas então foram embora. 
 
Se vocês testemunham nas casas deles, então podem saber quem elas são, mas nas ruas 
nunca poderão saber. Se as pessoas se aproximam e dizem, “Estou interessado na Igreja 
de Unificação,” elas poderiam realmente ser perigosas. Este é o motivo pelo qual, 
depois de longa experiência, vamos visitar os lares. Testemunhar em uma área 
específica traz um resultado melhor para a segurança. 
 
Aqueles de vocês que são membros por cinco anos, se levantem. Quantos filhos 
espirituais vocês trouxeram neste período? Imaginem quantas pessoas vocês poderiam 
ter restaurado nesses cinco anos, se tivessem visitado as pessoas em seus 360 lares todos 
os dias. Nosso objetivo é trazer uma pessoa em cada mês. Se vocês visitam 360 lares 
por cinco ano, então as chances são que todos os 360 lares podem ser restaurados. 
Como vocês trabalharam antes? Vocês saíam para as ruas, mas em cinco anos, somente 
trouxeram duas pessoas, ou dez pessoas no máximo. Este método não tem sido efetivo. 
Se vocês visitam sua área todos os dias, então em um ano, vocês podem criar um 
relacionamento com todos os lares. Quando há um aniversário, vocês irão e celebrarão 
com a família. 
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Vocês podem encontrar muitas pessoas nos parques, mas a maioria delas não fica na 
igreja, e aquelas que ficam, têm muitos problemas. Vocês sabem que pessoas tipo Abel 
estão sempre ocupados e não ficam em parques, enquanto aquelas que não têm nada 
para fazer, vão aos parques o tempo todo. Queremos testemunhar para pessoas 
melhores. Não queremos 1.000 pessoas que sempre seguem um líder; queremos aquele 
líder que conduz 1.000 pessoas. Sempre pensem que vocês podem encontrar um homem 
em sua área que possa conduzir todos os 360 lares. 
 
O Início da Condição de 40 dias de Testemunho 
4.7.78, Londres 
 
Quando encontram crianças, vocês podem pedir para encontrar seus pais, e elas dirão 
para seus pais sobre a pessoa interessante que elas encontraram. Se os filhos insistem, 
então os pais encontrarão vocês. Se vocês cantam bem, então podem cantar uma bela 
canção sobre a América, até mesmo com lágrimas rolando por seu rosto, e as pessoas 
seguramente virão olhar. Seus corações serão suavizados e elas prestarão atenção a 
vocês. Se houver outra greve do lixo em Nova York, então vocês podem emprestar um 
carro ou van, e pegar o lixo do seu povo. Se vocês fazem isso de graça, não terão 
nenhuma competição. Certamente elas prestarão atenção em vocês. 
 
Elas convidarão vocês para comer e perguntar tudo sobre vocês. Vocês podem dizer a 
elas que não têm lugar para dormir, que vocês ficam com quem os convidam. Vocês 
acham que isto é impossível? Vocês podem fazer qualquer coisa. Então podem falar 
com elas, e discutir algo que conhecem, em qualquer área, mesmo poesia e literatura. 
Há ilimitadas coisas a fazer; é somente porque vocês carecem do desejo e vontade, que 
ainda não tiveram sucesso. Não há nenhuma forma correta, nenhuma exigência para 
pregar como um ministro com uma Bíblia em sua mão. 
 
Quando encontram uma mulher idosa, vocês podem dizer a ela que se sentem próximos 
a ela como sua própria avó. Vocês podem dizer a ela que costumavam chegar na casa da 
avó para o almoço sem aviso prévio, e peçam a ela para almoçar. Digam a ela que não 
precisa ser uma boa refeição, apenas bolachas ou pão, coisas que qualquer um tem. 
Levem um bolo ou algo para ela da próxima vez, e digam que pensaram sobre ela 
depois que foram recebidos tão calorosamente, e podem dizer, “Quando eu orei sobre 
você, eu senti que você é uma senhora boa, iluminada espiritualmente, por isso eu 
queria voltar para conversar mais com você.” Então cortem o bolo e compartilhem com 
ela, e até mesmo alimente-a. É aceitável que um neto faça isso. Que tipo de pessoa 
recusaria esse tipo de atitude? Se vocês descobrem que a cozinha dela está um pouco 
suja e desorganizada, apenas caminhem até lá e limpem para ela. Digam para ela que 
vocês fazem isso o tempo todo. 
 
Se vocês visitam determinadas pessoas que os tratam mal e perseguem várias vezes com 
um cabo de vassoura, essas pessoas perguntarão qual é o problema. Na próxima vez, 
vão cedo para a casa de uma pessoa especialmente desagradável antes dela acordar. 
Batam em sua porta e digam que estão de volta. Quando essa pessoa vier até a porta 
para se livrar de vocês, agarrem ela e questionem o motivo pelo qual é um inimigo dos 
Moonies, “o que há de errado com eles? Você só vive para si mesmo e não faz nada pela 
comunidade, mas nós, Moonies, estamos dando tudo para o benefício da América. Se 
não fizermos algo logo, a América terá problemas ainda piores.” 
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Antes de vocês irem, implorem a Deus que vocês precisam conseguir se equilibrar até 
mesmo com esta pessoa, e que ela não pode empurrá-los ao redor de sua área. Então 
Deus dirá, “Vá em frente,” e quando forem, Ele apoiará vocês. Não façam isso de forma 
tola, mas de forma dramática. Então os vizinhos concordarão com vocês, e se 
perguntarão por que essa pessoa é tão antagônica em relação aos bons Moonies. Em 
algum momento, ela perguntará o que vocês estão fazendo, e então poderão dizer, “Eu 
estava esperando que você perguntasse isso. Por favor, venha comigo e ouça.” 
 
Não se preocupem sobre como vocês são tratados. Se alguém os maltratarem sete vezes, 
provavelmente é uma pessoa que faz o mesmo com sua própria família. Seus familiares 
dirão que vocês são corajosos ao tratarem com ela, que vocês são os únicos que a 
enfrentam. Quando vocês se igualam a ela, então todos seguirão vocês, ao invés dessa 
pessoa. Não há nenhuma forma que vocês possam perder. 
 
Planejem com antecedência o que dirão quando baterem na porta: “O que há de errado 
com o que estou fazendo? Isto é melhor do que aquilo que seu filho faz, que está sempre 
sendo preso. Eu somente tento orientá-lo da forma correta. O que há de errado com 
isso? Os Moonies estão vivendo pela comunidade e pela América.” Vocês podem 
antecipar o que ele dirá de volta, e planejar como responderão. Quando tudo segue seu 
planejamento, então vocês podem ter confiança e alegria. Então quando vocês dançam 
de alegria, isto será muito mais divertido do que discoteca. 
 
Vocês podem vestir a roupa do Papai Noel em sua área, e atrair uma multidão de 
crianças, e anunciar o que trouxe para as crianças, e então quando seu trabalho de Papai 
Noel estiver feito, tire a fantasia e converse com as pessoas. As pessoas espiritualmente 
orientadas reconhecerão prontamente quem vocês são e com que tipo de mundo 
espiritual elevado vocês estão conectados. Elas serão capazes de julgar quem está certo 
e quem está errado, quem é o profeta e quem é o homem iníquo. Não há nenhuma 
limitação sobre como vocês podem alcançar as pessoas para salvá-las, então por que não 
utilizar todas as formas para fazer isso? Quando vocês podem dar um discurso e se 
dirigir para as diferentes pessoas em sua área, isto deixará uma impressão profunda. 
Certamente elas lembrarão de vocês. Se 360 lares têm registrado algo sobre vocês, isto 
permanecerá como seu tesouro. 
 
Se os pais em uma casa continuam a perseguir vocês, seus filhos e filhas certamente 
virão para o seu lado. Vocês se tornarão próximos aos seus filhos e filhas, e eles 
convidarão vocês para virem quando forem os chefes da casa. 
 
O Caminho de Abel a partir do Ponto de Vista Providencial 
30.12.79, Belvedere 
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Anedotas 
 
Quando vocês vão para o lar igreja, não tentem entrar na sala de alguém imediatamente. 
Sigam através da porta dos fundos, e então para o banheiro. Seu primeiro pensamento 
será, “Como este pode ser um banheiro do reino celeste? Eu não posso me dar ao luxo 
de deixá-lo sujo. Permita-me limpá-lo.” Depois que o banheiro estiver limpo e fresco, 
vocês podem sair e olhar para o corredor. Vocês dirão, “Eu não posso me dar ao luxo de 
receber o Pai Celeste neste corredor sujo. Permita-me limpá-lo.” 
 
A pessoa vivendo lá irá até vocês e gritará, “Que tipo de patife é você? Por que você me 
incomoda quando estou no banheiro?” Então vocês gritarão de volta, “Que tipo de patife 
é você? Este é meu lar. Estou tentando receber o Pai Celeste nesta casa, e ninguém me 
impedirá. Eu vou continuar limpando sua casa.” 
 
Vocês podem dizer a ele, “Você não quer celebrar ao menos um dos aniversários de 
Deus em sua casa?” A outra pessoa ficará totalmente surpresa e dirá, “Isso é verdade? 
Podemos ter Deus nesta casa?” Vocês dirão, “Tudo que você deve fazer é tentar me 
liberar por uma semana. Se Deus está entrando pela porta ou não, tente me liberar por 
uma semana.” Esta é uma forma muito efetiva para fazer uma venda na América: 
ofereça a alguém um teste gratuito, e se eles não gostam do que vocês oferecem, eles 
podem devolver. 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Seus 360 lares são sua tribo. Se acontece de seu nome ser Smith, esses 360 lares são a 
tribo Smith. Vocês podem até mesmo colocar uma placa. Vocês podem dizer, “Quem 
construiu todas estas casas para eles? Eu vim e irei construir casas para toda a minha 
tribo.” Mas então vocês podem pensar, “Eu sei quem construiu todas estas casas. Deus 
as construiu para eu dar para minha tribo, e Ele utilizou Satanás como um trabalhador. 
Eu reivindico a propriedade deste lugar, e como o messias tribal, eu devo conduzir 
minha tribo para Canaã do século atual.” 
 
Lar Igreja é a Base do Reino do Céu 
1.1.80, Centro Mundial de Missões 
 
Depois que vocês, irmãs, são abençoadas e vão para a terra de seu esposo, tudo que 
vocês devem dizer é, “Eu sou esposa de fulano de tal.” Vocês nem mesmo terão que dar 
seu nome. As pessoas dirão, “Vocês são daquelas pessoas loucas. Saiam daqui,” ou 
“Vocês são esposas de fulano de tal! Por favor, entrem e sintam-se em casa. Esta é sua 
comunidade, e seu esposo é nosso herói.” Vocês e seus esposos se sentiriam orgulhosos 
ou não? Logo que vocês tenham filhos, e quando eles vão para a escola elementar e 
encontram pessoas na vizinhança, a comunidade dirá, “Você é filho deles! Entre. Seu 
pai e sua mãe são grandes pessoas e amamos muito eles.” Seus filhos sentirão orgulho e 
pensarão, “Eu achava minha mãe um pouco feia, e achava meu pai um pouco baixo, 
mas aqui eles são heróis!” 
 
Anfitrião do Futuro 
23.10.77, Belvedere 
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No início as pessoas do lar igreja não receberão vocês, mas logo elas dirão que sem 
receber sua visita, elas não podem dormir bem. “Este Moonie me ama mais do que Deus 
e Jesus me amam. Ele é como meu pai. Eu não poderia ter nenhum pai melhor do que 
ele.” Mais tarde eles até mesmo vão querer casamento em sua família. Cada um de seus 
360 lares vão querer torná-los seu genro ou nora. Se eu ainda fosse solteiro, você 
gostaria de propor para mim? É assim como seu povo sentirá sobre vocês. 
 
Lar Igreja e a Conclusão do Reino do Céu 
1.1.79, Centro Mundial de Missões 
 
Os casais aposentados em sua área, os idosos, não têm nada para fazer todos os dias, e 
vocês serão seu maior entusiasmo. Mesmo se os avós não vivem em sua área, eles 
começarão a visitar seus filhos em seus 360 lares, especialmente porque sabem que 
vocês estarão lá. À medida que eles conhecem vocês, vão querer ajudá-los. 
 
Após vocês se tornarem bons amigos com eles, ninguém se oporá à sua chegada para 
ajudar todos os dias. Dessa forma os avós têm uma desculpa para visitar seus filhos ou 
netos todos os dias, embora esses familiares possam considerá-los um incômodo. Eles 
pensarão que estão indo para seu lar igreja, e não para a casa de seus filhos. Quem bom 
será para os avós, que de outro modo somente esperariam pelo dia de sua morte. Uma 
vez que vocês tenham estabelecido o lar igreja, isto é um convite aberto para os idosos 
visitarem os lares de seus familiares todos os dias. Vocês sabem quão miserável as 
pessoas idosas geralmente são? Pensem como vocês mudarão suas vidas quando 
possuem 360 lares. 
 
Não vão de mãos vazias para visitar sua área. Levantem cedo e utilizem algum dinheiro 
para comprar alguns doces ou bolachas para as crianças pequenas em seus lares. Vocês 
podem ganhar seus corações dessa forma, e então seus pais vão gostar mais de vocês. 
Quando o chefe da casa recebe vocês, o restante da família os receberá também, até 
mesmo os animais. Lar igreja é apenas isso – a igreja é seu lar. Quantos de vocês 
realmente consideram seu lar igreja como seu lar? Sentir essa proximidade é a única 
forma para fazer lar igreja. 
 
Nossa Tarefa, Nossa Missão 
5.10.80, Belvedere 
 
As pessoas do seu lar igreja terão seus próprios álbuns, e sendo que vocês testificam 
sobre os Verdadeiros Pais, embora eles nunca tenham visto a Mãe e eu, eles colocarão 
nossa fotografia na primeira página, e logo a seguir, eles colocarão a sua fotografia. E 
elas dirão, “Esta pessoa é meu messias.” Se isto não acontece, então nosso ensinamento 
é falso. Isto acontecerá automaticamente, não porque vocês disseram a elas para fazer 
assim, mas porque elas desejam fazê-lo. Mesmo se as pessoas em sua área de lar igreja 
nunca mais me vejam no futuro, não me importarei se sua fotografia estiver na primeira 
página do álbum deles como o messias. Vocês verificariam se sua fotografia está lá? 
Não, porque sua ação seria somente feita a partir da mente de amor, não de obrigação. 
Sua fotografia simbolizaria esperança e felicidade para elas. 
 
O Som do Sino da Mente 
28.1.79, Belvedere 
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6. Apêndice 
 
A Base para o Reino de Deus na Terra é o Lar Igreja 
 
Quanto sacrifício tem sido pago para alcançar este ponto na história providencial 
quando pudemos estabelecer a base do reino de Deus na terra? Houve enorme sacrifício. 
Assim, muito sangue tem sido derramado. E muitas nações têm sido destruídas. Elas 
apenas foram varridas. Qual era o desejo original de todos aqueles que têm sido 
sacrificados na história? Sua ambição era alcançar a posse de todo céu e terra. Mas 
infelizmente, sem cumprir seus sonhos, eles morreram como sacrifícios para abrir o 
caminho para o homem decaído ser restaurado. A fim de vingá-los, e para limpar suas 
mentes, estamos agora fazendo lar igreja. Lar igreja pode trazer conforto a eles. Eu sou 
o liberador que pode consertar seus espíritos quebrados e trazê-los à realização. 
 
Tenho certeza que a história se repetirá em sua área de 360 lares. Muitas coisas caóticas 
também acontecerão lá. Vocês serão um alvo, e as pessoas podem tentar matá-los. 
Mesmo depois de escaparem do perigo, vocês voltarão e lutarão novamente. Vocês 
devem pensar, “No tempo mais curto possível, estou determinado a pagar indenização 
por 360 lares, não importa nada. Mesmo se coisas realmente horríveis aconteçam, isso 
seria a chance para pagar a indenização toda de uma vez. Eu aceito isso!” Então Satanás 
aparecerá a partir do mundo espiritual para desafiar vocês. Ele dirá, “O quê?! Você é 
um campeão de Deus? Você é até mesmo um libertador? Huh! Eu nunca tinha ouvido 
essa coisa ridícula.” Mas vocês continuam trabalhando duro, e respondem, “Sim. Eu sou 
um libertador. Eu sou um representante de Deus. Meu corpo é Seu corpo. Eu sou o 
sujeito desta área, e sou responsável por estes 360 lares. Eles são o meu mundo; eles são 
um microcosmo do mundo inteiro. Não importa quão hostil isto possa ser no início, eu 
continuarei voltando, e certamente devo ser bem recebido. No final, as pessoas por toda 
a minha área de 360 lares me receberão como seu messias.” 
 
Portanto, amem todos. Amem até mesmo o mendigo, e o incapaz. Isto não faz qualquer 
diferença. O messias deve amar todos. Mesmo se vocês apenas trazem algum copo para 
sua área, segurem ele e digam, “Isto é o messias,” e deixem as pessoas acreditarem 
nisso. Deixem as pessoas acreditarem em vocês. 
 
Vocês não devem querer fazer lar igreja para que vocês mesmos possam ser liberados. 
Vocês devem fazê-lo porque querem liberar 360 lares. Este é seu próprio planeta terra, 
seu próprio pequeno planeta. Façam seu melhor absoluto para trazer liberação lá, e se 
coloquem por último. Seus 360 lares devem receber todas as bênçãos primeiro, e então 
vocês podem segui-los. Pensem sobre vocês mesmos como um pastor de ovelhas. 
Cuidem das ovelhas e as enviem para suas casas primeiro. Então vocês podem entrar e 
descansar. 
 
Há três níveis de propriedade no mundo. Uma é a propriedade pública; segundo é a 
propriedade privada; e terceiro é a propriedade celeste. Devemos colocar tudo que 
temos, tanto coisas privadas como coisas públicas, sob a propriedade celeste. Um falso 
senso de posse é o pior inimigo do homem. Quando seguem pelo senso celeste, vocês 
fornecem para as necessidades do fundo celeste. Mesmo quando vocês dão um dólar 
para alguém, não façam isso a partir do seu próprio bolso, mas façam a partir do fundo 
celeste.  
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Vocês podem dar o dinheiro para qualquer material que seja necessário a partir do 
tesouro celeste; por isso, a pessoa que recebe é beneficiada não somente por mim, mas 
também por Deus. O mundo espiritual operará através desse tipo de relacionamento. E 
Deus reembolsará vocês dez vezes mais. 
 
Em conclusão, devemos colocar tudo sob a propriedade celeste. Limpem todos os 
conceitos do passado. Devemos viver de acordo com esse novo conceito. 
 
Instruções para Líderes Internacionais e dos Estados Unidos 
26.11.78, Boston 
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Esboço do Lar Igreja 
 
Estivemos nos desenvolvendo espiritualmente de acordo com nosso conceito de céu e 
terra. Temos alguma ideia de céu, e nossa ideia esteve crescendo. Mas mesmo com a 
melhor ideia que tínhamos até agora, céu e terra nunca foram realizados. Lar igreja é a 
ideia revolucionária que tem, como seu princípio básico, a edificação do fundamento 
concreto na terra para o Reino do Céu. 
 
Por toda a história, a providência esteve limitada pelo fato que ninguém, incluindo o 
Pai, até muito recentemente, podia trabalhar na base de grupos grandes de pessoas. 
Salvação não pôde ser trazida para as massas de pessoas de uma vez. Primeiro, Deus 
tinha que recriar e restabelecer Adão, trabalhando através de três longas eras de história 
providencial. Então, centrando ao redor de Adão como o primeiro indivíduo perfeito, 
Deus pôde restaurar Sua família, e finalmente realizar o verdadeiro clã e nação. Até que 
Deus restaurasse esse fundamento, o Messias não podia operar toda a providência em 
nível mundial. Quando o senhor vem novamente, seu propósito é lidar com o mundo 
inteiro, mas ele não pode fazer isso até que atenda todas as condições necessárias para 
restaurar o indivíduo de Deus, a família, o clã e a nação. O próprio Messias precisa ser 
aperfeiçoado, ter uma família, restaurar seu clã e nação, antes que possa operar por todo 
o mundo; e depois disso, naturalmente ele pode operar para restaurar o mundo 
espiritual. Somente depois de ir além de todas estas condições, e assim alcançar a 
realidade onde não há mais nenhuma acusação a partir do mundo satânico, ele pode 
retornar para sua própria família, e começar a verdadeira edificação e expansão do 
Reino do Céu na terra. 
 
Mesmo depois da perfeição do próprio Adão, então ele devia ter uma família, que é o 
centro e o núcleo do amor restaurado de Deus na terra. Então através dessa unidade 
familiar, ele deve expandir seu domínio para o clã, a nação, o mundo, e o mundo 
espiritual. Satanás sabe isto e tentará fazer tudo que pode para bloquear o avanço de 
Adão; Satanás tentará parar o desenvolvimento desta família, do clã e da nação em 
pontos essenciais. 
 
Podemos imaginar o motivo que o verdadeiro Adão deve ser perseguido, mesmo depois 
que ele se aperfeiçoa, e porque ele não tem todo o direito, como o Filho de Deus, de 
fazer qualquer coisa que queira fazer. Isto é porque a providência exige, e não pode ser 
cumprida, sem a salvação do irmão mais velho. Por causa do curso da queda, o primeiro 
filho está destinado a ir para o lado de Satanás. Restauração deve ser conduzida pelo 
segundo filho, que pode ir para o lado de Deus. Para a vontade de Deus ser cumprida, o 
irmão mais jovem, Abel, deve assumir responsabilidade de elevar o irmão mais velho, 
Caim; e Caim deve ser educado para ser capaz de cumprir sua porção de 
responsabilidade. Se a queda não tivesse ocorrido, então o primeiro e o segundo filho 
teriam naturalmente sido capazes de estar no lado de Deus. Mas isto não foi possível 
depois da queda. O primeiro filho veio a estar sob Satanás, e o segundo filho sob Deus. 
Então nesta situação, quem está qualificado para receber a herança e a bênção de Deus? 
Novamente, se a queda não tivesse ocorrido, o filho mais velho teria sido aquele que 
receberia a bênção. Esse é o Princípio. Mas agora a herança deve vir para o segundo 
filho, que estava colocado providencialmente na posição para restaurar a primogenitura 
e a posição de verdadeiro filho de Deus. 



274 

 

De acordo com o Princípio, o segundo filho somente pode ir para Deus e receber a 
bênção através do primeiro filho. E se o primeiro filho não está disposto a entregá-la, 
então o segundo filho tem que, de alguma forma, “tomar” ou obter a bênção de volta a 
partir do primeiro filho. 
 
Este processo de inverter e restaurar a primogenitura é essencialmente importante. As 
sementes mais profundas da restauração repousam aqui. Este é o motivo pelo qual no 
Velho Testamento aprendemos que o primeiro filho, Perez, e o segundo filho, Zerá, 
lutaram ainda dentro do ventre de sua mãe, Tamar. Sabemos que até mesmo antes desse 
ponto na história providencial, Jacó teve que estabelecer alguma condição através da 
qual tomar a bênção de seu irmão mais velho, Esaú. Jacó não pôde fazer isto de forma 
simples, ou diretamente, mas teve que estabelecer uma condição que foi legítima de 
acordo com o Princípio. E ele teve que fazer isso não somente de uma forma simbólica, 
mas também de uma forma física e substancial. Ele teve que trabalhar como um servo 
por 21 anos para seu tio Labão, e deu para Esaú tudo que tinha obtido. Então ele teve 
que lutar com o anjo no Vau do Jaboque, e derrotá-lo a fim de restaurar o direito à 
bênção. Ao fazer isso, ele estabeleceu o fundamento sobre o qual herdou a bênção no 
nível de clã através do mais velho ou primogênito. Na história dos Israelitas, sempre 
que esta providência mudava para um nível mais elevado, então a luta era inevitável. 
Quando Deus tentava operar através de qualquer pessoa central para alcançar a 
restauração, primeiro na família, e então nos níveis de clã e nacional, tumulto e conflito 
surgiam em cada estágio porque Satanás estava determinado a bloquear o avanço de 
Deus. 
 
Um padrão ordenado deve ser estabelecido conectando o nível individual ao nível 
familiar, o familiar ao nível de clã, o nível de clã ao nível nacional, e o nacional ao nível 
mundial, tudo em uma linha reta. Líderes em cada nível devem estar harmonizados uns 
com os outros. Então, quando alguma das pessoas centrais obtinha vitória sobre o 
domínio satânico em algum nível da providência, então todos conectados com ele 
compartilhavam essa vitória. Por todo o Velho Testamento, cada indivíduo carregava a 
responsabilidade de cada providência de forma separada. Assim, houve algumas 
variações individuais utilizadas nos métodos de cumprir a providência de Deus de uma 
geração para a próxima, e consistência estava ausente. Uma das missões do Senhor, o 
Salvador que vem nos Últimos Dias, é tornar o caminho da providência geral de Deus 
reto, consistente e contínuo, restaurando uma geração de cada vez. 
 
Por isso, quando Jesus veio, no nível nacional, a nação deveria ter se centrado ao redor 
de Jesus e se tornado perfeitamente unida com ele. Então todos os outros níveis 
poderiam ter sido endireitados e harmonizados em sete anos. Este teria sido o caminho 
de menos dificuldade e a forma mais ideal para cumprir a providência naquele tempo. 
Após obter o apoio da nação, e assim sendo empoderado para ir além do nível nacional, 
Jesus estaria qualificado para ir em frente e restaurar o mundo. Entretanto, a menos que 
as pessoas ao redor de Jesus entrassem em perfeita harmonia com ele no nível nacional, 
Jesus não poderia avançar a providência. 
 
Agora que Deus não estava mais trabalhando através de indivíduos, como tinha feito no 
Velho Testamento, mas Ele estava utilizando um único homem, Jesus, para tentar 
restaurar a família, o clã e a nação – todos os níveis – de uma vez. Restauração começou 
a partir dos níveis individual e familiar; agora Jesus se colocou na posição central da 
nação, no limiar do nível mundial. 
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Este não era somente o ponto central do mundo, mas também do indivíduo, família, clã 
e nação; tudo girando ao redor deste eixo central. Assim, ao ter sucesso no nível 
nacional, Jesus teria estabelecido a condição para restaurar todo o mundo decaído. 
 
O que isto significava, de forma física, no sentido real, era que depois de concluir a 
providência com sucesso em Roma, seguindo através de Roma, e retornando para seu 
próprio lar entre os Israelitas onde ele começou, então, centrando em Israel, o mundo 
ideal real teria começado a ser realizado. Isto representa o processo de vencer sobre o 
irmão mais velho, subjugando Caim nível a nível, e herdando seu direito de bênção no 
lado de Deus. O segundo filho deve trocar de posição com o primeiro filho, nível a 
nível, e retornar ao seu lar original. Satanás não entregará a bênção e a primogenitura 
facilmente, e o primeiro filho resistirá aos esforços do segundo filho. Não obstante, com 
ou sem uma luta, o segundo filho deve vencer. Ele alcança a posição vitoriosa tanto 
quanto Deus está preocupado, por isso ele pode retornar para seu lar original. Ele está 
na posição de primeiro filho, embora tenha começado como segundo filho. Se Jesus 
tivesse sucesso em sua missão, ele teria sido o primeiro filho nos níveis de família, clã e 
nação, e até mesmo no nível mundial. 
 
Quando o Messias vem novamente, isto ainda permanece para ser feito. Se este curso 
básico de sete anos não é concluído com sucesso, ele deve ser repetido. Vemos que 
Jesus não concluiu isto; portanto, o Senhor do Segundo Advento deve restaurar isto. 
Vocês entendem? Por isso, centrando no Cristianismo, todo este curso de sete anos teve 
que ser feito novamente, desde o nível individual até o mundial. Se os cristãos tivessem 
obedecido e apoiado o Pai, naturalmente isto poderia ter sido facilmente cumprido. 
Entretanto, os cristãos se opuseram ao Pai, e o fundamento que foi estabelecido não 
pôde ser utilizado por Deus. Então o Pai teve que começar tudo de novo desde o início, 
restaurando todos os estágios da providência de novo em seu próprio tempo de vida. 
 
Quando o Pai cumpre o fundamento para se tornar o centro da providência em nível 
mundial, então todos aprenderão cada vez mais sobre ele, e o que ele fez pelo mundo e 
por Deus. Este fundamento pode ser ampliado horizontalmente até mesmo se os últimos 
homens e mulheres que restarem na terra ouvem e o aceitam como a fonte e centro da 
nova era. Então a restauração que foi deixada irrealizada no tempo de Jesus será 
cumprida. 
 
Novamente, se o Cristianismo tivesse apoiado a vontade de Deus, centrando ao redor da 
vinda do Senhor do Segundo Advento, então isto teria sido facilmente feito em sete 
anos, e o mundo inteiro teria chegado ao alcance do abraço de Deus. Mas quando, no 
período de sete anos, o Cristianismo não apoiou o Pai, a providência fracassou e o Pai 
se encontrou sozinho neste mundo de morte. Se somente o Cristianismo tivesse ouvido, 
entendido, seguido e obedecido a ele, então o Pai poderia ter assumido todos os 
diferentes segmentos do fundamento para a providência que o Cristianismo tinha 
estabelecido – o fundamento familiar, o fundamento do clã, o fundamento do filho mais 
velho – e apenas reunido todos eles. Vocês entendem? Mas de fato, o Cristianismo não 
o aceitou ou seguiu, e todo o fundamento histórico deu em nada; Deus não pôde 
reivindicá-lo. E, como sabemos, esta providência tem sido estendida desde o tempo de 
Adão, através do tempo de Jesus, e finalmente até o tempo do Segundo Advento. Cada 
período de tempo é representado por sete anos; assim, três estágios ordenados de sete – 
21 anos – é permitido para a restauração. O que foi cumprido no tempo de Jesus foi 
somente fragmentário, e esse segundo período de tempo foi deixado pendente. 
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O terceiro período de tempo durante o curso com o Cristianismo trouxe falhas que 
tiveram que ser superadas. A partir disto emerge a necessidade e o significado dos três 
cursos de sete anos, o curso de 21 anos, na Igreja de Unificação. 
 
O Pai trilha este curso de uma forma sensível, para restaurar os muitos segmentos da 
providência, e torná-los uma linha reta, contínua e pavimentada. Ele deve tornar a 
tradição fácil de seguir para que todos que o seguem possam seguir através de um curso 
fórmula para alcançar o mesmo destino que ele. Por isso o Messias, como um indivíduo 
perfeito, deve tomar sua família, e avançar através dos vários estágios. Quando a família 
se move e trabalha como uma unidade centrando em Deus, e obtém vitória no nível de 
clã, então eles podem herdar a bênção no nível de clã. Quando eles progridem para o 
nível nacional, o Messias e seu clã podem vencer a luta no nível nacional. E quando o 
Messias obtém a vitória na nação da América, que está no lugar do Império Romano, e 
representa o mundo, então ele terá obtido a bênção do filho mais velho no nível 
mundial. Desta forma, começando como o segundo filho, ele deve se elevar para a 
posição do filho mais velho e reivindicá-la para Deus. Esta é a missão do Messias. 
 
Durante seu curso, o Messias passa através de cada estágio da providência. O povo 
Judeu, representando a era do Velho Testamento, e o povo Cristão, representando a era 
do Novo Testamento, todos se opuseram ao Pai. E até mesmo a nação da América, que 
realizava o protótipo simbólico do céu na terra, também se opôs ao avanço de sua 
missão. A confrontação final com esta oposição e a culminação deste aspecto da missão 
do Pai foi a reunião do Monumento de Washington. O Monumento de Washington 
representou o pico da oposição. E o Pai continuou até mesmo além desse ponto para 
vencer a luta simbólica contra o Congresso, representando o núcleo do poder deste país. 
Até 18 de setembro de 1976 foi um tempo de luta espiritual necessária para restaurar a 
bênção do filho mais velho de volta para o lado de Deus. O Pai tinha que se tornar 
estabelecido e reconhecido por Deus como o verdadeiro filho mais velho. Depois desse 
tempo, o período de luta física começou, no qual todos testemunhamos ações e 
confrontações legais de muitos tipos. A batalha deve ser vencida na terra nos níveis 
espiritual e físico. 
 
O Pai é vitorioso como o filho mais velho. Ele começou como o segundo filho, mas 
agora, ele pode ser o vitorioso não somente no nível nacional, mas também no nível 
mundial. Isso significa que ele pode ser o centro; ele pode ir para qualquer lugar, e ainda 
será o irmão mais velho para todos. É assim como Adão estava destinado a ser: Adão 
deveria ter sido o filho mais velho, não somente para sua própria família, mas para seu 
clã, sua nação, e todo o mundo. Ele teria sido o filho mais velho em qualquer lugar que 
fosse.  
 
Sendo que a restauração da posição do verdadeiro filho mais velho é concluída, então 
Deus estaria pronto para dar ao Pai, como o Adão original, todas as bênçãos em todos 
os diferentes níveis. Ele pode dar a bênção no nível familiar; ele pode dar a bênção nos 
níveis de clã e nacional; e até mesmo no nível mundial, Deus agora é livre para dar a ele 
a bênção. Isso significa que o Pai pode conduzir nossa família da Igreja por todos estes 
níveis, e os irmãos e irmãs podem lutar para alcançar a bênção e a vitória por eles 
mesmos em todos estes níveis também. Esta luta espiritual culminou na reunião do 
Monumento de Washington no dia 18 de setembro de 1976. 
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Até esse tempo, pessoas decaídas podiam fazer qualquer coisa que quisessem com este 
segundo filho. O Pai não podia ter nenhuma autoridade. O filho mais velho, 
representando o domínio de Satanás, tinha toda autoridade. As bênçãos pertenciam a ele 
e se estendiam por todo o mundo. Até que o verdadeiro Adão pudesse reverter a 
situação e restaurar a bênção de volta para o lado de Deus, as pessoas podiam 
incomodá-lo e persegui-lo muito, e até mesmo arrastá-lo para o inferno. Entretanto, 
quando Adão obtém vitória, ele pode utilizar o mesmo princípio como o filho mais 
velho satânico fazia, até mesmo arrastar seu irmão mais velho para fora do inferno, e 
trazê-lo de volta para o lado do bem. Isto é o que está destinado a acontecer. Vocês 
entendem? 
 
A luta contra Fraser foi um exemplo disto. O fundamento espiritual do Pai para 
restaurar a posição do filho mais velho já estava bem estabelecida, e neste fundamento 
válido e invencível, o Pai pôde lutar confiantemente; o Pai sabia que não podia perder 
contra Fraser. Nesse ponto Deus pôde reconhecer que o Pai tinha obtido de volta a 
posição e bênção do filho mais velho, e Satanás não podia fazer nada sobre isso. Por 
isso o Pai foi em frente e processou o congressista Fraser e processou o New York 
Times, indo contra todos os poderes da injustiça. Até agora o Pai tem sido chutado; mas 
de agora em diante, isto não será mais permitido. 
 
Agora também podemos ver algum resultado tangível destas vitórias. Na Coreia, muitas 
pessoas se opuseram ao Pai. Todos sabiam que a oposição era injustificada e ridícula. 
Entretanto, em anos recentes, todas aqueles que se opunham ao Pai morreram. Eles 
estão até mesmo morrendo agora, um por um. Ryan, que era próximo a Fraser no poder, 
também morreu. Na Coreia, o significado do que está acontecendo é muito óbvio. 
Vocês entendem isto? Se isto não é verdade, então nada é verdade, e não há nenhum 
Princípio sobre o qual Deus possa operar. 
 
Então o Pai deixou a América e foi para Londres, ficando lá exatamente seis meses. 
Então ele foi para a Coreia, e voltou. Esta viagem tem significado especial, porque o Pai 
foi abraçado e bem-vindo na Coreia; ele recebeu reconhecimento incrível. Não houve 
nenhuma oposição exceto de alguns poucos ministros cristãos, e ninguém prestou 
atenção a eles. Assim, por causa deste fundamento, o Pai pôde se mover de um país para 
outro sem ser limitado. Satanás não pode fazer nada, porque ele conhece o Princípio. 
Mesmo se ele quer criar oposição, ele sabe agora que não pode lutar contra o Rev. 
Moon e esperar vencer. Como resultado, o Pai esteve preparando muitas nações “João 
Batista,” não apenas na América, mas em muitas partes diferentes do mundo. Podemos 
entender, pela razão e pelo Princípio, que este é o motivo pelo qual, onde quer que o Pai 
vai, ele é o legítimo filho mais velho; e no que diz respeito a Deus, não pode haver 
nenhuma oposição legal ou legítima que tenha alguma consequência. 
 
Então o que são os membros da Igreja de Unificação? Vocês poderiam dizer que os 
membros da Igreja de Unificação são os netos mais velhos de Deus. Somos a tribo do 
Pai! E o neto mais velho está qualificado para ter seu próprio país; ele pode cumprir isso 
nesse nível agora. Por causa do fundamento de realizações do Pai no Princípio, a única 
coisa que o neto mais velho precisa fazer é entender e herdar esse fundamento. Através 
do Pai, ele pode ostentar sua primogenitura novamente, e exercê-la restaurando sua 
própria família, e expandindo seu território como um neto legítimo. No passado, Jesus 
deixou somente a vitória espiritual, e ele não cumpriu a vitória física. Então quem deve 
realmente cumprir essa vitória física? Agora a tarefa está com cada indivíduo.  
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Cada único indivíduo vivente deve entrar na realidade de verdadeiro neto mais velho 
onde tenha o direito para obter de volta sua própria bênção e primogenitura. 
 
Olhando para trás, podemos reexaminar a situação de Jesus. Jesus não foi capaz de se 
tornar um messias nem mesmo para seu próprio clã. Ele falhou em estabelecer sua 
messianidade tribal. O clã de Jesus era representado pela família de José, na posição 
Abel, e a família de Zacarias, na posição Caim. Começando a partir da posição do 
segundo filho, Jesus tinha que restaurar sua posição como filho mais velho se unindo 
com João Batista e ganhando a família de Zacarias. Então ele poderia ter retornado para 
casa na família de José neste fundamento vitorioso e herdado a bênção da posição do 
filho mais velho em seu próprio lar. Desta forma, Jesus deveria ter trazido a unidade 
para as famílias de José e Zacarias, e as harmonizado. Então automaticamente Jesus 
poderia ter se colocado como o centro e messias de seu próprio clã, e teria sido elevado 
para a posição de verdadeiros pais do nível de clã. Ele não precisaria mais testemunhar 
nada. A primogenitura e bênção do mais velho teriam sido restauradas para o lado de 
Deus, e a vontade de Deus teria sido concluída no nível do clã. 
 
Como a história testemunha, Jesus não pôde cumprir desta forma. Ele falhou em 
cumprir essa parte de sua missão. Nossa missão é baseada na responsabilidade para 
restaurar a falha de Jesus. O Pai tem dado essa autoridade para os membros, por isso 
nosso trabalho tem este significado vertical. Mas estamos implantados pelo Pai 
horizontalmente, e por causa do fundamento do Pai, ele pode nos implantar de qualquer 
forma que ele escolher. O Pai pode restaurar o direito para todos na Igreja de Unificação 
se tornarem um chefe de seu clã, e até mesmo estabelecer seu próprio país. Ele nos 
concedeu o privilégio de nos tornarmos messias tribais.  
 
Temos uma posição muito melhor do que aquela que o próprio Jesus tinha, porque já 
obtemos o fundamento espiritual no qual precisamos somente reunir a realidade física. 
Se temos algo menos do que a posição de Jesus, não podem entrar no céu. Este é o 
motivo pelo qual renunciamos tudo neste mundo e apenas nos conectamos ao 
fundamento e bênção do Pai. Através do pai, herdamos a posição do Jesus vitorioso, de 
Jesus que cumpriu sua missão. Então o Pai pode nos implantar, com sua permissão e 
autoridade, para restaurarmos nossos próprios clãs, em qualquer lugar do mundo, sem 
nenhuma exceção. 
 
Isso nos deixa uma área concreta, com trabalho concreto a fazer. Estamos exatamente 
na situação de Jesus; assim, o que vocês devem fazer? Vocês devem encontrar o lar que 
seja equivalente ao de Zacarias, e tentar restaurar a posição do filho mais velho em 
relação a eles. Então vocês devem restaurar a família de José, a qual é sua própria 
família física, e trazê-la em harmonia com a família de Zacarias.  
 
No Princípio, a fim de restaurar o clã, vocês devem vencer sobre a família Caim, e então 
vencer sobre a família Abel, e então trazê-las à unidade. Então vocês podem ser o centro 
e messias de seu próprio clã. Depois que vocês concluem isso, de fato, vocês não são 
mais apenas um messias; vocês são verdadeiros pais para seu clã. Vocês entendem? E 
quando alcançam isso, então vocês repentinamente se encontram sendo empurrados 
para uma realidade tipo Abel ainda maior, na posição nacional. Nesse ponto, restaurar a 
nação por sua própria conta se tornará fácil. Vocês vão querer alcançar isto porque 
estará ao seu alcance fazê-lo. 
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O que o Pai está dando a vocês é este mesmo fundamento: o lar igreja. Vocês devem ir 
para o lar igreja, e restaurar seus próprios clãs Caim e Abel, tornando-se um verdadeiro 
mestre. O Pai está dando a vocês a permissão para fazer isto, por isso vocês vão com a 
autoridade do próprio Deus e a autoridade dos Verdadeiros Pais. E por que agora, neste 
tempo? Porque agora Deus e os Verdadeiros Pais estabeleceram a condição sólida na 
qual qualquer pessoa pode fazê-lo. Sendo que o Pai já obteve esse fundamento, ele está 
agora dizendo para vocês, “Vão, e alcancem seu próprio clã; tornem-se o messias e 
verdadeiros pais para seu próprio clã.” Isto é o que o Pai está indicando para vocês 
fazerem no lar igreja. 
 
Como resultado destas sólidas realizações, nossos oponentes estão perdendo cada vez 
mais seu fundamento; eles estão perdendo o pouco terreno que tinham até agora. As 
pessoas não podem continuar a se opor a vocês por muito tempo. Se vocês se sentam 
com firmeza, como um pato sentado, e deixam as pessoas se opondo a vocês, então elas 
seguirão se opondo, porque não têm nenhuma razão para parar. Mas quando vocês 
seguem e demandam uma explicação do motivo pelo qual elas estão incomodando, por 
que elas estão se opondo, e o que está errado para elas se oporem; quando vocês 
protestam assim, e as pessoas ao seu redor julgam a situação baseadas no que vocês têm 
dito e feito, então elas não serão mais capazes de se opor a vocês. Entretanto, se vocês 
somente se sentam com firmeza, elas continuarão a se opor. Por isso, a partir de agora 
em diante, mantenham uma atitude modesta e humilde, mas sigam em frente e 
protestem a elas, “Por que você se opõe a mim? O que está errado com o que tenho 
feito?” Então vocês obterão sua força e fundamento, e se tornarão mais fortes. 
 
Até agora estivemos colocados com oposição. Mas agora que o Pai estabeleceu estas 
condições históricas, não temos que enfrentar mais isto. Este é o motivo pelo qual o Pai 
está dizendo agora, pela primeira vez, não fiquem mais sentados, mas enfrentem seus 
oponentes. Vão até seu ministro, ou até o jornal, ou até a estação de televisão e 
demandem uma explicação. Perguntem por que as reportagens sobre vocês e a 
organização que representam eram falsas e enganosas. Demandem saber sobre quais 
fundamentos eles puderam relatar estas coisas. Então se vocês descobrem quaisquer más 
ações da parte deles, sigam em frente e os processem com a ajuda de um bom advogado. 
É verdade que vocês estão certos, e eles estão errados? Se sim, então sigam em frente. 
 
O que acontecerá como resultado? Todos assumem como certo que a Igreja de 
Unificação é alvo de perseguição, por isso nossa resistência pode criar alguma confusão 
no início. Mas logo as pessoas ficarão com medo de nos incomodar, porque quando nos 
atormentam, elas estarão erradas. Todos, incluindo os juízes envolvidos, sabem que 
estão errados. E nós sabemos o motivo. Sabemos claramente que devemos nos tornar o 
messias de nosso próprio clã; devemos pegar e restaurar a missão não realizada de 
Jesus. Desde que o fundamento espiritual é cumprido, somente precisamos aplicar isto 
na restauração física. Essa é a natureza e significado do lar igreja. 
 
A história do Pai envolveu a restauração das três eras providenciais diferentes. Em cada 
era, um tipo diferente de oferta sacrifical, representando a restauração de céu e terra, era 
feito no altar de Deus. A oferta da era do Velho Testamento era material; a da era do 
Novo Testamento, a oferta de vida; e a era do Completo Testamento, a oferta de amor, 
oferta do coração. Os Verdadeiros Pais cumpriram estas ofertas condicionais em cada 
nível, desde o indivíduo até o nível mundial.  
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Todo seguidor, todo neto, deveria fazer a mesma coisa. Mas isso seria impossível, 
fisicamente, e não precisa ser feito, porque os Pais assumem toda a responsabilidade. 
Enquanto os filhos apenas seguem o padrão, os Pais considerarão isso como uma 
condição, e Deus aceitará isso. É mais fácil para vocês, sendo que o Messias já 
pavimentou o caminho. Somente precisamos seguir o caminho do Pai nessa pequena 
área de 360 lares. Lar igreja representa uma condensação de seu curso. Simbolicamente, 
a área de 360 lares tem tudo; ela não somente contém a terra inteira, mas também o 
elemento humano. Esse número 360 simboliza a terra e o homem. Isto significa não 
somente os 360 graus de todo espaço, mas também os 360 dias do ano no calendário 
lunar. Assim, ambos tempo e espaço estão representados em sua área pelo número 360, 
representando a terra inteira e toda a humanidade. 
 
O número 360 é inclusivo de todos os números significativos: um, que é Deus; e dois, 
três e quatro – 72; sete, especialmente; não há nenhum número que esteja fora do 360. 
Até agora, como o Pai tem dito a vocês, salvação individual tem sido o objetivo. Mas a 
partir de agora, Deus pode lidar com salvação em massa. Mesmo vocês não estão mais 
lidando apenas com seus seres individuais; vocês estão lidando com a unidade familiar, 
e então a unidade do clã que estão restaurando no lar igreja. Uma vez que isto seja feito, 
então a nação inteira pode alcançar salvação também. Jesus falhou em assegurar 12 
discípulos e 72 anciãos. Se Jesus tivesse este número mínimo de 84 para ser sua cerca, 
sua barreira contra a invasão satânica, então ele não teria que desistir de sua vida. É seu 
destino restaurar este número no lugar de Jesus. Em seu curso de sete anos, vocês 
devem trazer uma pessoa por mês. Então vocês terão suas 84 pessoas. Se a Igreja de 
Unificação em geral tivesse membros suficientes para cobrir 84 discípulos para cada 
membro individual, então vocês nem mesmo teriam que fazer lar igreja. Vocês já teriam 
o fundamento necessário para irem diretamente para seus próprios lares e 
testemunharem para seus familiares. 
 
Uma vez que a queda ocorreu, restauração não pôde começar na casa da própria pessoa. 
Ao invés, historicamente, a pessoa central da providência de Deus tinha que deixar sua 
terra natal e sair para restaurar estes números. Somente então ela podia voltar. 
Restauração real começaria quando ela pudesse retornar para casa depois de ter herdado 
a bênção e primogenitura do filho mais velho de volta para o lado de Deus. Portanto, em 
todo esforço religioso, vocês devem deixar sua terra natal, tal como Jesus e Buda 
fizeram. O caminho da religião sempre conduz para longe de casa. Esse é o motivo. 
 
Vamos tomar a própria família física do Pai como um exemplo. O Pai nunca deu uma 
conferência de Princípio Divino para sua própria mãe, ou irmãos e irmãs. O Pai teve que 
deixar sua casa e restaurar todos estes números providenciais. Somente então ele pôde 
voltar para seu país nativo. Então o Pai pôde, pela primeira vez, dar conferências de 
Princípio Divino e restaurar sua própria família e clã. Por isso o Pai voltou e teve um 
retorno ao lar glorioso na Coreia. E ele realizou uma cerimônia muito importante no dia 
2 de novembro de 1978. Nessa cerimônia, o Pai testemunhou para seu próprio clã. 
 
Que significado tem isto? Vamos dar uma olhada para o mundo espiritual, o real e 
substancial mundo espiritual como ele é. O mundo espiritual está dividido em muitas 
sociedades, e até mesmo nações, maior em número do que aquilo que encontramos em 
nosso mundo físico. Cada sociedade está isolada de todas as outras; há rígidas muralhas 
entre elas. Vocês não podem simplesmente ir de uma vizinhança para outra, porque as 
pessoas não permitirão que as outras cruzem as fronteiras. 
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O mundo espiritual é tal como o mundo físico a este respeito. Na terra vocês têm um 
passaporte, e seguem um procedimento muito rígido para cada país que querem visitar. 
No mundo espiritual, o processo é ainda mais severo. 
 
Divisões existem de acordo com a religião também. Diferentes religiões e suas 
denominações estão separadas por muralhas e isoladas umas das outras. Então, o que o 
Pai fez especificamente foi estabelecer a condição para trazer estas várias denominações 
e religiões juntas. Ele trouxe todos os muitos pequenos ramos, ou afluentes, da religião 
em conjunção com as religiões principais, tais como Budismo, Cristianismo, e assim por 
diante. Então ele conectou estas com a religião central, a Igreja de Unificação. O Pai 
tem que estabelecer as condições na terra para liberar o mundo espiritual, e romper as 
muralhas que ainda existem lá. 
 
O Pai também tem que liberar os muitos clãs no mundo espiritual rompendo as barreiras 
entre eles, e trazendo-os em harmonia também. Então as pessoas podem viajar entre 
todos os clãs sem qualquer passaporte ou procedimento. Restauração deve ser feita 
nesta ordem: religiões no mundo espiritual devem ser trazidas à unidade antes que as 
guerras do clã possam ser afastadas com sucesso. Tal como no caso das religiões, onde 
a religião “principal,” a Igreja de Unificação, e todos os outros ramos ou religiões 
“secundárias” alcancem harmonia umas com as outras, o Pai tem que unir sua própria 
família, como o clã “principal,” com todos os clãs “afluentes” ou “secundários,” e trazê-
los em harmonia. Quando todos eles podem estar juntos sem conflito, então todas as 
barreiras e paredes no mundo espiritual podem ser eliminadas. O Pai estabelece este 
fundamento e a condição, e quando Deus aprova, então isto é feito. 
 
Como resultado, todas as antigas paredes no mundo espiritual que têm separado uma 
seção da outra por milhares de anos estão finalmente desmoronando. O que isso 
significa para nós? Anteriormente, sempre que algum de nossos antepassados estava 
destinado a vir para o plano terreno para nos ajudar, ele tinha que seguir através de 
todos os tipos de procedimentos administrativos, e assim por diante. Era quase 
impossível para eles virem. Entretanto, sendo que as barreiras no mundo espiritual 
foram rompidas, as pessoas lá devem saber o que significa a Igreja de Unificação e o 
que é certo e errado no verdadeiro sentido; e é mais fácil para eles descerem para nos 
ajudar. A partir de agora, quando as pessoas na terra continuam se opondo a nós, elas 
serão pressionadas por bons espíritos mais e mais. Logo elas não serão capazes de se 
opor muito a nós porque o mundo espiritual trabalhará contra elas, e interferirá com 
seus esforços para interromper as atividades da Igreja de Unificação. A terra é a posição 
de Adão; e o mundo espiritual é a posição do arcanjo. A terra costumava estar dividida 
entre domínios de Adão e do arcanjo, mas não está mais. Agora todo o mundo espiritual 
tem sido subjugado pelo verdadeiro Adão, e sucumbiu a ele. Toda a terra se tornou 
vitoriosa. Não somente a parte boa do mundo espiritual pode ajudar a terra; agora todo o 
mundo espiritual – qualquer um, em qualquer lugar – pode descer diretamente para a 
terra, especialmente nossos antepassados. 
 
Vamos tomar um exemplo. Se vocês têm 360 lares em uma cidade na Flórida, então 
todos os espíritos que costumavam viver nesta cidade da Flórida, quando eles forem 
para a terra, os espíritos de todas as suas relações, como também os antepassados das 
pessoas que atualmente residem lá, podem todos descer ao mesmo tempo para auxiliar 
vocês. Um dia, vocês nem mesmo terão que voltar para sua própria terra natal.  
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Em determinada área, muitos espíritos descerão para ajudá-los, e isso seria igual, ou um 
pouco mais fácil, do que ir para sua própria terra natal onde todos os seus próprios 
antepassados desceriam para ajudar. Os espíritos serão capazes de descer na base dessa 
“afiliação natal.” De fato, o que está acontecendo, é que quando trabalhamos no nível de 
clã no lar igreja, todo o clã de alguém conectado a vocês, ou aos residentes passados ou 
presentes lá, podem descer na área e dar seu total apoio. Baseados em qualquer conexão 
que eles possam encontrar com vocês ou com alguém na vizinhança, espíritos podem 
auxiliar. Por exemplo, se vocês são católicos, então todos os espíritos católicos podem 
descer e ajudar. Se há algum budista, então todos os espíritos budistas podem descer, 
não somente seus próprios antepassados. Se um templo budista estava nessa área, e mais 
tarde foi utilizado como uma igreja cristã, então ambos os espíritos budistas e cristãos 
podem todos descer, porque essa é a forma que eles se conectam. Lar igreja é o altar 
onde fornecemos a oferta. Este é o altar onde virtualmente todos e tudo podem vir e ser 
conectados com sua oferta. 
 
Vocês herdaram o direito de fazer lar igreja. Vocês não devem começar com uma 
postura elevada. Vocês devem começar como um servo de servos. Vocês podem se 
elevar para a posição de servo quando houver alguém mais para assumir seu lugar. 
Vocês podem ser elevados para a posição de filho adotado quando alguém estiver 
disposto a assumir seu papel de servo, e assim por diante. Como um messias dessa área, 
vocês são responsáveis para restaurar todos. Portanto, vocês devem começar a partir do 
lugar mais inferior possível e trabalhar para se elevar. Vocês não devem ir como algum 
tipo de príncipe ou princesa, mas ao invés como um servo de servos. 
 
Jesus foi esse exemplo óbvio. Ele lavou os pés de seus discípulos, e disse que todos que 
o seguiam deviam fazer o mesmo. Considerem-se como uma lata de lixo, centrando no 
amor. Façam-se disponíveis como uma lata de lixo para que todos possam despejar lixo 
em vocês. Vocês não devem recusar isso. Quando vocês vão para a casa de alguém, e o 
bebê molha a fralda, não se envergonhem porque isso é fedorento. Mas estejam lá, 
lavem e troquem a fralda vocês mesmos, e embora nunca tiveram um filho, pensem que 
este é seu próprio filho. Quando vocês vão para uma casa que tenha uma área suja, 
então vão lá e a limpem, tal como se fosse sua própria casa. De fato, façam um trabalho 
ainda melhor, porque vocês têm que criar um céu também nesse lugar. Certamente, 
haverá alguém que insistirá em fazer todas essas coisas para vocês. Então vocês serão 
elevados em mais um passo. Sigam para seu lar igreja com esse coração. Pratiquem e se 
treinem desta forma. Então quando forem lá, todos virão receber vocês. Eles vão querer 
seguir vocês, tal como vocês querem seguir o Pai. Quando o Pai foi para a Inglaterra, 
todos nós queríamos ir para a Inglaterra também, não é? E quando o Pai retornou para a 
América, então todos na Inglaterra sentiram falta dele. Se vocês têm uma comida 
especialmente boa, vocês podem querer dá-la para o Pai antes de comê-la. Seus 
seguidores sentirão exatamente da mesma forma em relação a vocês. Não há nenhuma 
parte disso que o Pai não tenha experimentado. Ele sabe exatamente qual forma vocês 
devem seguir. 
 
As pessoas no mundo espiritual gostariam de ter um fundamento para que elas sempre 
possam voltar para a terra quando quiserem. Este é o motivo pelo qual o mundo 
espiritual está tão ocupado. Todos lá estão tentando criar seu próprio fundamento para 
ressurreição. Para realizar isto, homens espirituais devem ajudar vocês a edificarem seu 
fundamento na terra. Quando vocês abrem o caminho para a vitória, homens espirituais 
compartilharão esse benefício com vocês. Mas vocês devem ser os mestres deles.  
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Vocês precisam seguir somente um único princípio. Vocês devem sentir a necessidade 
de cumprir a vontade de Deus mais exata e desesperadamente, e trabalhar mais 
intensamente do que eles trabalharam. Vocês nunca devem criar seu padrão. Talvez um 
homem que tenha vivido em sua área era muito leal ao Céu, ainda mais do que vocês. 
Vocês absolutamente não podem permitir que isso aconteça. Ninguém deveria ser capaz 
de competir com seu padrão de lealdade ao Céu. Essa é a regra rígida. Se vocês são 
superados por alguma pessoa que esteja viva ou no mundo espiritual, então vocês não 
têm nenhum lugar para se colocar. Este é o motivo pelo qual o Pai se determinou a fazer 
mais do que qualquer alma, viva ou morta, para o benefício da América. Ele se 
determinou a amar a América mais do que qualquer outro, e ele fez isso. Sempre que 
ouvem sobre alguém que fez mais para salvar a América ou o mundo do que vocês 
fizeram, então vocês simplesmente devem alcançá-lo, e então exceder seu padrão. 
 
Se alguém em sua área que foi para o mundo espiritual era mais leal ao Céu do que 
vocês, e vocês apenas dizem que está tudo bem, então esse homem espiritual não 
descerá para ajudá-los. Ele não tem nenhuma razão para descer, porque não pode obter 
nenhum novo mérito através de vocês. Vocês não serão capazes de alcançar nada em 
sua área dessa forma. Se vocês comem ou dormem é um assunto secundário; vocês 
podem até mesmo esquecer disso. Sua única preocupação deveria ser superar qualquer 
patriota ou santo, vivente ou no mundo espiritual, entre seus 360 lares. Se vocês estão 
determinados a fazer isso, então o Pai garante que ninguém morrerá de fome. Quando 
alcançam esse nível superior, então vocês podem comandar qualquer espírito que esteja 
conectado com sua área. Vocês podem convocá-los e dizer a eles o que vão fazer, e 
pedir a eles para ajudá-los. Nesse fundamento, eles ajudarão vocês. 
 
Cedo ou tarde, vocês deixarão a terra, e irão para o mundo espiritual. Vocês não 
gostariam de ser capazes de voltar à terra? Vocês gostariam de ter que vir através de 
outra pessoa? Como vocês gostariam de vir? Vocês gostariam de ter sua própria casa, ao 
invés de emprestar a casa de outra pessoa. É como um pássaro e seu ninho: vocês são o 
pássaro, e vão construir um ninho. Se vocês são um pássaro grande e tem um ninho 
grande, então podem ir para qualquer lugar no mundo, e sempre voltar quando quiser. 
Vocês podem viajar muito longe. Entretanto, se vocês são um pássaro pequeno, e tem 
um ninho pequeno, então somente podem voar algumas centenas de milhas, e então 
devem voltar. O tamanho do lar, ou o fundamento que vocês criam aqui na terra 
determinará a extensão de sua liberdade no mundo espiritual. 
 
Vamos dizer que seu trabalho de lar igreja não seja tão efetivo, e então vocês decidem ir 
para algum lugar e obter um trabalho. Está tudo bem, mas certamente vocês terão que 
voltar para o lar igreja e começá-lo novamente. No lar igreja seu investimento 
permanecerá, enquanto em outro lugar, tudo irá fluir. Lar Igreja é como uma plataforma 
de lançamento no Cabo Kennedy. Vocês irão se lançar direto para o céu. Quando vocês 
se lançam, já serão vitoriosos e estarão prontos para decolar? Vocês têm essa 
determinação e confiança, ou estão imaginando como realizarão isto? Lar igreja é mais 
precioso do que sua própria esposa, do que sua própria filha, do que qualquer outra 
coisa. Isto é mais precioso. Sua esposa e sua filha são preciosas somente depois do lar 
igreja, nessa ordem. Este é o Princípio. Isto é consistente e razoável para vocês? [Sim.] 
Somente precisamos sentir que até mesmo essa “fantasia,” como algumas pessoas a 
chamariam, se sobrepõe perfeitamente à realidade. Quão fantástico é isto! Isto é uma 
combinação de muitos ideais religiosos. Se falhamos em fazer lar igreja, então 
realmente nos tornaremos pessoas miseráveis.  
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Estaremos destinados então a ter que mudar de um lugar para outro, seguindo através de 
perseguição desnecessária, e teremos que começar tudo novamente em outro momento. 
Por isso, realmente devemos fazer lar igreja. Devemos estabelecer este bom fundamento 
no lar igreja, ao invés de em qualquer outro lugar, por Deus e pelo futuro. 
 
Depois que tenham sucesso no lar igreja, vocês voltarão para sua própria terra natal. 
Automaticamente seu clã se reunirá para recepcionar vocês. Então vocês não terão que 
testemunhar ou fazer qualquer coisa, como fazem agora, porque quando voltarem, vocês 
não estarão na mesma posição que estão agora. Vocês retornarão como o Abel que 
subjugou Caim através do amor. Então onde quer que forem, vocês estarão na posição 
de Abel restaurado. Todos recepcionarão vocês; ninguém se oporá a vocês – nem 
mesmo Satanás. E antes de irem para o mundo espiritual, vocês devem ter uma grande 
reunião e banquete com sua própria família e clã. Vocês desfrutarão, agradecendo a 
Deus por todas as Suas bênçãos. Somente depois que essa celebração tenha ocorrido, 
vocês realmente estarão livres para morrer e ir para o céu no mundo espiritual. 
 
Após o terceiro curso de sete anos, o Pai voltará para a Coreia e as pessoas lá 
absolutamente o receberão com alegria. Aqueles que continuam a rejeitá-lo perecerão 
por causa da força da providência. Nesse tempo, nada mais precisará ser feito. Tudo 
estará finalizado e o Pai ainda estará vivo. O Pai estará vivendo no céu na terra no final 
do terceiro curso de sete anos. 
 
O Pai estabeleceu vocês exatamente no ponto de início. Mas vocês têm uma opção. 
Vocês não devem permanecer apenas como o messias de seu clã; vocês podem se tornar 
o messias de uma nação. O efeito disso irá encorajá-los a se tornarem um messias do 
mundo. Quando alcançam sucesso em seus 360 lares, vocês podem enviar seu povo para 
o mundo para estabelecer seus próprios lares igrejas. Eles prosperarão, e vão gerar uma 
terceira geração. Desta forma, vocês se tornarão os antepassados de um domínio tão 
amplo quanto desejarem. Logo, quando o Pai tem confiança que vocês estão fazendo 
bem em seu lar igreja, ele permitirá que vocês aconselhem e supervisionem o trabalho 
de lar igreja de seus próprios membros. Quanta responsabilidade vocês gostariam de 
assumir? Se vocês não podem fazer isto em três anos e meio, então outras pessoas que 
realmente queiram fazer lar igreja apenas virão para sua área e começarão a 
testemunhar. Vocês serão privados de sua área e terão que ir para algum outro lugar. 
Não há realmente nenhuma forma para se mover no lar igreja. 
 
Apenas imaginem! Isto é realmente verdade? Realizaremos o céu na terra, ou não? Isto 
é até mesmo matemático; vocês podem trabalhar assim. Se há dois milhões de pessoas, 
e cada pessoa tem 360 lares, então isso cobre até o último homem na terra. Isto exige 
dois milhões de pessoas. Vocês acham que isto é difícil, ou que isto pode ser feito? Sim, 
tudo isto é verdade. O Pai fez isto, e o Pai sabe melhor do que qualquer outra pessoa. O 
Pai também sabe melhor do que vocês que isto é uma coisa como um sonho. Mas vocês 
devem esperar e ver: isto acontecerá. É melhor fazermos isso. Agora sabemos como é o 
Pai. Ele é temeroso, de certa forma. O Pai pôde descobrir isto, realizá-lo, explicar para 
vocês, e dar provas. Quando compreendemos que tipo de pessoa é o Pai, devemos 
receber algum poder surpreendente. E vocês sabem com certeza. Por isso, vocês devem 
entender lar igreja claramente e executar a tarefa. 
 
27.11.78, Boston 
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Nossa Atividade de Agora em Diante 
 
Sistema Lar Igreja a partir do Ponto de Vista Providencial 
 
Uma preocupação importante que temos é como elevar os resultados do testemunho. Eu 
tenho enfatizado o plano de trazer uma pessoa por mês para a igreja, o que soma 84 
pessoas em sete anos. Entretanto, até agora, em relação ao fato se os líderes e os 
membros estão realmente unidos centrando nesta direção, eu devo concluir que, de fato, 
eles não estão. Portanto, não importa quão desesperadamente o mundo espiritual queira 
ajudar vocês, eles não podem se relacionar com vocês. Seu relacionamento com o 
mundo espiritual está cortado. 
 
Neste ponto surge a questão do lar igreja. Lar igreja não é apenas um método de 
testemunho, mas é formado a partir de profundas razões providenciais. Se somente a 
Igreja de Unificação pode ostentar o lar igreja como sua ideologia fundamental, educar 
os membros plenamente para terem a convicção para viver por isto, e assim, realizar a 
solução de todas as questões da eternidade através do pagamento de indenização, então 
não será difícil trazer dez pessoas para a igreja a partir da área de 360 lares em um ano. 
 
Até agora, testemunhamos para pessoas nas ruas e ensinamos a elas o Princípio Divino. 
Mas muitas delas foram para algum lugar desconhecido, e de fato, nem mesmo tivemos 
tempo suficiente para cuidar delas. Uma vez que partiram, elas não tiveram nenhuma 
forma para estarem conectadas com a Igreja. Portanto, depois que trabalhamos por dez 
anos, o número de pessoas que saíram é muitas vezes maior do que o número de pessoas 
que permanecem. Essa atividade não é nada além de um sacrifício. Se investem a 
mesma quantia de tempo e esforço em sua área de 360 lares, vocês seguramente virão a 
ser conhecidos e respeitados por todos lá. Eles atenderão vocês e os tratarão como 
santos. Então vocês nem mesmo precisarão de dez anos; três anos serão suficientes. 
 
Se alguém que vive em sua área tiver atendido um seminário, vocês devem encontrá-lo 
todos os dias. O Pensamento de Unificação é grande, e é importante para ele ouvi-lo 
pelo conteúdo intelectual e estímulo. Vocês devem falar sobre os conteúdos do 
Princípio que ele aprendeu no seminário. É até mesmo senso comum atualmente para as 
pessoas sobre a Igreja de Unificação porque ela é tão controversa. 
 
Há muitos tipos diferentes de pessoas na área de 360 lares. Pode haver pessoas famosas, 
por exemplo, estudiosos, advogados, ministros de estado, e assim por diante. Sendo que 
os 360 lares cobrem uma grande área, vocês podem ter contato com um grande número 
de pessoas famosas. Então vocês podem fazer muitas coisas! Por exemplo, vocês podem 
realizar festas de aniversários ou celebrações de casamento; vocês podem organizar 
piqueniques no verão. Vocês devem planejar essas atividades, e então conectar as 
pessoas umas com as outras, e criar um círculo de coração na sociedade. Vocês podem 
até mesmo fazer algo como abrir uma conta bancária pública para criar bolsas de estudo 
para aqueles que são talentosos, mas pobres, em sua área. Vocês podem fazer qualquer 
coisa! 
 
Vocês não precisam testemunhar diretamente; vocês podem avançar seu fundamento 
passo a passo, centrados nessas atividades sociais. As pessoas começarão a imaginar por 
que vocês estão fazendo essas coisas, e através de qual poder ou inspiração as fazem. 
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Enquanto pensam sobre isto, elas começarão a comparar vocês com os familiares delas, 
seus primos, e até mesmo seus próprios filhos. Mesmo que vocês possam não dizer 
nada, eles estudarão vocês e começarão a pensar: “Ele é tão maravilhoso. Ele é um 
membro da Igreja de Unificação. Como os membros da Igreja de Unificação se tornam 
tão maravilhosos? Eu posso ver que ele é um pouco inteligente e tem bons julgamentos 
críticos. Mas ele também pode servir os outros de forma humilde. Qual é o poder por 
trás dele, que o torna essa grande pessoa?” 
 
Baseados neste tipo de registro, vocês podem pedir para as pessoas apresentarem vocês 
para seus familiares. Suponham que exista um jovem em cada casa; então deve haver 
360 jovens em sua área. Pensem sobre isto. Se há um jovem em cada três casas, deve 
haver 120 jovens. Se há somente um jovem em cada seis casas, então haverá ainda 60 
jovens. Esta é uma questão de pouca consideração. Sua área é como uma pedra de 
diamante: quanto mais você polir, mais ela brilhará. Quanto mais vocês cultivam sua 
área, mais frutífera ela se tornará. 
 
Vamos Criar Primeiro o Céu Externo 
 
Quais atividades vocês deveriam fazer em sua área de 360 lares? As simples. Encontrem 
pessoas todos os dias. Pelos primeiros seis meses vocês não precisam falar sobre 
assuntos difíceis nem sobre o Princípio Divino. Vocês podem apenas dizer, “Sendo que 
a sociedade se tornou tão corrupta, nossa organização de jovens começou a pesquisar 
várias comunidades em Tóquio onde podemos lançar projetos de serviço e assistência. 
Queremos ajudar.” Digam isto e pratiquem. No início, as pessoas podem olhar para 
vocês com suspeita. Algumas podem chamar a polícia para descobrir que tipo de 
organização começaria uma coisa assim. De qualquer forma, elas certamente 
descobrirão que vocês são membros da Igreja de Unificação. 
 
Assim, vocês devem fazer alguns serviços totalmente simples. Sirvam todas as pessoas 
em sua área. Vocês devem ser responsáveis por criar o céu terreno, ou externo, em sua 
área de 360 lares. Antes de criarem o céu interno centrando nas pessoas, criem o céu 
externo ambiental. Se há um jardim, então semeiem sementes no início da primavera 
para fazê-las brotar. Vocês podem cortar galhos e podar as árvores, cortar a grama ou 
arrancar ervas daninhas. Se vocês encontram algo que esteja quebrado, então consertem, 
mesmo se levar três horas para fazer o que um profissional poderia fazer em meia hora. 
Suponham que vocês até mesmo vejam teias de aranha dentro de uma casa; vocês 
devem visitar essa casa uma vez por semana por conta própria para limpá-la 
completamente. Todos recebem este tipo de serviço, não importa quem o faça. Sendo 
que o próprio ambiente não é ideal, vocês devem fazer esse tipo de serviço social e 
ambiental enquanto estiverem lá. Não importa se vocês são habilidosos ou não. Vocês 
dirão, “Eu apenas não posso ficar olhando para essa situação miserável, e não posso 
evitar fazer isto. Assim, por favor, deixe-me servi-lo.” As pessoas dirão, “Muito 
obrigado; você pode fazer isto.” 
 
As pessoas observarão vocês com olhar curioso e imaginarão até quando vocês 
continuarão. Mas vocês servirão constantemente, primeiro uma casa, então duas casas, e 
finalmente todas as 360 casas. O que acontecerá? Os pais dirão para seus filhos, “Um 
jovem rapaz da sua idade, da Igreja de Unificação, está servindo muito as pessoas, e está 
se tornando famoso nesta comunidade. Mas e quanto a você? Você apenas bebe muito e 
se mete em encrencas.”  
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Eles pedirão conselhos para seus filhos baseados em seu bom exemplo. Alguns deles 
virão secretamente e pedirão, “Por favor, cuide dos meus filhos, e dê orientação para 
eles. Eu tentei meu melhor para educá-los, mas nada funcionou. Eu perdi a esperança. 
Você deve entender a situação dos jovens muito bem. Assim, por favor, oriente-os.” É 
maravilhoso quando os pais pedem por sua ajuda dessa forma. 
 
Vocês podem fazer amigos na comunidade em um curto tempo. Vocês podem dizer, 
“Vamos. Eu seguirei você em qualquer lugar que for. Você precisa de um amigo!” 
Então, vocês devem fazer reuniões. Seria simpático levar seus amigos para um parque, 
comer juntos, e conversar com eles enquanto estão descansando na sombra das árvores. 
Vocês podem dar um discurso maravilhoso. Ninguém partirá, mas todos ouvirão muito 
cuidadosamente, mesmo se vocês falarem por mais de uma hora. Vocês devem falar 
sobre o Princípio. Há tantos temas. Vocês podem discutir a forma que as pessoas foram 
derrotadas pelo declínio e corrupção da sociedade, ou julgadas por Deus na história. 
Utilizando estes exemplos, vocês podem discutir como as consequências das ações fora 
do princípio podem afetar os descendentes dos seus amigos pela eternidade, e quão 
terrível foi a queda do homem. Vocês podem até mesmo ensinar sobre a Queda do 
Homem, e explicar como a sociedade humana realmente deveria ser. Sentados lá na 
sombra das árvores, vocês podem ensinar todo o Princípio, desde o Princípio de Criação 
até a Segunda Vinda e Assuntos Mundiais, e assim por diante. As pessoas imaginarão 
por que vocês são tão maravilhosos, embora originalmente elas pensavam que vocês 
eram apenas pessoas do saneamento da comunidade. Se elas se tornam interessadas em 
vocês, então elas encontrarão frequentemente com vocês, e vocês podem aprofundar os 
relacionamentos. 
 
Suponham que vocês realizem essas reuniões a cada seis meses: isso é duas vezes por 
ano, quatro vezes em dois anos, seis vezes em três anos. Se vocês fazem esse 
testemunho em massa, então terão sucesso. Vocês nunca acabarão com resultados 
miseráveis. Ao invés, vocês seguramente podem trazer trinta pessoas para a Igreja em 
dez anos. 
 
Educação no Seminário 
 
Dez anos têm aproximadamente 3.600 dias. Se vocês visitam uma casa a cada três dias, 
vocês podem visitá-la mais de mil vezes. Todos vivendo lá passarão a estar conectados 
de coração com vocês. Se vocês pedem, “Você pode me fazer um favor?” elas 
responderão, “O que eu posso fazer por você? Como eu posso ajudar?” Então vocês 
podem dizer, “Obrigado, de fato, eu não preciso de nada para mim mesmo. Mas uma 
coisa que eu espero é que você participe de um seminário no sábado e no domingo.” As 
pessoas seguramente dirão, “Sim, eu participarei.” Então vocês podem criar um plano 
anual e mensal para cada membro da família – desde os avós até os netos – para 
participar no seminário. 
 
As pessoas podem imaginar, “Como ele está tão entusiasmado? Quais são os conteúdos 
que ele está tão ansioso que eu ouça?” Mas uma vez que ouçam o Princípio, elas dirão, 
“Ah, sim. Isso é maravilhoso!” Uma vez que as pessoas concluam o seminário de dois 
dias, muitas delas entenderão o Princípio. Então vocês podem dizer, “O seminário de 
sete dias é ainda mais maravilhoso, apresentando conteúdos mais profundos do 
Princípio. No seminário de 21 dias, você aprenderá conteúdos ainda mais profundos.” E 
elas serão inspiradas a participar. Esta é a grandeza da Igreja de Unificação.  
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Se alguém concluiu o seminário de quarenta dias, nada pode pará-lo de fazer a vontade 
de Deus, onde quer que ele possa ir. Ele será capaz de fazer as pessoas entenderem o 
que ele diz sobre o Princípio, e será capaz de persuadi-las a participarem em seminários. 
Assim, aqueles que concluíram o seminário de dois dias automaticamente serão 
encorajados a participar no seminário de sete dias. Lamento que ainda não temos sido 
capazes de testemunhar nesses ambientes. Se alguém quer se dedicar completamente à 
Igreja de Unificação, ele deve concluir setenta dias de educação. Isso exigirá dois meses 
e dez dias. Então ele será um membro central ativo que será confiável. Devemos educar 
os membros desta forma. Do contrário, não sabemos quando um membro pode 
simplesmente se afastar. 
 
Quando conversam com membros novos, vocês devem estimulá-los, perguntando, 
“Quantos dias de seminário você já concluiu?” Alguém pode responder, por exemplo, 
“eu finalizei o seminário de sete dias.” Então vocês devem dizer, “Seminário de sete 
dias é apenas o início. Os seminários de vinte e um dias e quarenta dias já estão à sua 
frente. Por que você não participa?” Logo ele participará. Precisamos criar este tipo de 
atmosfera. Vocês e os novos membros de sua área podem inspirar e empurrar as pessoas 
que estão atrasadas em seu estudo do Princípio, e seu plano de testemunho pode ganhar 
ímpeto. Depois que alguém conclui o treinamento de quarenta dias, vocês podem dizer, 
“Você não precisa vir para o centro da Igreja. Ao invés, por favor, comece o lar igreja 
centrando ao redor de sua própria casa. Por favor, trabalhe como meu representante em 
sua cidade. Você está destinado a seguir este curso como eu. Eu estabeleci o 
fundamento no estágio de formação para você trabalhar entre estes 360 lares.” Então 
vocês podem se mudar para a área da vizinhança e expandir seu território. 
 
Restauração Através de Atividade Organizacional 
 
Escolham 72 entre os 360 lares, e 12 entre os 72. Esta é a forma do Princípio. Jesus 
perdeu seu fundamento em nível de clã, que é o fundamento para o Reino do Céu na 
terra, tendo sido incapaz de restaurar 84 pessoas. Vocês devem restaurar este número de 
indenização entre estes lares. Se visitam um lar muitas vezes, vocês encontrarão tudo 
nesse lar. Vocês serão capazes de visualizar até mesmo o gato dessa casa, sem 
mencionar as crianças. Escolham 12 lares de 72, três de 12, e finalmente um entre os 
três. Vocês devem visitar e servir ao menos três lares por semana. Sirvam as pessoas. 
Ampliem e aprofundem seu relacionamento com elas, visitando 120 lares por semana. 
As pessoas descobrirão que vocês são da Igreja de Unificação. Algumas se oporão a 
vocês e algumas os recepcionarão. Classifiquem-nas em categorias A, B, e C, e com o 
tempo vocês podem mudar e ajustar suas graduações. 
 
Se vocês organizam bem as pessoas, então poderá haver trindades competindo umas 
com as outras para transformar a área no reino celeste. Vocês podem conseguir projetos 
realizados apenas fazendo uma ligação para as pessoas. Por exemplo, vocês podem 
pedir para as trindades fazerem um jardim de flores, ou uma campanha de limpeza por 
toda a comunidade. Vocês podem obter sucesso influenciando as pessoas na 
comunidade como um todo nas questões sociais e ambientais. Todos concordarão com 
vocês. Então vocês podem fazer muito, mesmo apenas por telefone. Vocês podem 
utilizar relacionamentos existentes para edificar novos. Vocês podem pedir para amigos, 
familiares e conhecidos das pessoas conhecidas, de forma justa, e sem indelicadeza, 
para auxiliarem em seus projetos. Desta forma, vocês podem criar um ambiente 
produtivo. 
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Façam isso funcionar. Suponham que vocês mesmos servem suas três famílias tipo A. 
Logo elas se tornarão amigas umas das outras. Se vocês podem educar uma pessoa entre 
elas que tenha boas qualidades de liderança, e trabalham com ela, então essas três 
famílias virão automaticamente a apoiar vocês. Vocês podem visitá-las mesmo na hora 
do jantar e comer com elas, e conversar livremente. Mesmo se vocês visitarem tarde da 
noite, elas ainda os receberão, e poderão conversar com elas ou ouvi-las como quiser. 
Se vocês podem obter o apoio de três lares, não é tão difícil progredir para 12 lares. 
Depois de obter 12 lares, vocês podem seguir para 72 lares, e finalmente 360. Assim, 
vocês podem passar a gerenciar todos os 360 lares em sua área. 
 
Para testemunhar, vocês devem mobilizar as pessoas. Realizem reuniões de amizade 
onde vocês podem influenciar as pessoas, tanto de forma vertical como horizontal. 
Pensem sobre o resultado que obterão depois de utilizar esta estratégia por um ano. Que 
maravilhoso é isto! 
 
Vocês devem começar a trabalhar desta forma a partir de agora. Mesmo se vocês não 
têm muito conhecimento do Princípio, enquanto trabalham duro e fazem um 
fundamento, vocês podem reunir dez ou vinte pessoas, e então convidar um líder de 
centro ou trabalhador itinerante para dar conferências. Esse trabalhador itinerante pode 
ser muito importante, e fortalecemos o Sistema Trabalhador Itinerante. Esses TI's 
devem ter ao menos seis meses de educação. Eles devem organizar trindades de acordo 
com o Princípio, orientar diretamente os membros, e visitar as famílias do lar igreja dos 
membros todos os dias. Se eles suprem os membros com elemento de vitalidade, seus 
olhos se tornarão grandes, e suas mãos, braços e pernas crescerão fortes. Estes são 
fenômenos físicos, não é? Ao trabalhar duro, fenômenos paralelos ocorrerão no nível 
espiritual. Estou falando de forma realista. Portanto, este lar igreja seguramente terá 
sucesso. Ainda estamos em uma época providencial. Vocês entendem? 
 
Atividade de Lar Igreja é o Melhor Solo de Treinamento 
 
Por que eu comecei este novo sistema? Se a reunião do Monumento de Washington em 
1976 não tivesse sucesso, então nem Deus e nem Satanás poderiam ter reconhecido o lar 
igreja, embora pudéssemos tentar. Até aquele momento, tínhamos que conduzir 
atividades em nível de nação. Por isso, teria sido inconveniente, de fato, se a Igreja de 
Unificação tivesse crescido muito. Os membros tinham que pagar indenização 
sacrifical. Isto causou potencialmente menos danos, sendo que uma minoria excelente 
fez isso. Por isso tínhamos que fazer atividades em âmbito nacional e mundial com um 
pequeno número de membros. Mas a partir de agora, o número de membros aumentará 
com certeza. A estratégia para aumentar o número de membros é estabelecer lar igreja. 
 
A razão que ministros não podiam obter membros para suas igrejas, embora fossem 
graduados de escolas teológicas, é que eles não conheciam o sistema lar igreja. Mas eu 
descobri isto e agora vocês sabem sobre isto. Vocês devem ter confiança que podem 
estabelecer uma igreja frequentada por mais de 300 membros depois de três anos. Todos 
nossos seminaristas me disseram, “Sem falha, vamos para Londres nas próximas férias 
de verão.” Eles mencionaram depois que voltaram para a América, que queriam sair do 
seminário por um ano a fim de concluir o lar igreja. Mas eu disse a eles, “Não.” Os 
seminaristas devem estudar. Fizemos considerações sobre esses casos. Mas os membros 
em geral devem ir para o exterior e estar em uma cruzada com uma equipe móvel. 
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Em Londres, membros japoneses como também europeus têm um tempo difícil porque 
não podem falar bem inglês. Entretanto, eles ainda podem fazer as mesmas atividades 
de lar igreja, porque basicamente o que eles devem fazer é servir as pessoas. Se as 
pessoas precisam de alguma ajuda, elas devem trazer seus contatos para o seminário. 
Elas podem elevar seus convidados e educá-los passo a passo através do programa 
fórmula de educação. Depois que concluem o seminário de quarenta dias, eles se 
tornarão o Deus vivo da Unificação. Eles ganharão a capacidade real de conferências e 
serão capazes de dar eles mesmos os seminários. É necessário que todos tenham essa 
capacidade. 
 
Vocês não precisam ter um centro de treinamento central. Vocês podem realizar 
seminários na casa de alguém. Se vocês estabelecem uma agenda clara de conferências, 
os vizinhos podem participar. Todos podem até mesmo comer lá, e também dormir. O 
que vocês precisam? Vocês nem mesmo precisam de um centavo ou um carro para ter 
este seminário. Por favor, pensem sobre isto. Esta é a forma mais efetiva para conduzir 
o aspecto prático de suas atividades. Não é fácil comprar um centro para igreja, certo? 
Contudo, deve haver ao menos várias casas que são até mesmo maiores do que este 
edifício em sua área de 360 lares. Uma delas deve ter uma garagem. Se o dono estaciona 
seu carro na casa do vizinho, então vocês podem colocar tapetes no chão e transformar a 
garagem em um auditório maravilhoso. Então todos os seus problemas podem ser 
resolvidos. 
 
Vocês devem utilizar os videoteipes de quarenta dias. Deus preparou esta conveniência 
para vocês. Depois de realizar reuniões com os videoteipes várias vezes, vocês 
definitivamente serão capazes se dar conferências de sete dias. Com a prática vocês 
podem aumentar sua capacidade de dar conferências através dos programas de 21 e 
quarenta dias, enriquecendo as conferências que vocês mesmos ouviram com suas 
próprias experiências e impressões do Princípio Divino. Então vocês se tornarão ainda 
mais capazes do que o diretor do centro ou o trabalhador itinerante. 
 
A partir deste ponto de vista, esta é a melhor forma para conduzir os membros e fazê-los 
obter treinamento através de suas atividades. 
 
Conclusão da Realidade Unificada 
 
Portanto, vamos fazer lar igreja. Depois de terminar o período de quarenta dias, um 
padrão eterno de vitória estará estabelecido. Isto é possível? Este é um discurso realista, 
ou apenas um conto de fadas vazio? Isto não é meramente “possível;” vocês podem 
cumprir isto de forma absoluta. A probabilidade de “possível” pode ser meio-a-meio, ou 
apenas um terço. Mas o que tenho dito pode ser cumprido 100% na realidade. Por favor, 
pensem assim. 
 
A partir de agora, nosso movimento crescerá rapidamente. A tradição já está 
estabelecida e nossa Igreja ganhou substância real. O número de membros será um 
assunto sério a partir de agora. Não há nenhuma outra forma além do lar igreja para 
aumentar o número de membros que assegurará nosso movimento pela eternidade. Esta 
é a única solução. Até mesmo jovens delinquentes certamente retornarão para este 
movimento do Princípio Divino através de seus amigos, sempre que fugirem. 
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Porque tenho que considerar esses assuntos, estou trabalhando como um jovem. Embora 
eu seja um homem idoso fisicamente, estou mais renovado em espírito do que muitos 
jovens, e estou trabalhando mais intensamente do que eles. Eu posso realizar coisas que 
parecem impossíveis. Os 240 líderes aqui hoje devem participar de uma sessão de 
treinamento de seis meses para estudar o Princípio Divino também em inglês. Então 
vocês devem estabelecer o sistema lar igreja e um programa itinerante de conferências, 
e serão capazes de trazer mais pessoas para a igreja do que se estivessem testemunhando 
para pessoas espalhadas por todo o país. Eu acho que isso é realista. 
 
O que é lar igreja? Ele é sua terra natal. Vocês entendem? Lar igreja é a base de sua 
terra natal. Qual é a vontade de Deus? É a conclusão do ideal de criação, o que significa 
a conclusão da base de quatro posições. Isto significa a conclusão das realidades 
unificadas centrando no amor de Deus. Isto é o Princípio. Se vocês podem expandir a 
base de quatro posições, então podem formar a realidade do clã. Em retorno, vocês 
podem expandir essa realidade até alcançar a realidade mundial, e então a realidade 
cósmica, que é o Reino do Céu na terra e no céu. Esta é a realidade do domínio do amor 
de Deus, onde vocês podem se comunicar com Deus diretamente. A fórmula é simples. 
 
Embora isto seja simples, por que não pudemos fazer lar igreja até agora? Isto é porque 
primeiramente tivemos que virar de cabeça para baixo o domínio decaído de Caim, e 
restaurar o verdadeiro domínio de Abel que foi invertido pela queda. Deus esteve se 
colocando na posição de Abel, a qual é a posição central original. Entretanto, Deus tem 
sido incapaz de assumir o papel e responsabilidade central. Devido a queda do homem, 
Satanás tem sido o encarregado. Foi Satanás, e não Deus, que veio a ter o direito 
essencial de domínio. Nem mesmo exigiria de Deus um dia para tomar de volta pela 
força o que caiu nas mãos de Satanás; entretanto, fazer isso seria contra a natureza 
original do ideal de Deus para o reino celeste. 
 
Amor é a Força Diretiva de Desenvolvimento 
 
É o princípio do amor de Deus dar, e não apenas receber. A direção das duas ações é 
diferente. Amor flui a partir de Deus, não para Deus. O próprio Deus estabeleceu este 
princípio. Então qual é a origem do amor? É Deus. Amor sai e retorna com o efeito de 
purificar enquanto flui. Neste circuito, o ponto de retorno, ou ponto negativo, é Adão e 
Eva. Enquanto esse amor purificador circula, o mundo substancial é formado. A terra 
ideal vem a existir. Uma vez que a realidade unificada de amor é estabelecida através do 
cumprimento do propósito tríplice objetivo na base de quatro posições, o amor retorna 
para Deus. O amor que volta para Deus não diminui. Embora o amor possa ser 
levemente menor, ele retorna estímulo para Deus; e esse estímulo pressiona o “pacote 
de amor” em Deus, o que faz mais amor fluir novamente! Portanto, amor é maravilhoso. 
Se amor é utilizado corretamente, ele se torna a força diretiva do desenvolvimento. Esta 
é a visão do Princípio. Vocês entendem? 
 
Mesmo se amor está preso, ele se multiplica. Vocês podem ver isto na vida de Jesus. 
Jesus, que tinha o coração de amor, foi golpeado; mas ele não pereceu. Ao invés, quanto 
mais Satanás o atacou, mais ele prosperou. Quanto mais as pessoas perseguem uma 
religião verdadeira, mais ela crescerá. Se uma religião está centrada na essência do amor 
de Deus, ela pode ser abençoada por Deus; se uma religião alcança o padrão, Deus a 
apoiará sem descanso, e seu poder será explosivo. Se alcançam este estágio, vocês se 
tornarão grandes; vocês seguirão em frente como uma flecha. Isto é maravilhoso, não é? 
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Amor verdadeiro deriva de Deus. Uma vez que o amor flui, ele purifica. Quando Adão e 
Eva permutam esse amor, estimulando um ao outro, a energia do amor diminui um 
pouco. Entretanto, o estímulo da ação purificadora do amor retorna para Deus como 
uma energia maior do que o amor que veio originalmente a partir Dele que diminuiu. 
Amor pode circular neste circuito pela eternidade. Podemos testemunhar o mesmo 
processo no fenômeno físico. Quando a energia de saída, a qual será diminuída, é 
aumentada pela energia de estímulo, ela produzirá um efeito maior do que a entrada 
original de energia pôde fazer por si mesma. Esta ação continua indefinidamente. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? Um esposo e uma esposa que amam um ao outro 
se tornarão cada vez mais próximos, dia a dia, mesmo quando eles estão apenas 
dormindo. O estímulo começa verticalmente e se torna tridimensional. Isto é misterioso, 
não é? 
 
Deus é realmente um ser de amor. A realidade ideal de eternidade, incluindo o nível 
físico, emerge a partir do ponto da ação purificadora do amor. Portanto, se vocês vivem 
pelo amor, nunca perecerão. Amor rege a história. Mesmo se vocês estão sozinhos, se 
trabalham dentro das três dimensões, estando conectados verticalmente, vocês podem 
estimular o todo. Um homem de bondade é sempre perseguido por seus 
contemporâneos. Mas mesmo se ele se torna um sacrifício, suas ações estimularão a 
posteridade, e seus descendentes o admirarão com maior intensidade do que aquela 
quando era perseguido. Este é um fato histórico; vocês não podem disputar ou ignorar 
minha teoria. Somente amor é eterno. No amor vocês podem sempre descobrir algo 
novo. Quanto mais vocês amam, mais receberão novo estímulo e poder para 
desenvolver. 
 
Ao que o homem atribui mais importância? Para um homem, é sua esposa. Não uma 
esposa que se opõe a ele, mas uma esposa que o ama, e que ele ama. Isto é porque esse 
amor tem mais poder para ajudá-lo a superar todas as dificuldades e desafios da sua vida 
do que qualquer outra coisa. Portanto, embora ele possa cair no meio do sofrimento, 
este relacionamento o estimulará e causará maior força a partir dele. A ação de amar 
tem esse poder produtivo e criativo. Agora vocês entendem isto de forma prática, não é? 
 
Restauração pelo Amor 
 
Mais uma vez, se não tivéssemos sucesso na reunião do Monumento Washington em 
1976, não poderíamos ter estabelecido o lar igreja, não importa quão desesperadamente 
pudéssemos ter tentado. Isto é porque o domínio original de Deus como verdadeiro 
sujeito foi perdido para Satanás através da queda do homem. Deus pretendia estabelecer 
o padrão de restauração pela divisão e purificação através do relacionamento de Caim e 
Abel. De acordo com o Princípio, Caim, o filho mais velho e primogênito, naturalmente 
deveria ter pertencido ao lado de Deus. Entretanto, por causa da queda, Caim foi para o 
lado de Satanás, e somente o segundo filho pôde vir para Deus. Esta é a trágica 
realidade. É o padrão do Princípio que o filho mais velho deve ter domínio sobre o filho 
mais jovem e supervisioná-lo; o pai deve conduzir seus filhos no nível horizontal 
através do mais velho. Entretanto, como resultado da queda, isto somente pode operar 
como a forma externa do Princípio. Quando o filho mais jovem, Abel, tenta assumir o 
controle, Deus não fará oposição aos seus esforços. Sendo que Deus é o mestre da 
criação do universo, Ele tem mantido o papel de sujeito de forma interna. Externamente, 
entretanto, todos os direitos foram roubados por Satanás. Por isso o mestre efetivo não é 
Deus, mas Satanás. Se Deus puxa em uma direção, Satanás puxará na outra. 
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Abel pode trabalhar somente com a força do Princípio, pois Satanás tem reivindicado a 
força do amor. Satanás tomou o primeiro movimento e formou o domínio através de seu 
amor decaído. Esse é o problema. 
 
Como Deus pode restaurar isto? Isto somente pode ser feito pelo próprio Princípio de 
Deus. Quando vocês seguem com o espírito de amor verdadeiro por todo o caminho, 
algum retorno é produzido. Isto é restauração. O princípio de restauração somente pode 
operar centrando no amor. Para aqueles que estão ligados ao domínio de Satanás pelo 
amor, devemos derramar amor que é infinitamente maior e mais abundante do que o 
amor no mundo de Satanás. Não há nenhuma outra forma para as pessoas decaídas 
serem liberadas para voltarem para Deus. Isto está claro para vocês? 
 
A fim de manter a ordem simbólica do amor, Abel não disse nada, mesmo quando foi 
morto. Historicamente, Abel teve que derramar sangue. Não o sangue de ressentimento, 
mas o sangue de amor. Sem essa motivação pura, Abel não podia arrancar as flechas 
perfurando o coração de Deus. Como resultado desse sacrifício, realizado em conexão 
com o cumprimento de um número do Princípio, Abel está habilitado a trazer algo de 
volta para Deus que estava sob o domínio de Satanás. Este resultado do Princípio pode 
estimular o coração de Deus, e é a maior expressão de caridade e boa vontade. Sem 
amor, tudo se torna nada. Este é o ensinamento fundamental da religião, e o espírito 
fundamental da providência de Deus de restauração. Sem amor, nada pode ser 
alcançado. Vocês entendem? 
 
A História de Caim e Abel 
 
Todas as pessoas religiosas na história têm sido golpeadas e têm derramado sangue para 
o benefício do amor. Como resultado deste fundamento, as histórias e os corpos vivos 
das verdadeiras religiões passaram a ser o objeto de estímulo para Deus neste mundo. O 
Cristianismo é essa religião. O Cristianismo cresceu enquanto derramava sangue. 
Enquanto era atacado, ele restaurou o inimigo. O Judaísmo foi o mesmo. Uma religião 
que não opera de acordo com esta fórmula não pode se colocar como uma verdadeira 
religião. De fato, a direção da Igreja de Unificação está absolutamente consistente com 
esta fórmula. Estamos nos esforçando para concluir o fundamento de substância, e isto é 
o que torna a Igreja de Unificação grande. Podemos reconhecer a possibilidade da 
existência de Deus exatamente neste ponto. 
 
Abel deve pagar o preço de derramar sangue, suor e lágrimas suficientes para restaurar 
Caim. Até que Caim possa ser levado às lágrimas através do sacrifício de Abel, o 
estímulo de amor verdadeiro a partir de Caim nunca alcançará Deus através de Abel. 
Jesus disse, “Arrependei-vos, pois o Reino do Céu está próximo.” Para quem ele estava 
falando? Abel. Abel deve se arrepender primeiro. Abel e Caim devem passar através do 
estágio de arrependimento juntos; sem este circuito ser estabelecido, o estímulo de amor 
não pode retornar para Deus, e nenhum fundamento de desenvolvimento pode 
permanecer na terra para Deus operar. Jesus se colocou como o Abel no nível nacional 
no relacionamento com o Judaísmo e o Cristianismo. Deste modo, neste espírito, Jesus 
derramou sangue mesmo quando ele orava. Através da crucificação, Jesus garantiu para 
toda a humanidade o coração de amor que vai até mesmo além da própria vida, e através 
desse estímulo, Deus pôde expandir Seu poder de restauração e ressuscitou Seu Filho. O 
mesmo princípio pode se aplicar em todo lugar e em tudo. A Igreja de Unificação não é 
exceção. Eu mesmo tenho seguido através deste curso. 
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O Significado da Oferta 
 
Abel é sempre atacado primeiro, sem exceção. Entretanto, se o homem, sucedendo a 
história e fundamento de Abel, é sempre assassinado, isto causará sérios problemas. 
Portanto, ofertas são sacrificadas no lugar do homem, como um substituto. As ofertas 
são apresentadas diante de Deus e de Satanás, e representam Abel. O mundo substancial 
de Satanás é Caim, enquanto a oferta, o homem, e Deus estão na realidade de Abel. 
Uma batalha ocorrerá sobre quem possui a oferta, e quem tem o direito de reivindicá-la. 
 
Primeiro, vocês dedicam a oferta para Deus. Sendo que a oferta representa vocês 
mesmos, então vocês devem oferecê-la depois de amá-la como se fosse seu próprio 
corpo, seu próprio ser. Este é o Princípio, que o homem não entendeu até agora. Além 
disso, toda minha vida existe para o benefício da restauração. Vocês devem pensar da 
mesma forma. Mesmo quando comem ou dormem, vocês devem fazer isso com o 
coração de oferta. Vocês devem cuidar, elevar e purificar sua vida, seu ser, como uma 
oferta que seja digna e verdadeira. Vocês devem se tornar um homem ou mulher puro, e 
alcançar o padrão de Adão e Eva antes da queda. 
 
A oferta derramará sangue no seu lugar. Para que ela morre? Ela morre para o benefício 
de Caim. A fim de salvar Caim, ela morre. Esta é a história fundamental da providência 
da oferta sacrifical. Para Abel derramar sangue e morrer para o benefício de Caim é a 
mais elevada expressão de amor. Assim, a Bíblia diz, “Não há amor maior do que este, 
que um homem entrega sua vida por seus amigos.” Isto significa o que estou 
explicando. Não há outra forma para o homem criar relacionamento com Deus, exceto 
através de ofertar. Vitória ou derrota, prosperidade ou declínio, é determinado se esse 
relacionamento com Deus está estabelecido ou não. Isto é simplesmente assim. 
 
Conclusão do Altar Histórico 
 
Agora, permitam-me falar sobre o altar. 
 
Há altares em diferentes níveis: o nível individual, nível de clã e nível racial. Qual é o 
altar no nível racial? É o Judaísmo. Quando uma oferta, santificada e representando as 
pessoas, foi sacrificada, todas as pessoas poderiam derramar lágrimas e se arrepender do 
fundo de seus corações. As pessoas podiam matar a oferta com o coração que elas 
mesmas se tornaram o sacrifício sagrado, e dão a oferta para Deus no lugar delas 
mesmas. 
 
O Cristianismo é o altar no nível mundial. A era de sacrifícios de animais acabou e o 
próprio Jesus se tornou o sacrifício, derramando sangue e se levantando por Deus. Se as 
pessoas exaltassem Jesus, que viveu por Deus, como uma oferta no mundo satânico, 
Satanás deveria se render a elas. Assim, a condição necessária de restauração pode ser 
cumprida. O Cristianismo é o padrão para o altar no nível mundial; portanto, há 
incontáveis exemplos de oração e serviço em sua história. 
 
E quanto à era do Completo Testamento? Nós também vivemos no fundamento 
estendido do altar em nível mundial. Portanto, a Igreja de Unificação e cada membro na 
igreja deve se tornar maior do que Jesus. Estabelecemos o padrão que derramamos 
sangue pelo povo de mais de 12 nações do mundo. Os 12 discípulos representavam 12 
nações.  
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Jesus teve que derramar sangue para restaurar estes discípulos, que fugiram e o 
abandonaram. Seu sacrifício abriu o caminho para 72 anciãos, sucessores da missão e 
ideais dos Israelitas, serem salvos. Sendo que a Igreja de Unificação deve restaurar 
através de indenização tudo que Jesus não pôde cumprir, ela deve estabelecer um altar 
em um ambiente multinacional que contém pessoas representando ao menos 12 nações. 
 
Isto não pode ser cumprido por um sumo sacerdote específico. A tribo de Levi, os 
descendentes do segundo filho de Jacó, assumiu o papel de sumo sacerdote. Isto foi 
necessário durante o tempo de migração quando o povo tinha que se mover em 
determinada direção. Entretanto, uma vez que o povo se estabeleceu, ele devia ser livre 
para se mover em todas as direções. Consequentemente, a menos que cada pessoa tenha 
sucesso no coração e tradição dos Levitas, ela não pode trilhar o curso providencial. 
Sem fazer uma oferta substancial, Satanás atacará a partir de todas as direções. 
 
Então o que é a Igreja de Unificação? A partir do ponto de vista da história do altar, a 
missão e destino da Igreja de Unificação é concluir o altar histórico, edificando-o no 
nível substancial. Isto se assemelha à tribo Levita no tempo do Êxodo que era 
responsável para mostrar o caminho para a terra natal. Depois de estabelecer o altar, a 
Igreja de Unificação deve estabelecer 12 discípulos ao redor do altar. Ela deve criar uma 
esfera unificada na qual os representantes de 12 nações podem estar juntos e se dedicar 
para Deus de forma substancial. O mestre da oferta e os convidados do altar que 
representam as 12 nações devem estar unidos a fim de que a oferta seja aceita por Deus. 
Juntos, eles devem se preparar para oferecer toda a sua substância nesse altar para o 
propósito do todo. Esta oferta substancial deve, naturalmente, ser mantida ao longo de 
determinado período de tempo; do contrário, a realidade de vitória não emergirá. 
Somente através dessa oferta vitoriosa Deus pode restaurar o altar substancial. Qual é o 
fundamento para este altar substancial? Lar igreja. 
 
Trezentos e Sessenta é o Microcosmo do Mundo 
 
Por que eu utilizo o número 360? Porque ele abrange a história. Um ano é 360 dias no 
calendário lunar. Um círculo é 360 graus, contendo todos os ângulos. Tudo coincide no 
número 360. Ele expressa a totalidade dos números, o ano inteiro, todos os ângulos e 
direções possíveis, toda a esfera de três dimensões. Vocês entendem? Isto pode ser 
dividido por 12, representando os 12 meses; ele também pode ser dividido por 72 e 120, 
e inclui estes números. Portanto, ele também é um número que pode ser 
convenientemente reduzido ou expandido. 
 
Há quatro direções de leste, sul, oeste e norte, e há quatro estações em um ano. Um ano 
consiste de 12 meses. Os três discípulos centrados em Jesus representam as quatro 
direções; além disso eles representam a base de quatro posições. Os 12 discípulos 
representam os 12 meses. Eles também representam três ângulos centrados em cada 
uma das quatro estações, e estes 12 ângulos criam 360 graus. 
 
O número 72 dividido por 12 resulta em seis. Havia seis membros sob cada um dos 12 
discípulos. Assim, 72 é equivalente ao número seis, que representa a base de quatro 
posições na terra. O número seis e o número quatro foram tomados por Satanás. Todos 
estes números estão incluídos no número 360 também. 
 



296 

 

Trezentos e sessenta simboliza todo o curso da história. Também representa todos os 
indivíduos da humanidade que estão espalhados em diferentes graus sobre a terra, e têm 
diferentes culturas. A realidade substancial que pode integrar tudo isto é um altar vivo, 
que em si mesmo é um microcosmo do mundo. Portanto, as pessoas de 12 nações 
devem viver na área de 360 lares. 
 
Assim, vocês não podem fazer isto no Japão ou Coreia. Somente a América e a 
Inglaterra cumprem estas condições, Na América há mais de 12 raças em uma área de 
360 lares; talvez mais de cinquenta. A Inglaterra é uma nação semelhante. Podemos 
cumprir este plano em uma área onde todas as raças estão integradas centradas no 
Cristianismo, e assim, unidas com a providência de Deus. Isto pode desenvolver e 
crescer como o fundamento da integração final e definitiva da humanidade. 
 
Por isso, eu fui para terras estrangeiras, primeiramente para a América, e lutei minha 
batalha, conduzindo uma vida pública. Este foi o curso centrando em 1976. A América 
é um microcosmo não somente de 12, mas até mesmo de 120 nações; ela é a nação 
central do mundo, e simboliza o mundo. Desde que um fundamento de vitória tenha 
sido estabelecido ali, vocês podem trabalhar aqui no Japão sobre esse fundamento. 
Falando de forma figurativa, é o mesmo como uma árvore: isto é, sendo que já existe 
raízes e um tronco, galhos podem surgir. Para restaurar este microcosmo do mundo, eu 
estabeleci uma realidade de vitória na América em 1976. Este setembro é o segundo 
setembro desde 1976, e devemos passar por ele. Este sempre é o fundamento e estágio 
de crescimento que são os momentos históricos decidindo vida ou morte. Este é o tempo 
quando muitos problemas podem surgir. Portanto, durante este tempo, é possível que 
muitos problemas surjam simultaneamente no Japão e na Coreia. Satanás utilizará 
táticas vilãs em um esforço final para destruir completamente a Igreja de Unificação. 
Devemos utilizar estes dois ou três anos para estabelecer firmemente o lar igreja em 
uma escala completa. 
 
Agora, pela primeira vez, eu posso voltar para minha terra natal depois de ter concluído 
o pagamento de indenização no nível mundial. Até agora, a Coreia tem sido um campo 
de batalha para a luta de Caim e Abel. Entretanto, hoje o fundamento de vitória para o 
lado de Abel foi estabelecido. Vocês podem voltar para sua terra natal simplesmente 
herdando meu fundamento de vitória; vocês mesmos não precisam pagar a indenização 
em nível mundial. 
 
Criação da Realidade do Arcanjo Tipo Abel 
 
Vocês não podem retornar para sua terra natal até que vençam sobre sua área de 360 
lares, o que é seus cinco por cento de responsabilidade na realidade de Caim. Depois 
que vocês obtêm sua vitória lá, as pessoas em sua terra natal os receberão como o povo 
da Coreia me recebeu. Trezentos e sessenta lares são seus cinco por centro de 
responsabilidade para herdar minha vitória em nível mundial. Vocês devem 
absolutamente seguir através deste curso. Todos aqueles que seguem através do curso 
de restauração devem fazer lar igreja ao preço da vida. Aqueles que não fazem lar igreja 
não têm valor, mesmo se eles sejam bem-educados. Vocês devem entender claramente 
isto. O lado Abel, centrando em mim mesmo, subjugou o lado Caim no nível mundial. 
Não há nenhum Satanás que possa me acusar, não importa onde eu possa ir neste 
mundo inteiro. Ao repetir minha vitória em uma escala menor, vocês devem obter o 
direito de voltar para sua terra natal. 
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Sua terra natal representa a realidade do arcanjo original ou arcanjo espiritual 
restaurado. Entretanto, a realidade de Caim é a realidade do arcanjo decaído. Mas vocês 
devem criar a realidade do arcanjo que não é decaído. No tempo de Adão e Eva, o 
mundo angélico seduziu Adão. Mas vocês devem superar o padrão onde o mundo 
angélico pôde causar a queda a fim de estabelecer o Reino do Céu na terra. Assim, a 
realidade de Caim, a realidade de filhos espirituais representando o arcanjo no nível 
horizontal, não deve prejudicar Adão. Ao contrário, ela deve apoiar Adão. Através de 
obter filhos espirituais, vocês devem fazer uma condição horizontalmente para restaurar 
o apoio do mundo angélico para Adão antes da queda. A esfera cultural do Cristianismo 
é o mundo Caim, e vocês devem ir até ele e reorganizá-lo, formando seu próprio grupo 
lá. Então vocês podem retornar para a missão central de formar sua própria nação Abel. 
Isto é difícil de expressar, mas vocês entendem sobre o que estou falando? 
 
Isto coincide com o Princípio. Se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado seguindo através 
dos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento com o apoio dos arcanjos, não 
teria havido nenhuma queda. Adão e Eva teriam crescido para o domínio direto de 
Deus. Entretanto, por causa da queda, todos vieram sob o domínio de Satanás, e a 
realidade de Caim se expandiu pelo mundo. Na era do segundo advento, o mundo de 
Abel deve cumprir uma condição para subjugar o mundo de Caim no nível mundial, e 
abrir o caminho para o indivíduo, família, clã, nação e mundo retornarem para Deus e 
serem restaurados. Não há nenhuma outra forma. Sem o mundo Abel subjugar o mundo 
Caim, não importa o que vocês possam criar, isto pertencerá a Satanás. Não importa 
quanto vocês possam produzir na realidade de Caim, isto pertencerá a Caim. 
 
Portanto, um ponto de divisão é necessário. A fim de criar esse ponto de divisão, a 
realidade do arcanjo antes da queda deve ser criada na terra em algum lugar. No mundo 
decaído, Satanás, que era um arcanjo, tem domínio sobre os mundos substanciais 
espiritual e físico. Portanto, vocês devem criar um fundamento substancial que supere o 
domínio de Satanás de forma espiritual e física. Sua esfera Caim deve apoiá-los e 
obedecê-los de forma absoluta como Abel. Esta é a única forma para a realidade de 
Caim, que é a realidade do arcanjo decaído, ser restaurada, e para o verdadeiro mundo 
de Adão ser realizado. 
  
Jesus estava destinado a seguir este caminho. O Rev. Moon segue este caminho. 
Verdadeiras pessoas religiosas devem abandonar o mundo a fim de encontrar o caminho 
de salvação. Buda fez o mesmo. Ele deixou sua terra natal e seus amados pais para trás. 
Jesus também deixou sua terra natal. A menos que possamos subjugar de forma 
vitoriosa a esfera do arcanjo decaído de forma espiritual e física no nível mundial, não 
podemos retornar para o Reino do Céu. 
 
O Princípio de Salvar Caim 
 
É difícil para todas as pessoas retornarem para Deus de uma vez. Portanto, Deus deixa 
uma única pessoa seguir através de todos os cursos de indenização desde o nível 
individual até o mundial como o representante do mundo, e então garante a ele a 
qualificação para ser um pai da humanidade. Então qualquer pessoa que venha a ter o 
relacionamento de filho de coração com ele, pode herdar suas realizações a qualquer 
momento – dia ou noite, primavera ou verão. Depois de herdar a vitória a partir dos 
Verdadeiros Pais, ela pode retornar para seus próprios pais. 
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Assim, vocês devem restaurar através de indenização a vitória em âmbito mundial em 
sua área de 360 lares como sua porção de responsabilidade. Se vocês podem se colocar 
com sucesso na posição sujeito para os 360 lares, então eles se tornarão unidos com 
vocês. Então vocês podem voltar para o Éden; vocês podem retornar para sua terra 
natal. E quando retornam para lá, a posição do segundo filho se torna a posição do 
primeiro filho; as posições são invertidas. Até este tempo na história providencial, Abel 
tem sido sacrificado a fim de apoiar e salvar Caim. Satanás esteve atacando, e o lado de 
Deus tem sido sacrificado. Entretanto, uma vez que venhamos para o domínio do 
Princípio, a realidade do arcanjo deve ser sacrificada ao invés da realidade de Adão. 
Originalmente a realidade arcangélica foi criada para o benefício de Adão. A partir de 
agora devemos deixar os elementos de sacrifício do mundo de Caim criarem condições 
de indenização ao invés do mundo de Adão. Vocês entendem? É para salvar o próprio 
Caim que fazemos isto. 
 
Há um princípio envolvido em salvar Caim. O propósito do mundo arcangélico é apoiar 
Adão. Porque estamos agora entrando no domínio do Princípio, a realidade arcangélica 
deve servir Adão para o benefício da prosperidade de Adão mesmo ao preço da vida. 
Tudo vai virar de ponta-cabeça a partir de agora: estamos no ponto de mudança onde o 
novo mundo começa. Até agora Satanás tem atacado as pessoas e levado-as para o 
inferno usando o Princípio. Mas agora Deus pode utilizar o Princípio para trazer as 
pessoas para o céu. O fundamento de 360 lares representando 12 nações, que vocês 
herdaram através da minha vitória sobre 120 nações, deve restaurar o fundamento de clã 
entre as 12 tribos que foram perdidas através da crucificação de Jesus; e é o altar vivo 
para a conclusão do Reino do Céu na terra. 
 
Se criam determinação e trabalham duro, vocês já podem obter a vitória espiritualmente. 
Desde que vocês alcançaram a vitória espiritualmente, todo o mundo espiritual virá e 
apoiará vocês. Tudo que vocês devem fazer é substancializar a vitória. Enquanto 
derramam suor e continuam a testemunhar entre os 360 lares, vocês nunca serão mortos. 
Cristãos foram acusados de conspirar para tomar uma nação, e foram perseguidos e 
martirizados. Entretanto, ninguém perseguirá aqueles que se comprometem com uma 
área de 360 lares, e investem nisto. Embora alguém possa dizer, “Vá embora!” vocês 
não irão embora. Vocês não precisarão vagar por aí e criar distúrbios. Mesmo quando 
testemunham nas ruas, ninguém perseguirá vocês. Na pior das hipóteses, as pessoas 
podem dizer, “Bem, ao menos ele está fazendo algo. Mas eu não sei nada sobre isso.” 
 
Criando o Fundamento de Vitória em Âmbito Mundial para a Restauração 
 
Se Jesus pudesse ter estabelecido um fundamento para a restauração tribal, ele não teria 
necessitado testemunhar ou realizar milagres. Ele somente teria que dar nascimento a 
filhos, e orar e relatar a Deus enquanto conduzia sua vida. O Reino do Céu teria 
começado naquele tempo. Os descendentes da linhagem direta de Jesus teriam se 
espalhado por todo o mundo. Uma vez que Jesus fosse estabelecer o sistema modelo 
para o Reino do Céu na terra, isto teria aparecido automaticamente. 
 
Ao cumprir o sistema lar igreja, vocês alcançarão até mesmo mais do que Jesus pôde 
alcançar. Seus 12 discípulos não serão como os discípulos que traíram Jesus. Vocês 
podem restaurar também os 72 anciãos. Então vocês terão concluído o fundamento para 
a restauração tribal, e isto representa vitória no nível mundial.  
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Em outras palavras, se vocês podem cumprir isto, então não precisam sair e restaurar o 
mundo. Vocês não precisam ir para a África para estabelecer seu próprio fundamento 
para a restauração mundial. 
 
Mesmo se a Coreia se opõe a mim, eu nunca perecerei, porque já estabeleci o 
fundamento em âmbito mundial para a restauração através da vitória na reunião do 
Monumento de Washington. As 127 nações onde estamos fazendo trabalho missionário 
estão no papel de João Batista. Entramos em uma nova era na qual a esfera de João 
Batista no nível nacional se espalhou por todo o mundo. Portanto, vocês obtêm o direito 
de reivindicar seu lar igreja, não importa onde no mundo vocês possam estar, mesmo 
fora de seu próprio país. Ao obter este altar vivo, vocês podem restaurar todos os altares 
que foram perdidos centenas e milhares de vezes em falhas. Tudo será concluído. 
Quando vocês voltam para sua terra natal, então serão capazes de esquecer sobre 
“restauração através de indenização.” Vocês serão capazes de receber a bênção de Deus, 
dar nascimento a filhos, e abraçar e amar um ao outro. Este é o Princípio. 
 
Sendo que estamos seguindo o curso de restauração para Canaã no nível mundial, temos 
muitos fardos para carregar. Se vocês têm filhos, é muito difícil visitar até mesmo 120 
lares, não é? Isto é realmente um fardo. Além disso, vocês devem fazê-lo. Não há 
nenhuma exceção. Então jovens, como também idosos, devem seguir este curso do 
Princípio. Quando retornam para sua terra natal, seu fundamento de clã será conectado 
com o mundo. Mas a menos que sigam este curso do Princípio, vocês não serão capazes 
de estabelecer este fundamento. 
 
Eu também estou destinado a seguir este curso. Seguindo o Princípio, eu casei com a 
Mãe no matrimônio sagrado em 1960. Então a Mãe teve que seguir seu próprio curso de 
sete anos. É a responsabilidade de Adão educar e orientar Eva. Eva deve ser recriada 
por Adão. 
 
Seguindo a Lei Celeste 
 
Eu não tenho nenhuma ambição de me tornar famoso no mundo. Eu tenho oferecido 
este tipo de coisa ao Céu. Em minha vida diária eu não tenho qualquer ideia como essa 
em minha mente. Ao invés, eu sinto que sou apenas um trabalhador. Eu deixei com 
Deus se ele vai ou não abençoar a Igreja de Unificação. Isto é Seu negócio. Vocês 
devem se tornar pessoas com esse coração puro; vocês devem estar desinteressados 
neste sentido. A história não acusará vocês mesmo se começarem sua missão no 
inferno. Vocês são realmente esse tipo de pessoas?  
 
Se ouço os membros murmurando, “Oh, se faço isto, então o Pai provavelmente me 
abençoará,” ou, “Por que o Pai não me abençoa? Eu estive trabalhando por muitos 
anos,” eu ficarei zangado. Eu nunca disse essas coisas, e não tenho ensinado vocês a 
fazer isso. Se eu tivesse esse tipo de ambição, então não teria suportado 33 anos de 
perseguição. Vocês entendem? Vocês olham como se entendessem, mas não sei se 
vocês realmente entendem ou não. Satanás sabe os conteúdos do Princípio claramente. 
Vocês acham que ele vai se retirar de vocês facilmente? Eu descobri todos os segredos 
pela lei celeste, pelo Princípio, e estabeleci provas para minha teoria fundamentá-la. 
Então Satanás não pôde fazer nada, mas teve que recuar. Esta é a fórmula da 
restauração. 
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Eu realizei uma grande coisa em minha própria vida, em minha própria geração. 
Pensem sobre isso. Levaria milhões de anos para Deus estabelecer o fundamento apenas 
para enviar um único Adão. Em contraste, em minha própria geração, eu conclui a 
restauração familiar e individual, e lutei contra Satanás para cumprir as condições de 
indenização para a conclusão da restauração familiar, do clã, nacional e mundial, até a 
restauração do mundo espiritual. Isto soa como uma mentira. Mas não é mentira. Isto é 
realmente um fato. 
 
Além disso, eu não quero ser famoso no mundo. Eu não tenho sido orgulhoso e não 
tenho reclamado. Ao invés, eu sinto que deveria fazer mais. Assim, muitas coisas 
devem ser feitas. Toda a minha vida tenho estado ocupado, trabalhando bastante para 
estabelecer o fundamento mundial e a tradição. Eu sinto que até mesmo se devesse 
morrer agora, não haveria nenhum problema no futuro. 
 
Vocês compreendem que mestre maravilhoso eu sou? Vocês poderiam pensar que sou 
uma pessoa problemática, mas sou muito influente no mundo espiritual. Sinto muito 
falar assim, mas isto pode ser verdade. 
 
A Restauração dos Pais 
 
Vocês entendem que lar igreja é o lugar de promessa? Vocês podem confiar no sistema 
lar igreja. É o caminho de casa. Vocês ainda não são verdadeiros Adão e Eva. Vocês 
ainda são filhos do arcanjo, por isso vocês são somente filhos adotados. A menos que 
vocês subjuguem Caim, o arcanjo, vocês não se tornarão um filho adotado em 
substância. Vocês devem obter esta vitória, e então retornar para a terra natal. 
 
O lar igreja tipo Caim de 360 lares representa o mundo arcangélico decaído que deve 
ser restaurado, e a terra natal representa o mundo arcangélico original. Quando os 
arcanjos decaídos de sua área tipo Caim alcançam unidade com os arcanjos em sua terra 
natal, e se tornam unidos com eles, então vocês, como os pais, podem ser restaurados. 
Vocês podem abençoá-los no fundamento que eles abraçaram uns aos outros como 
irmãos. Este é o Princípio. Pais decaídos devem ser restaurados através de Abel. Se a 
esfera decaída do arcanjo, representada por Caim, e a esfera original do arcanjo, 
representada por Abel, não se unem, a restauração dos pais não pode ser realizada. Por 
exemplo, a vontade de Deus somente poderia ser cumprida quando Jacó e Esaú se 
unissem um com o outro. Além disso, quando o mundo democrático e o mundo 
comunista estão unidos, o Senhor do Segundo Advento aparecerá como os pais do 
mundo. Não podemos negar a história, onde tudo tem acontecido de acordo com este 
princípio. Este é o princípio principal da história de restauração. 
 
A restauração do altar histórico permite que o céu original e vitorioso seja restaurado 
para sua posição correta. A missão dos soldados unificados é edificar o templo sagrado 
do reino celeste depois de retornarem para sua terra natal. O ato sacrifical de derramar 
sangue, suor e lágrimas ao longo do caminho será admirado e elogiado pelo clã, a nação 
e o mundo. 
 
Há dois aspectos do homem: o corpo, que representa o arcanjo externo, e a consciência, 
que representa o arcanjo interno. Quando estes dois se tornam unidos, o caráter original 
é restaurado. Quando esposo e esposa se tornam unidos, uma família centrada em Deus 
é estabelecida. Pais vivem centrados em seus filhos.  
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A base de quatro posições opera dessa forma. Na tradição oriental, as pessoas estendem 
ambas as mãos quando cumprimentam os mais velhos. Isto é princípio. Quando vocês 
seguram ambas as mãos, Caim e Abel estão unidos. 
 
Vocês entendem? Vocês podiam não ter entendido isto no passado, mas por favor, 
entendam isto claramente a partir de agora. É meu propósito ao vir para o Japão desta 
vez, ensinar este princípio para que todo membro possa entendê-lo claramente. Esta é a 
primeira prioridade. Ao conectar a restauração tribal externa com o fundamento da 
família principal em sua terra natal, vocês podem fazer até mesmo o que Jesus não pôde 
fazer. Ao alcançar a restauração do clã neste nível, vocês podem obter o fundamento de 
vitória que está conectado com o mundo. Isso capacitará vocês a saltarem para o mundo 
do próprio Deus. 
 
Movimento para o Estabelecimento 
 
Se podemos apenas estabelecer a tradição que é baseada neste princípio, o mundo será 
restaurado automaticamente, sem qualquer luta. Portanto, este princípio é grande. 
Porque Deus conhece os grandes conteúdos deste princípio, Ele tem perseverado através 
dos milhares de anos da história da cultura humana, procurando por este único dia. 
Quando entendemos isto, não temos nenhum tempo para descansar. Quanto a mim, não 
tenho tempo nem mesmo para enfrentar meus oponentes e lutar com eles. Não há 
nenhum tempo; eu estou tão ocupado. Vocês também devem estabelecer essa tradição. 
 
Agora é 1978, e restam somente três anos no terceiro curso de sete anos. Ele ainda não 
está terminado, e as famílias abençoadas ainda devem trabalhar bastante. Eu admito 
isso. Mas quando o curso estiver concluído, vocês podem voltar para seu lar igreja e 
viver lá com orgulho. Esta é a forma que as famílias abençoadas devem seguir, por isso 
vocês devem investir toda a sua vida nisto. Sendo que já ensinei isto para vocês, então 
eu não sou responsável se vocês fazem isso ou não. 
 
No futuro tudo será organizado baseado no lar igreja. Não precisaremos de diretores de 
centros. Todos, incluindo os líderes nacionais e diretores de centros, terão lares igrejas. 
Não é seu ideal realizar o Reino do Céu onde Adão pode estar conectado com Deus 
diretamente? Entraremos em uma era maravilhosa do domínio direto de Deus em escala 
mundial. Satanás não terá nenhum lugar nem para pisar na terra, e ele perderá tudo, de 
forma completa. Vocês não pensam assim? Não haverá nenhum pecador. Todas as 
pessoas nas áreas de 360 lares se arrependerão, e uma sociedade celeste será 
estabelecida. Homens, mulheres, jovens e idosos marcharão adiante para o objetivo. 
 
Entretanto, isto não significa que vocês podem relaxar ao invés de trabalhar duro… 
Membros na linha de frente também devem encontrar seu lar igreja na área onde estão 
trabalhando. Todos devem criar um movimento para o estabelecimento; este é nosso 
futuro. A era de migração acabará. Entretanto, vocês serão capazes de ir para a África se 
desejarem, porque teremos entrado na era na qual essas decisões podem ser tomadas 
livremente. No passado, fronteiras nacionais se levantariam para acusá-los, se vocês 
tentassem cruzá-las. Agora, embora vocês ainda possam ter algum problema, este não 
será um problema para Deus ou Satanás. Essas fronteiras serão abertas para viagens 
gratuitas, de qualquer forma. 
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Vocês devem sentir que entendem isto agora mais claramente do que podem ver seu 
próprio rosto em um espelho. Isto é mais verdadeiro do que comer quando estão com 
fome, ou dormir quando estão cansados. Isto é mais verdadeiro do que amar sua esposa 
ou filhos. 
 
Ame Seus 360 Lares mais do que Você me Ama 
 
Vocês devem amar seus 360 lares com todo seu coração, e ainda mais do que vocês me 
amam… Este é o padrão. Se vocês fazem isso, o mundo angélico, que me apoiou para 
obter a vitória mundial, louvará vocês. Meu ensinamento é, “Ame seus 360 lares mais 
do que você me ama.” Vocês não precisam mais se preocupar comigo. Digam, “Pai, 
você não precisa vir aqui por muitos anos porque encontrei alguém a quem eu amo mais 
do que você. Eu não preciso mais de você.” Está tudo bem. Eu não reclamarei, mesmo 
se sou um trampolim para toda a humanidade. Ao invés, eu sentirei mais esperança. 
Este padrão determinará se os seus filhos nasceram com valor celeste ou não, e se os 
seus descendentes podem se tornar pessoas famosas ou não. 
 
Vocês entendem como fazer isto agora, não é? Vocês devem servir e amar mais do que 
qualquer outra pessoa. Até mesmo mais do que o Pai, ou Deus. Vocês devem servir as 
pessoas mais velhas, imaginando que elas são seus próprios antepassados de muitas 
gerações anteriores que nasceram na terra novamente. Se vocês encontram alguém 
como seu irmão, amem essa pessoa como vocês amam seu próprio irmão. Se vocês 
encontram alguém como sua irmã mais velha, amem essa pessoa como vocês amam sua 
irmã mais velha. Quando encontram uma bela garota como sua irmã mais jovem, vocês 
não devem pensar, “Que linda garota! Eu gostaria de casar com ela.” Vocês não devem 
nutrir as emoções de um homem decaído, ou a restauração não ocorrerá. Vocês devem 
amá-la mais do que suas próprias posses; e devem amá-la para Deus e os Verdadeiros 
Pais, não para si mesmos. Vocês devem ter esse coração. Então o ambiente certamente 
virá a ser atraído para vocês. 
 
Pessoas no mundo espiritual estão competindo umas com as outras, centrando nas áreas 
de 360 lares. Se vocês trabalham bastante estabelecendo o padrão correto, o movimento 
imediatamente se expandirá por todo o Japão. A fim de retornar para a terra natal, vocês 
dever ter as realidades arcangélicas externas unidas com vocês. 
 
Lá vocês se unirão com a realidade arcangélica original. Quando estas duas realidades 
se tornam unidas centrando em vocês, então vocês podem ir para o Reino do Céu. Este é 
o Princípio e a verdade da história. Absolutamente não podemos negar isto. 
 
Eu sofri tremendamente e trabalhei muito a fim de descobrir esta verdade. Eu temia o 
dia de restauração mais do que um criminoso sob sentença de morte teme a chegada do 
dia da execução… Se eu me tornasse um fracasso no último momento, isto teria trazido 
sérias consequências. Se se pudesse ter permanecido uma forma para Deus me perdoar 
então, esta teria sido a forma da eternidade, através da condição da morte. Não 
importava se eu fosse crucificado. Esse era meu coração. Vocês podem entender sobre o 
que estou falando? Quando eu estava para vir à frente na reunião do Monumento de 
Washington, eu senti tanto medo como se estivesse indo para o local de execução. Se eu 
tivesse cometido ao menos um pequeno erro, todo o cosmos teria virado de cabeça para 
baixo. Toda a minha vida teria sido em vão. Sendo que eu estava nessa situação tão 
perigosa, Deus simpatizou comigo.  
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Ele mobilizou todo o mundo espiritual, e trouxe sucesso para a reunião. Sou grato a 
Deus. No tempo da investigação pela comissão Frazer, eu obtive vitória confiando em 
Deus. Este é o espírito de Deus. 
 
Vitória Através do Sacrifício 
 
Eu tive piedade dos miseráveis refugiados japoneses que voltavam da Manchúria depois 
de serem derrotados na Segunda Guerra Mundial. Eu os guiei e mostrei o caminho para 
a Coreia do Sul. Se eles estavam com fome, eu os alimentei. Desta forma, eu amei meus 
inimigos. Eu os encorajei, “Tenham esperança. Vocês devem retornar para sua terra 
natal, e morrer lá.” Através disto, embora a geração atual de japoneses possa não ter 
nada a ver comigo, seus filhos e filhas serão beneficiados por mim, e estarão em débito 
comigo. Da mesma forma, seus descendentes certamente se juntarão a mim. 
 
O fenômeno de causa e efeito é temeroso. Eu fiz muitas coisas pela América. Mas uma 
vez que os americanos se tornam endividados comigo, eles devem redimir seu débito, 
mesmo com lucro. O mesmo é verdade com a Inglaterra. 
 
Eu tenho trabalhado até agora, considerando todas estas coisas. As pessoas dizem que o 
Rev. Moon se tornou o rei mais inescrupuloso e notório do mundo. Mas eu não sou essa 
pessoa. O próprio Deus testificará, “Ele não tem má reputação, mas boa reputação.” 
Deus esteve me protegendo na terra onde quer que eu pudesse estar. Quando eu estava 
com fome, Deus enviava alguém para me alimentar, não uma vez, mas muitas vezes. Eu 
sou como um artista em um drama histórico. Depois que eu morrer, minha vida será 
documentada em filmes que farão as pessoas chorar. Vocês também devem pensar sobre 
vocês mesmos como essas estrelas no papel da história. Assim, vocês não devem 
reclamar. Vocês farão uma obra-prima. 
 
Não há nenhuma palavra para expressar adequadamente quão maravilhosa é esta 
filosofia. Vocês podem concluir que se são atacados, algo será pago de volta para vocês 
com lucro. As pessoas serão capazes de entender isto depois que se tornam educadas. 
Neste momento eu me sinto inexprimivelmente triste e feliz; mesmo se devo morrer 
agora, eu não tenho arrependimentos. Mas sua missão ainda está irrealizada. 
 
Lar igreja é fácil; vocês nem mesmo precisam de três anos. Se vocês fazem isto com 
lágrimas, então podem cumpri-lo em meio ano. Se eu estivesse fazendo isso, então nem 
mesmo levaria esse tempo. Estamos em uma época maravilhosa. Está chegando o tempo 
quando a liberação de toda a humanidade será a realidade absoluta. Se um homem tiver 
que conduzir essa vida sacrifical por tanto tempo, uma época totalmente nova poderia 
ser estabelecida. O mesmo princípio se aplica aos átomos: uma vez que um átomo 
explode, ele cria uma reação em cadeia que gera muitas explosões maiores. Com este 
princípio, o universo foi formado. 
 
Qualquer um pode fazer lar igreja. Vocês devem amar seus próprios filhos somente 
depois de restabelecer sua posição original através do lar igreja. Exatamente agora 
vocês estão se movendo. Ainda estamos no período da jornada de quarenta anos para 
Canaã. Nestes quarenta anos, tudo será completamente resolvido. Devemos resolver 
todos os problemas para realizar o mundo unificado. 
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Retornando para Sua Terra Natal 
 
Embora nosso trabalho tenha sido tão difícil até agora, ele se tornará muito mais fácil de 
agora em diante, se vocês fazem lar igreja de forma consistente. Vocês acham que isto é 
possível? Vocês não podem entender isto meramente através da verdade; vocês devem 
se unir comigo em coração. Quando voltarem para trabalhar depois deste discurso, 
vocês devem fazer isto mais energicamente do que um foguete que foi lançado. Se não 
fizerem isso, vocês não serão mais diretores de centros. Vocês devem se tornar um 
trabalhador itinerante e enviar todos para suas áreas de lar igreja por todo o Japão. E 
vocês devem desempenhar o papel de arcanjo e proteger os membros. Tal como um 
arcanjo deveria ter ajudado com a perfeição de Adão, vocês, membros da Igreja de 
Unificação que se juntaram primeiro, devem assumir a posição de arcanjo para os 
membros mais novos, e ajudá-los na recriação como verdadeiros Adão e Eva. Seria sua 
realização criar muitos messias em nível de clã. Sua posição como um verdadeiro 
sujeito de acordo com o padrão celeste e a hierarquia do coração será decidida pelo 
número desses messias que vocês ajudaram. Vocês não podem reclamar. Deus é justo e 
tem perseverado. 
 
Mulheres que têm filhos estão muito ocupadas, mas elas ainda devem voltar para sua 
terra natal através do caminho do lar igreja. Até agora, os membros da Igreja de 
Unificação criaram grandes distúrbios em todos os lugares para o propósito do mundo, 
mas agora essa era acabou. Tudo que vocês devem fazer é enviar uma carta, dizendo, 
“Pai, Mãe, eu vou voltar para casa.” Alguns anos mais tarde vocês empacotarão seus 
pertences e enviarão outra carta, dizendo, “Eu não tenho sido capaz de ser obediente a 
vocês. Mas agora estou voltando para casa, e me tornarei mais obediente do que 
qualquer filho ou filha é para seus pais em todo Japão. Assim, por favor, me esperem.” 
Anteriormente vocês deixaram sua casa e foram perseguidos desde então. Vocês 
tiverem a experiência de orar a noite toda em lágrimas. Mas vocês não precisarão nem 
mesmo de um décimo desse esforço para restaurar seu próprio clã. Se vocês explicam o 
Princípio para eles, e explicam que vocês têm suportado perseguição a fim de ter um dia 
no qual possam encontrá-los novamente, eles se arrependerão em lágrimas do fundo de 
seus corações. Um dia, até mesmo uma noite, é suficiente. Quando seus familiares 
derramam lágrimas diante de seu túmulo, aquele que morreu para o benefício dos pais, 
antepassados de muitas gerações anteriores, que estão no mundo espiritual, retornarão 
para a terra. Eles se tornarão seus descendentes. Essa inversão ocorrerá. 
 
A missão para cumprir isto no nível nacional é muito maior, por isso vocês devem 
trabalhar ainda mais. Esta é minha forma de vida. Vocês entendem claramente? 
 
O Curso Fórmula que a Igreja de Unificação está Destinada a Seguir 
 
Vocês não podem se tornar verdadeiros pais em nível de clã a menos que possam unir o 
mundo arcangélico tipo Caim e tipo Abel, e que ambos admirem vocês. Tornar-se 
verdadeiros pais significa tornar-se um messias; isto significa tornar-se um rei no nome 
de Cristo. Por exemplo, quando me coloco na providência em nível mundial, o Sr. 
Kuboki se coloca na providência em nível nacional. De forma semelhante, vocês têm a 
responsabilidade de serem os mestres em suas próprias áreas. Qualquer coisa ou 
qualquer pessoa que não esteja conectada com o mestre, certamente perecerá. É a 
oração e o desejo de todos que pertencem ao mestre serem tocados por ele. Vocês 
entendem? 
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A Igreja de Unificação, como representante de Deus, deve primeiramente fazer a 
condição de restaurar todas as coisas, o universo inteiro, e a seguir, a condição de 
restaurar Adão decaído, que será o núcleo desse universo. Portanto, devemos 
testemunhar. Sendo bem-sucedido no testemunho, vocês podem obter o poder para fazer 
o mundo espiritual apoiá-los. Assim, a posição de seu verdadeiro ser celeste pode ser 
determinada e ajustada. Então vocês podem alcançar o padrão de perfeição individual. 
Depois disso, o padrão de perfeição familiar será alcançado obtendo a realidade objeto 
de seu clã. Vocês não podem mudar este princípio. 
 
A pessoa que não tem domínio sobre todas as coisas não pode amar a vontade de Deus, 
de acordo com o Princípio. Aquele que não pode testemunhar, não pode amar os outros. 
A menos que alguém seja o tipo de pessoa que pode se sacrificar voluntariamente, ele 
não pode se tornar uma figura central na providência de Deus. A ideologia da 
centralização, de se unir com a pessoa central, é muito importante; eu tenho conduzido o 
movimento japonês com esta ideologia. Seguindo além das raças, onde quer que eu 
possa estar, o coração está lá, e as pessoas são restauradas. A menos que vocês 
estabeleçam o padrão celeste de conduzir indenização nos níveis nacional e mundial 
com coração e esforço desesperado, e estabeleçam um fundamento que Deus possa 
reconhecer, eu os acusarei. Deus perdeu tudo através do coração na queda; portanto, 
tudo deve ser religado a Deus através do coração. Quando vocês restauram material 
como também a verdadeira personalidade e coração, Deus fica feliz. 
 
Este é o curso fórmula que a Igreja de Unificação deve seguir. Portanto, aqueles que se 
comprometeram com a Igreja devem estabelecer a condição para restaurar o domínio 
sobre todas as coisas. Eles também devem sair e testemunhar por três anos. Depois de 
três anos, os 12 principais discípulos de sua área de 360 lares elegerão vocês como Abel 
no nível mundial. Eles representam o fundamento para organizar o fundamento familiar 
de Adão e Noé, consistindo de oito membros, o que se tornará o padrão no futuro. 
 
Jesus tinha que conduzir esta providência. Ele trabalhou nisto espiritualmente após sua 
ressurreição. Mas eu tenho feito isto substancialmente. Eu cumpri isto com 25 anos. 
 
Olhando em Frente 
 
Quando vocês voltarem, digam para os membros saírem do centro. Vocês devem fazê-
los estabelecer um fundamento em sua área de 360 lares, e irem para encontrá-los. 
Orientem-nos quando os visitarem. Isto não é apenas uma estória. Por favor, façam isto 
em Tóquio. Sendo que vocês, as famílias abençoadas, sacrificam suas famílias e apoiam 
os membros quando os visitam em seu papel de arcanjo, é natural pensar que eles 
deveriam receber vocês em seus lares. O que pertence aos pais será dado para os filhos. 
 
Tudo pertence a Deus, não a qualquer pessoa. A menos que vocês ofereçam seu 
dinheiro a Deus, e então o recebam de volta de Deus para utilizá-lo, vocês não podem 
ter qualquer relacionamento de coração com a restauração...  
 
A sociedade será destruída pelo sistema de bem-estar, ou seguridade social, na América 
e na Europa. Eu não posso concordar com isso. Nova York se deteriorou; ladrões estão 
aumentando em número dia a dia: bem-estar causa o aumento de uma população 
“fantasma.”  
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A Noruega está em uma situação difícil: ninguém trabalhará. Se alguém tem uma 
empresa, ele até mesmo poderia fechá-la porque pode obter mais dinheiro através do 
sistema de bem-estar do que através de seu salário. Essa tendência pode até mesmo 
começar no Japão. Se um povo tem dinheiro excedente, é melhor para ele criar planícies 
das montanhas, assumindo responsabilidade em trabalhar até mesmo por salários 
menores, ao invés de ficar ocioso; um povo que trabalha bastante desta forma terá um 
futuro brilhante. 
 
Se olham para a sociedade através do Princípio, vocês podem ver claramente como o 
mundo será a partir de agora. Eu estive sofrendo e trabalhando muito toda a minha vida. 
Houve muitos aborrecimentos. No entanto, eu tenho que dar todas as minhas realizações 
para pessoas que nem mesmo conheço, sem nenhuma compensação. Deus faz o mesmo: 
não há nenhuma outra forma. Se fosse pensar em mim mesmo, eu não poderia seguir 
este curso. Mas o Princípio é diferente e indica para a forma pública. 
 
No futuro, eu visitarei lares igrejas. Sem dar qualquer notícia, eu visitarei um lar igreja 
mundialmente famoso e ficarei lá por cerca de um mês. As pessoas dos 360 lares dirão 
para mim em lágrimas, “Pai, por favor, venha e fique conosco. Conduza-nos em 
celebração! Faremos qualquer coisa.” O número de pessoas que visita vocês a partir de 
diferentes partes do mundo, será sua fonte de orgulho. Entretanto, isto não é assim no 
momento, sendo que custa muito dinheiro receber um convidado. No futuro, se vocês 
recebem os convidados e pagam suas despesas com disposição, não importa quantos 
deles possam ter, Deus abençoará vocês ainda mais. Assim, quando retornam ao 
trabalho, vocês devem fazer como tenho dito a vocês. Vocês estão sendo enviados como 
meus representantes. É a responsabilidade dos trabalhadores itinerantes cumprir a 
missão do arcanjo, a qual é apoiar a criação de muitos messias tribais em cada parte do 
Japão. Eu mesmo tenho feito todas estas coisas. 
 
Não negligenciem as pessoas idosas. Os idosos estão na posição de ter o relacionamento 
mais íntimo com Deus. Depois de tudo, Deus é o mais velho de todos, não é? Aqueles 
que amam idosos têm um relacionamento íntimo com Deus. Eles podem se relacionar 
com o passado como também com o futuro eterno. De acordo com o Princípio, aqueles 
que amam pessoas idosas e crianças serão benvindos por todo o cosmos onde quer que 
possam ir. O mundo espiritual se lembrará mais daqueles que servem e ajudam os mais 
velhos a irem para um mundo espiritual mais elevado. Essa pessoa será abençoada. 
Portanto, vocês devem ser dedicados aos seus pais. Sejam leais ao futuro ainda mais do 
que vocês seriam com um rei. Vocês devem servir seus filhos como se eles fossem reis. 
Esses filhos nunca se tornarão delinquentes. Então, em retorno, se um povo serve um rei 
como o centro da nação, como se estivesse servindo seus próprios filhos, essa nação 
prosperará. O Confucionismo ensina que as pessoas devem servir um rei, mas não seus 
filhos. Entretanto, a Igreja de Unificação olha para o futuro. 
 
23.09.78. Tóquio, Japão 
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