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Messias Tribal 

Prefácio 

Em 13 de maio de 1993, o Reverendo Sun Myung Moon, sua esposa, a Sra. Hak Ja Han Moon, treze de 
seus filhos, filhas, genros e noras, começaram um ministério de proclamação de tal forma jamais visto no 
mundo. Eles proclamaram, por todo o mundo, "Os Verdadeiros Pais e a Era do Completo Testamento".  

Esta cruzada que continua imbatível até esta data, é primeiramente inigualável em toda sua extensão 
geográfica. O Reverendo Moon e sua família levaram pessoalmente a proclamação a todos os estados dos 
Estados Unidos, para dezenas de cidades no Japão, dezenas de cidades e comunidades na Coréia, e para 
quarenta nações nos seis continentes.  

A cruzada é também inigualável em rapidez. Ela ocorreu com a velocidade de um relâmpago: mais de 
trezentos discursos feitos em toda expansão do globo no espaço de menos de um ano. Praticamente um 
discurso por dia dado por todo o mundo, por um membro desta família.  

Ela é inigualável na profundidade de sua audiência: embaixadores e representantes de aproximadamente 
cem nações nas Nações Unidas em New York; mais de cinqüenta congressistas e mais de cem membros 
do staff do congresso no Salão do Capitólio em Washington; líderes de governo, religiosos e sociais no 
Kremlin, nos edifícios dos Congressos Nacionais da Coréia, da República da China, Índia, Brasil e 
Canadá, principais líderes nacionais no Quênia, Nigéria, Peru, Argentina, Uruguai, Egito, Grécia, Itália, 
Inglaterra, Bielorússia e muitas outras nações; faculdades e estudantes de Harvard, Yale, Princeton, 
Cornell, Columbia, Berkeley, UCLA, a Universidade de Chicago... o recorde está crescendo a cada 
semana.  

Há mais superlativos em termos de quantidade, entretanto, mais importante do que isto é a própria 
mensagem. Após anunciar uma revisão profética da providência de Deus na história, a proclamação vem 
a uma conclusão definitiva:  

"Senhoras e senhores, é meu grande privilégio anunciar a vocês o estabelecimento da primeira Família 
Verdadeira. O Reverendo e Senhora Sun Myung Moon... alcançaram em nível familiar, a raiz central, o 
tronco central, e o broto central da Árvore da Vida mencionada na Bíblia".  

Neste ponto, o ouvinte é chamado não apenas para testemunhar este evento histórico, mas para participar 
dele: 

"É nossa sincera esperança que vocês se enxertem nesta árvore se unindo aos nossos esforços para criar 
uma nação e um mundo ideal. Isto marca o início da Idade do Completo Testamento. No amanhecer da 
idade do Completo Testamento, o tempo chegou para cada família assumir a missão messiânica de 
completar a obra de salvação em todo o mundo. Após restaurar sua família, o próximo passo é restaurar 
sua comunidade, a tribo, e a nação. Chamamos este processo de messiânidade tribal".  

Alguém pode perguntar, como praticamos isto? Qual é o significado de "messiânidade tribal?" O presente 
volume possui a resposta para esta questão.  

O “Messias Tribal” consiste da seleção de ensinamentos do Reverendo Sun Myung Moon sobre o tópico 
da messiânidade tribal. Eu me eximo do desafio de explicar a "messiânidade tribal", até mesmo no 
momento da reflexão para compor esta introdução. E, contudo, como o leitor verá, as primeiras sentenças 
do presente volume consistem do desafio do Reverendo Moon para "vir aqui e falar sobre messias tribal!" 
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Se até mesmo hesitamos em falar sobre messiânidade tribal, como podemos até mesmo conceber nos 
tornarmos um?  

Messiânidade tribal é a realização dos padrões da verdadeira vida religiosa como anunciada no Novo 
Testamento. Além disso, ela incorpora os "desígnios de perfeição" de Jesus, que tem sido o pensamento 
inacessível até mesmo para os fiéis fervorosos. "Abençoados são os pacificadores", disse Jesus, "pois eles 
serão chamados filhos de Deus". (Mateus 5:9) Messiânidade tribal é o caminho para o mundo de paz. Paz 
é de pequeno significado se está limitada a uma família, uma tribo ou uma nação. Tal paz apenas traria 
mais guerra e ódio. A genialidade do Reverendo Moon está no fato que ele personifica, ao custo de seu 
próprio sofrimento sacrifical, o desejo de Deus que todos os Seus filhos encontrem a paz verdadeira, a 
liberdade do pecado e da ignorância, vivendo com verdadeira felicidade. Mas este desejo somente pode 
ser realizado quando, por nossa própria vontade, nos tornamos messias tribais.  

Messiânidade tribal é a realização da visão de "um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação 
sagrada" (1 Pedro 2:9). Este povo, entretanto, é o "povo amor", incluindo todos os povos em uma única 
família global. De fato, o Reverendo Moon enfatiza para nos tornarmos "uma família real de Deus". 
Avós, ele e sua família proclamam, "estaremos na posição de reis e rainhas, representando Deus e os bons 
antepassados. Os pais estarão na posição de reis e rainhas, representando a humanidade do presente, e os 
filhos estarão na posição de príncipes e princesas representando todos os futuros descendentes", 
expandindo a partir de tais famílias, será naturalmente criada uma nação sagrada.  

Messias tribais também respondem ao chamado de Jesus pelo "servo fiel e prudente" (Lucas 12:42), 
confiado por seu mestre com todos os bens de sua casa. Deus realmente nos legou os bens desta terra. 
Messiânidade tribal requer sabedoria no cuidado responsável pela criação, baseada na fé no Mestre que a 
criou.  

Através de seus ensinamentos, o Reverendo Moon explica o significado do sofrimento no curso de trazer 
o Reino de Deus para a terra. Como Paulo ordenou Timóteo 2.000 anos atrás, um messias tribal é 
chamado para "compartilhar no sofrimento como um bom soldado" (2 Timóteo 2:3). Quando nosso 
sofrimento é compartilhado, é claro, é suportável, e ele se torna a ocasião de eterna alegria quando 
compartilhamos o laço de amor verdadeiro como irmãos e irmãs.  

Messias tribais também herdam o mandamento dado por Jesus para evangelizar e ensinar (Mateus 28:19-
20). Viver em benefício dos outros não significa apenas servir espiritualmente e fisicamente aos outros, 
mas ensinar aos outros a palavra que dá vida. Deus tem revelado Sua palavra progressivamente de acordo 
com a capacidade do homem para recebê-la. A presente idade marca a abertura da Era do Completo 
Testamento, na qual a palavra de Deus se fez carne como esposo e esposa, pais e filhos. É a 
responsabilidade dos messias tribais testemunhar esta verdade, ensiná-la e vivê-la.  

Não sejamos aqueles que meramente seguem um líder religioso. Façamos o compromisso de todo nosso 
ser de incorporarmos a forma de vida dos Verdadeiros Pais através da messiânidade tribal. Com esta 
esperança, o presente texto é recomendado para o leitor. Que ele possa fornecer o alimento de vida para 
todos nós, enquanto perseguimos o caminho da Vontade de Deus na Era do Completo Testamento – o 
caminho do messias tribal.  

Este texto é a tradução do texto coreano publicado em dezembro de 1992, com o título Messias Jong 
Chock Juk (O Messias da Tribo). Ele foi editado pelo Comitê de Edição dos Discursos do Reverendo Sun 
Myung Moon da Igreja de Unificação da Coréia, trabalhando a partir de discursos e sermões do 
Reverendo dados desde 1965 até 1992. Agradecemos profundamente ao comitê pela obra monumental e 
histórica. Este é um livro de vida no qual está a presença do Deus vivo.  



 5

Por favor, tenha em mente que pode haver alguns erros devido às dificuldades de tradução de conceitos 
espirituais. Tentamos equilibrar as estruturas coreanas de pensamento com clareza no idioma inglês (e 
português) . Eu gostaria de expressar meu agradecimento para o time de tradução e edição que preparou 
este texto, e para todos aqueles que auxiliaram na considerável tarefa de sua produção.  

 
Reverendo Joong Hyun Pak 
Diretor Continental 
Igreja de Unificação da América do Norte 
New York, New York 
1 de maio de 1994  
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Messias Tribal  
 
Capítulo 1 – Palavras Chaves em relação ao Messias Tribal  

 

Diretor regional da província de Cheju! [Sim!] Quem é o pastor representante da província de Cheju? 
[Pastor Suguipo.] Você! Venha aqui e fale sobre messias tribal! As outras pessoas se sentem. [O Pastor 
Suguipo explica sobre messias tribal.]  

Como é possível a restauração através de indenização sem se conhecer claramente o Princípio? O messias 
como o messias tribal não ocorre automaticamente. Você necessita conhecer claramente sobre Caim e 
Abel. Os erros cometidos pelos irmãos devem ser revertidos. Devido à queda de Adão e Eva, o irmão 
mais velho estava posicionado no lado de Satanás. Isto deveria ser revertido. Esta reversão de domínio 
alcançou o cume do mundo. O mundo satânico se desenvolveu até agora se centrando na nação. Esse é o 
motivo pelo qual o Messias não pode vir, a menos que haja unidade entre Caim e Abel em um nível 
nacional. Você deve saber isto claramente. Caim e Abel devem se unir a fim de preparar um firme 
fundamento para o messias tribal se assentar.  

Isto era verdade com a vinda de Jesus. Jesus veio para a terra, 4.000 anos bíblicos após Caim e Abel. O 
que ele procurava? Ele veio procurar por um Judaísmo unido com a nação de Israel, os quais estavam em 
um relacionamento Caim e Abel reciprocamente. Nada é possível sem considerar a estória de Caim e 
Abel. A linhagem de sangue de Satanás veio primeiro. Esse é o motivo pelo qual a linhagem de sangue 
celeste não pôde ser transmitida. Sem restaurar a linhagem de sangue celeste, a providência de salvação 
de Deus é impossível. Portanto, o retorno do Messias deve tratar com o relacionamento de sangue. O 
Messias está na posição de Adão. Esse é o motivo de um pai ser restaurado através de Abel, como 
esclarece o Princípio.  

O que Abel deveria fazer? Abel deveria fazer Caim se render no nível nacional. A nação de Israel é Caim 
enquanto o Judaísmo é Abel, assim o Judaísmo deveria controlar a nação de Israel. Nesse fundamento, o 
Judaísmo estava destinado a se tornar uma unidade com Jesus. Se João Batista tivesse se tornado uma 
unidade com Jesus, o Judaísmo teria se tornado uma unidade com Jesus. João Batista estava na posição de 
Abel em seu relacionamento com o Judaísmo. Ele era Abel do ponto de vista horizontal. Centrando na 
unidade entre João Batista e o Judaísmo, o Judaísmo e Israel deveriam ter se unido. Então, o fundamento 
em nível nacional para o Messias poderia ter sido estabelecido. A posição paternal no nível nacional devia 
ser estabelecida nesse fundamento de unidade.  

Vocês entendem que os Pais não podem vir sem a unidade de Caim e Abel? No fundamento de unidade, 
Abel deveria assumir a liderança. O rei da nação de Israel não estava sob o controle de um alto sacerdote. 
Se João Batista tivesse se unido com o Judaísmo, a nação de Israel teria seguido este modelo. Essa era a 
ordem original do que teria acontecido.  

Não é assim agora na América? Um ministro abençoa um presidente na cerimônia presidencial inaugural. 
O ministro está na posição do alto sacerdote (Abel) e o presidente está na posição de Caim. Caim não 
pode receber diretamente a autoridade absoluta do Céu. Ele deveria recebê-la através de Abel. Da mesma 
forma, os Pais não podem estar como os Pais, a menos que as posições de Caim e Abel sejam 
estabelecidas. Deus não pode residir em sua mente e em seu corpo, se eles não estão unidos. Vocês 
entendem o que isto significa?  
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Os Pais não podem ser restaurados sem a unidade de Caim e Abel. Por quê? Porque o irmão mais velho, 
herdando o sangue do mundo satânico, se tornou a raiz do mal. Nenhuma vida foi plantada centrada no 
Céu até agora. Toda a linhagem de sangue satânica deveria ser cortada, simultaneamente, ao se centrar no 
Pai Celeste; então ela seria enxertada na linhagem original antes da queda. Esse é o motivo de que deve 
haver uma resolução do conflito de Caim e Abel. No fundamento de restaurar a primogenitura através de 
indenização, Abel deve desempenhar o papel do irmão mais velho. O irmão mais velho Caim deveria 
desempenhar o papel do irmão mais jovem. Isso significa Satanás se render completamente para Abel.  

Abel deve se render para Adão. Esse é o Princípio. Sem esse Princípio, os Pais não podem vir. O 
relacionamento de Caim e Abel não devia ser indenizado centrando na família de Zacarias e na família de 
José, mas ao invés, devia ser restaurado centrando no Judaísmo e na nação de Israel. As tribos já estão 
incluídas nisso. A família de José e a família de Zacarias não eram um problema para o Messias. O 
Judaísmo e Israel estavam destinados a se tornarem uma unidade. Nesse fundamento de unidade, o povo 
de Israel devia seguir a autoridade absoluta do Judaísmo.  

A história tem sido a história para restaurar a primogenitura. Nada é possível sem este conceito. 
Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, o fundamento estava preparado para restaurar a 
primogenitura. Nesse tempo, centrando na mãe, Abel, representando o lado celeste, devia se tornar o 
irmão mais velho e fazer Caim, o lado de Satanás, segui-lo. Somente após Caim se render a Abel, a 
Segunda Vinda poderia ocorrer. Abel era a realidade da cultura cristã, a qual era composta do 
Cristianismo e da América. Quem devia ser o centro? Abel devia ser o centro. Centrando no Cristianismo, 
a América criou unidade mundial. Porque a unidade de Caim e Abel foi estabelecida no nível mundial, os 
Pais puderam vir. 

No mundo daquele tempo, a Bretanha estava na posição de mãe, e a América tinha a posição de ter 
restaurado a primogenitura. A mãe apareceu, Abel no lado celeste se tornou o irmão mais velho, e o 
mundo satânico se tornou o irmão mais jovem. As nações Caim se renderam. Porque o mundo satânico na 
posição do irmão mais jovem se tornou obediente, os Pais puderam vir. Pela primeira vez na história 
humana, o mundo inteiro estava unido centrando no domínio cultural cristão.  

A humanidade não recebeu a semente celeste de vida. Não importa quanto a mãe e Caim e Abel tivessem 
sucesso ao se unirem, eles eram como árvores do falso amor enraizadas no mundo satânico. Eles não 
receberam a semente da verdadeira oliveira. A nação Eva, a nação Abel e a nação Caim juntas, estavam 
procurando pela nação Pai. Quem é que vem como o pai? O que é um pai? Um pai é a origem da semente 
da vida. No curso da queda, o irmão mais jovem se tornou o irmão mais velho, e o irmão mais velho se 
tornou o irmão mais jovem; assim, no curso de restauração, centrando na mãe, a filiação mais velha 
celeste e a filiação mais jovem celeste devem ser corretamente ordenadas.  

Depois que é formada a correta ordem de filho mais velho e filho mais jovem, por quem eles estão 
procurando? Eles estão procurando pelo pai. Isto é restauração. A semente plantada em um nível 
individual deve ser restaurada em um nível nacional. Centrando no Céu, a nação mãe, a nação Abel e a 
nação Caim devem ser conectadas. Se os dois filhos se tornam unidos centrados na mãe, a restauração é 
possível. O termo "messias tribal" não vem a existir sem um claro entendimento de Caim e Abel.  

Não é suficiente para nossos membros da igreja apenas atenderem e servirem ao Pai Celeste. Nosso Pai 
Celeste não deseja somente a Igreja Nam Won na província de Cheju. Ele busca por toda a província de 
Cheju. A fim de alcançar o desejo de nosso Pai, deve haver unidade entre o diretor regional e o 
governador da província. Há esta unidade estabelecida agora? Vocês devem saber este ponto.  

Qual é a missão da igreja? É digerir e recriar o domínio de Caim – o mundo satânico. Com o que você 
recria? Com amor. Você deve derreter o mundo satânico com amor verdadeiro. Esta é a fórmula. Você 
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não pode ir diante de Deus, sem seguir esta fórmula. Se você vai para o mundo espiritual sem seguir 
através deste curso fórmula, você será parado. Você nunca poderá entrar no Reino do Céu.  

Esse é o motivo pelo qual você deve falar sobre a restauração de Caim e Abel antes de mencionar messias 
tribal. Quem é o diretor regional aqui? O diretor regional deveria dar direção para o governador da 
província. Líderes municipais não são nada. Se o Pai trouxe todos os presidentes de universidades aqui, 
vocês devem conduzi-los e ensiná-los. O desejo definitivo da humanidade é atender os Pais. E quanto a 
vocês, na posição de órfãos, desejam algo mais além de encontrar os Pais? Vocês devem dizer a eles, 
"Mesmo sendo um proeminente presidente de universidade, você deve me seguir – um diretor regional – 
se quer encontrar e servir aos Pais." Vocês devem educá-los. Tudo ficará mais fácil depois de educar os 
presidentes das universidades e os governadores de províncias.  

Agora chegou o tempo para unir todas as coisas centrando nos Pais. A oposição desapareceu. Meu padrão 
está no nível mundial e no nível cósmico. Há muitas nações no mundo, assim, como eu posso controlar a 
todas elas? O método para gerenciá-las é através de messias tribais. Eu penetrei em todos os fundamentos 
nacionais e em todos os padrões verticais em nível mundial.  

Jesus não cumpriu a responsabilidade do messias tribal. Porque ele não a cumpriu? Ele não pôde ser bem 
sucedido, por causa da oposição. Naquele tempo, Judaísmo, a nação de Israel e o Império Romano se 
opuseram e o negaram. Agora mais de 20.000 famílias estão arranjadas (abençoadas) centrando em mim. 
Jesus teria arranjado tais famílias, se tivesse sido bem sucedido na realização da missão de messias tribal. 
O que eu pretendo fazer com esse arranjo? A primogenitura já está restaurada, assim a paternidade deve 
ser restaurada. A família de Adão falhou em restaurá-la, e nem mesmo a família de Jesus. Isto deveria ser 
restaurado através de indenização.   

Eu excedi o fundamento vertical de Adão e de Jesus. Eu estabeleci com sucesso todos os oito níveis do 
fundamento vertical. Você está destinado a estabelecer o fundamento horizontal. Os oito fundamentos 
horizontais – indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo, cosmo e Deus – devem estar focados em um 
único ponto. Tudo deve ser conectado centrando na família. Você deve ser bem sucedido em obter as 
vitórias vertical e horizontal no nível mundial. A Igreja de Unificação tem sido perseguida em um nível 
individual, familiar, tribal, de povo, nacional e mundial por quarenta anos. Agora tudo está finalizado. O 
fundamento vertical está firmemente estabelecido. Quando o fundamento horizontal é conectado ao 
fundamento vertical, não haverá mais nenhum problema.  

A partir deste ponto de vista, não há oposição no fundamento horizontal. No tempo de Jesus, nenhuma 
oposição significava que, no fundamento de unidade entre Israel, o Judaísmo e o Império Romano, o 
mundo inteiro teria dado as boas vindas para se unirem sem qualquer oposição. Agora a América está na 
posição do Império Romano, e o Cristianismo é como o Judaísmo no tempo de Jesus. Minha vitória 
eliminou todas as condições ambientais negativas para a América e o Cristianismo se oporem à Igreja de 
Unificação.  

O mundo deve ser controlado no fundamento de restaurar a primogenitura. A fim de administrar todas as 
tribos do mundo, deveríamos tratar com doze nações. Essas doze nações devem ser conectadas em 360 
graus. Eu vim para a terra, ao invés de Deus, e despachei messias tribais a fim de parar a destruição de 
todas as nações. Se você cria pequenas controvérsias, o mundo satânico diminuirá. Você deveria assumir 
a posição ofensiva dez vezes mais do que as vezes que o mundo satânico se opôs a nós no passado. 
Satanás atacou dez vezes, não é? Moisés se deparou com o ataque satânico dez vezes no palácio do faraó, 
e Jacó também foi atacado dez vezes por Satanás sob o Tio Labão. Você deve restaurar, através de 
indenização, o sofrimento deles. Ataque Satanás mais de dez vezes! Vocês receberam perseguição, não 
receberam? [Sim!] Você ficou bravo ou não? [Ficamos bravos.] Se você está bravo, deve retaliar com 
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amor. As pessoas satânicas devem atacar a fim de nos destruir, nas nós os sitiaremos completamente a fim 
de salvá-los. Do contrário, dez vezes mais desastres ocorrerão a você; Satanás morderá você.  

Eu sou o representante do mundo e, ao mesmo tempo, o representante da nação. Eu estou no centro. 
Vocês são os representantes de suas tribos e estão espalhados horizontalmente. Você deveria enfrentar o 
mundo, no meu lugar, no fundamento de sua firme crença em mim. Flores brotam nos galhos, não no 
tronco ou na base. Porque eu indenizei o centro da nação e do mundo, Satanás não pode me atacar.  

Eu coloquei vocês, messias tribais, na posição de Jesus vitorioso. O que eu quero fazer com vocês? Estou 
tentando indenizar os erros da família de Adão. Seu próprio pai e sua própria mãe são oponentes. Olhando 
paras seus pais, centrando nos Verdadeiros Pais – o centro da nação celeste e do mundo inteiro – eles são 
oponentes. Pais na mesma tribo são oponentes. Você é Abel, o filho mais jovem, por isso você é aquele 
que deve liberar os Pais, Deus e seus Cains em sua tribo.  

Quando as famílias abençoadas podem fazer as três gerações em suas tribos (pais, avós e irmãos mais 
velhos) servirem os pais da tribo como sendo seus pais, todos os membros da família serão liberados. A 
família original de Adão (antes da queda), a família de Jesus e a família do retorno do Senhor devem ser 
conectadas em uma tribo. Nesse fundamento, finalmente, o mundo satânico terminará.  

Você deve conectar a vontade do Pai com sua família, a qual esteve se opondo a você. Após restaurar 
toda a oposição em sua família, seus pais que se opuseram a você estão colocados na posição de 
antepassados. Eles devem se tornar antepassados de sua tribo. Porque isto deve ser assim? No fundamento 
que seus pais se tornam os antepassados de sua tribo, seus antepassados podem se colocar na posição de 
pais originais anteriores à queda, e assim eles podem ser abraçados no seio de Deus. Sua terra natal então 
pertence a Deus. Pela primeira vez em sua história tribal, sua terra natal original vem a existir.  

Sua terra natal é Pyung Ando Chung Joo? Não, esta é a terra natal dos Pais. Ela é a terra natal do rei, não 
do povo. Somente ao restaurar seus pais e sua tribo, sua terra natal pode se tornar uma terra natal celeste e 
seus pais se tornam os pais da linhagem de sangue celeste. Portanto, quando messias tribais, seguindo a 
vontade dos Pais e a Vontade de Deus, podem restaurar suas próprias tribos, uma nação será restaurada. 
Quando doze messias tribais se unem, a nação pode ser restaurada. É apenas uma questão de tempo. Os 
messias tribais deveriam ser capazes de restaurar a primogenitura e todos os erros da família de Adão e da 
família de Jesus. Eles então deveriam ser capazes de restaurar e controlar tudo no mundo satânico. Eu 
superei estes oito estágios e fui vitorioso sobre eles. Eu arranjei mais de 20.000 famílias abençoadas na 
terra, não no mundo espiritual, centrando no leste, oeste, norte e sul.  

O povo de Israel esperou para encontrar o Messias por 4.000 anos. Esse mesmo Messias veio em sua 
própria tribo. O que isso significa? Você deve indenizar a realidade cultural do Judaísmo e do 
Cristianismo, que trabalharam nobremente por milhares de anos a fim de encontrar o Messias, e que têm 
sido as correntes principais da religião desde a geração de Adão. Os estimados desejos de Adão, Noé, 
Abraão, Moisés, Jesus, eu mesmo e Deus, devem ser cumpridos.  

Porque Israel foi escolhido? Era para receber o Messias. Embora vocês sejam famílias colaterais, eu dotei 
vocês, os messias tribais, com o benefício privilegiado, como se fossem descendentes diretos. Messias 
tribais devem cumprir suas missões ao risco de suas vidas. Uma esposa deveria desempenhar o papel de 
uma mãe, e um esposo deveria desempenhar o papel de um pai. Eles devem dar renascimento para as 
pessoas e capacitá-las a serem enxertadas à linhagem celeste, do contrário, eles não podem voltar para 
este centro. Se eles negligenciam esta missão, serão desprovidos de tudo. Messias tribais, no fundamento 
da primogenitura restaurada, devem fazer todo esforço para cumprir a responsabilidade de pais 
libertadores.  
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O Senhor que retorna, representando Abel nos níveis individual, familiar, tribal, de povo, nacional e 
mundial, deve indenizar os erros do Cristianismo e dos Estados Unidos, e deve destruir o comunismo, 
para que possa preparar as condições ambientais necessárias para unir o mundo. Tal como o Céu envia o 
Senhor que retorna para a terra, os Pais no lugar de Deus, enviam vocês para o mundo como messias 
tribais. Os Pais legam a realidade ou autoridade da corrente principal religiosa, na qual o fundamento 
prometido para encontrar o Messias foi estabelecido por 4.000 anos, para os messias tribais. Embora o 
Céu tenha dado para eles tal benefício privilegiado, eles perderam sua habilidade de ver com clareza. Eles 
se tornaram pessoas que não conhecem o mundo.  

Qual é a responsabilidade dos messias tribais? É a restauração da realeza. Sua casa deve estar pronta para 
receber e servir ao rei. O que isso significa? A realeza que conecta Céu e terra deve ser restaurada. A 
seiva de cada árvore deve penetrar na raiz e nos brotos, e alcançar todos os galhos; então a árvore 
sobrevive. A restauração da realeza deve vir através da família. Ela deve vir através da realeza individual, 
da realeza em nível familiar e da realeza em nível tribal. Vocês são os reis centrados em suas tribos. Esse 
é o motivo da Bíblia dizer, "Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por mil anos".  

Essa é a razão pela qual vocês devem estar absolutamente unidos com a Verdadeira Família. Primeiro de 
tudo, vocês devem estar unidos com meus filhos e filhas, mais do que com seus próprios filhos e filhas ou 
qualquer outra pessoa. Quando conectado no nível familiar, a realeza de uma nação e do mundo ocorre. 
Você não deve ser ignorante do que está ocorrendo no mundo. Você não deve ser cego e ignorante.  

O que deveríamos fazer então? A restauração da primogenitura no nível mundial deve ser estabelecida. 
Eu indenizei a responsabilidade não cumprida do Cristianismo, e todos os erros cometidos pelos Estados 
Unidos. Os Pais começariam no fundamento da primogenitura restaurada, que é alcançada através da 
unidade entre os Estados Unidos e o Cristianismo. Porque os Pais puderam se colocar firmemente na 
terra, eu envio vocês para o mundo. Vocês estão destinados a ser como os bispos apontados pelo 
Imperador Romano. Vocês devem ser as pessoas que ativamente trabalham para o benefício do mundo, 
mas ao invés, vocês parecem pessoas boas para nada. Vocês são realmente indignos de receber tão grande 
bênção de serem messias tribais, embora possam morrer milhares e milhares de vezes.  

Quando você pagou sua indenização individual? Você já se colocou em situações de vida e morte como 
um sacrifício vivo? Você tem sido perseguido, arrastado por Satanás por todos os cantos do mundo? No 
passado, as pessoas se tornaram sacrifícios e ofereceram suas mortes, mas você não deve morrer agora. 
Mesmo como pessoas “boas para nada” do mundo, vocês devem olhar para mim. Quem não desejou me 
matar? Todos quiseram se livrar de mim, mas eu sobrevivi. Você não deve tripudiar sobre o fundamento 
público estabelecido com o sangue e suor dos Pais nas garras da morte.  

Eu paguei toda a indenização, ao invés de vocês. A indenização horizontal também está paga. A oposição 
está fadada a acabar e desaparecer. Tente cumprir sua missão de messias tribal a partir de um sentido de 
mera tarefa por três anos. Você pode dormir à noite, quando deve restaurar sua tribo centrando em seus 
pais?  

Restauração da primogenitura deveria começar a partir da restauração dos Pais. Nesse fundamento, a 
realeza deve ser restaurada, e você pode voltar para o padrão original. Onde quer que você vá no mundo, 
deve seguir para o centro, centrando na família. A seiva de uma árvore passa através de todos os galhos, 
brotos e raízes. A seiva vai para onde quer que queira ir. Tal como a seiva penetra em todas as partes da 
árvore, há um caminho preparado para eu seguir livremente para qualquer lugar centrado no centro. Do 
contrário, você não pode voltar para sua terra natal no Céu.  

Porque necessitamos de messias tribais? Não nascemos de pais celestes. Nossa terra natal não é uma terra 
natal celeste e nossos pais não são pais celestes. Somente quando estabelecemos pais celestes e uma terra 
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natal celeste, toda a humanidade pode se tornar o povo da nação celeste e voltar para a posição original, 
herdando a linhagem de sangue celeste. O Reino do Céu na terra pode então ser estabelecido.  

Você deve pensar sobre Caim e Abel quando fala sobre messias tribal. Após a restauração da 
primogenitura, o que vem a seguir? [A restauração da paternidade.] O sangue de Adão e Eva se tornou 
contaminado. A raiz foi plantada incorretamente, por isso você deve ser abençoado e enxertado à 
linhagem de sangue dos Verdadeiros Pais. Então todos viremos para uma raiz que permite que reis sejam 
estabelecidos.  

Quando uma árvore é capaz de produzir frutos em todas as quatro direções, – leste, oeste, norte e sul – o 
proprietário protege a árvore. Ele quer proteger a árvore eternamente. Somente quando o proprietário 
pode colher frutos da árvore, ele estará disposto a proteger a árvore eternamente. No caminho para 
Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha nenhum fruto. Você será eternamente 
protegido somente quando se restaurar ao padrão original, no qual pode nascer novamente como um filho 
ou filha celeste. A Bíblia faz sentido em conformidade com o princípio de restauração através de 
indenização. Após o estabelecimento da "paternidade" e da "realeza", a primogenitura eterna de Deus 
deve ser criada. Deus esteve esperando para restaurar a primogenitura desde Adão e Noé.  

O que deveria fazer primeiro, se você é um messias tribal? Você deve restaurar a primogenitura. O 
Messias não pode vir a menos que a primogenitura seja restaurada. Isto deve ser cumprido em nível 
nacional. O Judaísmo e Israel, no tempo de Jesus, estavam no nível nacional. Se Jesus tivesse 
influenciado Roma, eles teriam sido restaurados rapidamente. De fato o que tenho feito é restaurar o 
Cristianismo e os Estados Unidos na posição do Judaísmo e do Império Romano respectivamente. Jesus 
não pôde influenciar os chefes de estado de seu tempo, por isso eu indenizei isto. Eu influenciei o 
Congresso americano e a direção dos Estados Unidos, guiando os presidentes americanos como também o 
povo americano. Agora não há mais oposição contra a Igreja de Unificação. Quando você recebe a 
semente da vida dos Verdadeiros Pais, centrando no amor de Deus, e planta amor celeste, vida celeste e 
linhagem de sangue celeste, você vem para a única raiz. Satanás não pode residir ali. Isto tem um sentido 
lógico. A restauração da realeza vem primeiro.  

Quem foi Adão? Ele devia ser um rei individual, um rei em nível familiar, um rei tribal, um rei do povo, 
um rei nacional, um rei mundial e um rei cósmico, mas ele perdeu sua realeza. No fundamento que eu fiz 
na terra, ele será o rei da nação celeste no mundo espiritual. Você deve ser o messias tribal – o rei de uma 
tribo.  Nada é possível sem seguir através deste curso.  

Aqueles que querem ser presidentes estão sob minha influência. Observem! Quem é o dono da Coréia? 
Não é um presidente. Dr. Lee foi expelido.  Chang Myun também foi expelido. O terceiro presidente, 
Jung Hee Park, estava destinado a se unir comigo e me servir, mas ele não fez isso. Esse é o motivo pelo 
qual ele foi assassinado. O seguinte foi o Presidente Chun. Eu o fiz presidente, mas ele me traiu. Esse é o 
motivo pelo qual ele também foi retirado. Se tornou mais e mais difícil ser um presidente. Se um 
presidente faz algo errado, ele perecerá completamente. Sua tribo inteira estará mortificada. Isto não é 
estranho? Vocês sabem o motivo? O Céu não permanece com eles.  

Se você estabelece o fundamento de tong-ban kyuk-pa (tong-ban: subdivisão, pequena seção de uma 
cidade na Coréia; kyuk-pa: colidir, esmagar. Significa testemunhar para cada membro da área de 
subdivisão do tong-ban.) centrando nos messias tribais, o domínio de Caim estará fadado a acabar. Você 
deve controlar os governadores das províncias. Se você não pode fazê-lo, saia de sua missão. Você 
também deve educar os líderes distritais. Você deve ser capaz de dizer a eles, "se você quer ser um 
governador ou um líder distrital, você deve me ouvir." Esse fundamento já foi feito. Embora eu tenha 
feito todos estes fundamentos para você seguir e educá-los, se você não pode fazê-lo, eu cortarei seu 
pescoço. Eu trarei o povo japonês e o povo americano aqui e farei de vocês, servos para eles. Eu não direi 
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quando farei isto. Vou mudar sua posição imediatamente. Isto significa que, "o primeiro se torna o último, 
e o último se torna o primeiro." Pessoas ignorantes se tornam servos. O que vocês estão destinados a 
serem? [Messias Tribais.] A fim de serem messias tribais, você deve restaurar a primogenitura. Você deve 
restaurar o nível mundial da primogenitura.  

Eu indenizei a responsabilidade não cumprida dos Estados Unidos e do Cristianismo, assim os partidos 
comunistas perecerão. O Pai já ensinou que o partido comunista não durará mais do que 73 anos. Este é o 
73º ano. Tudo está finalizado. As situações mudarão rapidamente.  

Qual é a missão dos messias tribais? É restaurar a primogenitura. Deus, centrando no domínio religioso, 
esteve trabalhando incessantemente para restaurar a primogenitura por vários milhões de anos. A 
primogenitura não havia sido restaurada, porque ninguém sabia como fazer isto. Devido à minha 
aparição, a restauração da primogenitura é possível pela primeira vez na história. O que vem após a 
restauração da primogenitura? A restauração da paternidade. Depois de combinar primogenitura e 
paternidade, a realeza deve ser restaurada. Esta é uma fórmula muito clara. 

Eu sou o Rei dos Reis no mundo espiritual. O mundo espiritual já decidiu quem é o rei. O mundo 
espiritual já arranjou o plano, antes mesmo da Igreja de Unificação ter iniciado e obteve uma vitória 
substancial na terra. Agora todas as coisas são nossas. Realmente, eu nem mesmo necessito ensinar a 
vocês este fato. Em nome de Deus e dos Verdadeiros Pais, Céu e terra, a partir da mesma posição 
expediram os messias tribais. Messias tribais são lançados para o mundo, a partir do mesmo local onde a 
verdadeira vida e a verdadeira linhagem de sangue estão completamente unidas centrando no amor 
verdadeiro. Não há mais nenhum domínio satânico. Isto é assim a partir da autoridade absoluta. Empurre 
aqueles que são negativos! Pergunte aos seus pais e às pessoas nas vilas que se opuseram e perseguiram 
você, "o que o Rev. Moon fez de errado? Você deve me ouvir, eu estou aqui falando para vocês, não 
porque sou pior do que professores, mas porque quero salvá-los."  

Eu ordenei que vocês tivessem encontros de reavivamento com seus parentes mais próximos. Vocês estão 
realizando os encontros de reavivamento? Você deve procurar seus familiares e testemunhar para eles. 
Quando todos os seus parentes apoiarem você, seus pais não o apoiarão? Faça-os olhar ao redor junto com 
você para verem o que está acontecendo e fazê-los se renderem a você.  

Em sua vida cotidiana, você deve me servir mais do que serve a Deus. Deus não pode restaurar a 
primogenitura. Ela deve ser restaurada através de Caim e Abel. Isto não está destinado a ser feito pelos 
pais. A humanidade deve restaurá-la. Após a restauração de Caim e Abel, os Pais virão. Somente quando 
os Pais se tornam uma unidade com seus filhos, a vontade de Deus virá. Deus não pode fazer o que Ele 
quer, porque a linhagem de sangue humana foi erroneamente estabelecida.  

Quando Deus está na posição paternal, então Jesus é Abel e o povo do mundo é Caim. O mundo decaído 
deve ser restaurado. Sem restaurar o mundo decaído, ninguém pode ir para o Reino do Céu após a morte. 
Deus quer trazer o Reino do Céu, mas como Ele pode trazer corpos mortos para o Reino do Céu? É 
impossível para Deus, trazer pessoas mortas para o Reino do Céu. Primeiramente, a humanidade deve ser 
libertada; a seguir, Deus deve ser libertado. Quando Caim e Abel se tornam completamente uma unidade, 
Deus pode ser libertado. Essa é a forma de restaurar a paternidade.  

Quando o Reino do Céu na terra será estabelecido? O Reino do Céu na terra ocorre quando a Igreja de 
Unificação e o mundo estão unidos. O Reino do Céu na terra, em termos do domínio da igreja, existe, mas 
o Reino do Céu na terra original é exatamente como seria antes da queda, e isto ainda não está 
estabelecido.  

O que Abel deve fazer? Ele deve restaurar Caim. Abel está no estágio de crescimento a partir de um ponto 
de vista horizontal. Eu estou no estágio de aperfeiçoamento. Este é o nível nacional. A seguir, você deve 
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alcançar o estágio de aperfeiçoamento. Somente quando você restaura sua família ao fazer a unidade de 
Caim e Abel, sua família pode se relacionar comigo. Do contrário, você nunca pode chegar onde eu estou, 
mesmo após a morte.  

Se Caim e Abel tivessem se tornado uma unidade, Jesus não teria que morrer. O curso de 2.000 anos 
anteriores de sofrimento e sustentação da cruz não teriam sido necessários. Se você não restaurar sua 
família como um messias tribal, você não pode me seguir. Você não pode me alcançar. Se você não está 
unido comigo, eu não legarei nada para você.  

Onde está Jesus agora? Ele está no Reino do Céu ou no Paraíso? [Paraíso.] Você acabará estando no 
Paraíso, se não cumprir sua responsabilidade como messias tribal. Se você não pode estabelecer o Reino 
do Céu na terra, não pode ir para o Reino do Céu no céu. Tente visitar o mundo espiritual e veja se o que 
estou dizendo é verdade ou não. O que você pensa de acordo com a lógica? Você passaria para o Reino 
do Céu ou não? [Eu acho que eu não passaria.]  

Quão grande é a missão de messias tribal? Eu não trocarei um messias tribal por centenas de 
governadores da província de Cheju. Eu não trocarei um messias tribal por centenas de presidentes. Se eu 
não conhecesse o valor dele, eu não teria nem mesmo iniciado este jogo. Você acha que há uma pessoa 
exatamente como eu no mundo, que fará o que eu estou fazendo? Todos aqueles que reivindicam serem o 
retorno do Messias parecem ladrões para mim. O que aconteceu a eles? Ainda bem que eles não ganham 
o que querem, assim não podem nem mesmo digerir uma nação. Eles não podem digerir a Coréia com sua 
ganância egoísta. Ao invés, eles destruiriam suas próprias tribos como também suas nações. Eles se 
tornaram traidores.  

Você deve despertar! Você deve ser mais ativo, trabalhando na linha de frente mais do que qualquer 
patriota da Coréia do Sul e da Coréia do Norte. Você deve conhecer claramente sobre messias tribal.  

O que significa quando eu falo que a realeza não pode ser alcançada sem uma família? A fim de adquirir 
uma realeza cósmica, uma pessoa deve seguir passo a passo desde uma realeza individual, uma realeza 
tribal, uma realeza nacional, etc. Há uma ordem um passo a cima. Esse é o motivo pelo qual você deve se 
unir com a Verdadeira Família em um nível individual, um nível familiar, um nível tribal e no nível 
nacional.  

Realeza é seguir através de uma família de um messias tribal. A realeza deve estar completamente unida 
com os descendentes em uma linha direta. Messiânidade tribal pertence à segunda geração. Minha 
segunda geração deve estar completamente unida. A qual vocês têm estimado mais; os Verdadeiros Filhos 
ou os seus filhos? A própria tribo de uma pessoa deve ser sacrificada para o benefício da realeza e do 
príncipe. Esse é o caminho para uma tribo seguir.  

No futuro, os membros da Igreja de Unificação não serão capazes de me ver facilmente. Vocês entendem 
isto? É muito bom agora que vocês podem me ver, porque eu venho e vou sem um assento fixo. Uma vez 
que eu obtenha um assento adequado, como vocês podem me ver? Não há como vocês virem e me verem 
quando desejarem fazê-lo.   

Vocês entendem sobre messias tribal? [Sim.] O que vem primeiro? [Restauração da primogenitura.] Qual 
é o segundo? [Restauração de pais.] Porque é necessária a messiânidade tribal? Ela é necessária para a 
restauração da realeza. Isto é muito simples. Essa é a conclusão. Se você conhece os fatos, tudo estará 
bem. Os seres humanos têm sido ignorantes desse simples fato. Realmente, não é simples em tudo. Quão 
complicado é isto! Porque eu o esclareci e estabeleci todas as condições necessárias, Deus está tão feliz, 
enquanto Satanás está á beira da morte; e você também está feliz porque Satanás finalmente se separa de 
você. Isto é excitante!  
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Minhas palavras soam conceituais, mas vocês têm visto que minhas estórias, que pareciam como sonhos 
intangíveis, todas se tornaram reais! [Sim.] Minhas palavras devem se tornar verdade de fato. O 
Reverendo Moon da Igreja de Unificação de fato esteve quieto, recebendo todos os tipos de humilhação e 
oposição, tal como Deus tem recebido. Um punhado de vigaristas está criando uma grande celeuma para 
serem o Messias. Vocês acham que o trabalho do Messias é fácil? O Messias que eu conheço está quase 
morrendo. Eu fugiria desta missão, se houvesse qualquer forma possível, mas algumas pessoas querem 
tomar este trabalho. A Messiânidade é adquirida de graça? Eu vim para este ponto por enfrentar todas as 
situações difíceis diretamente. Eu não tomei nenhum atalho. Eu tenho orgulho de ser o líder da Igreja de 
Unificação na prisão. Eu não estou envergonhado disto.  

Dois terços das pessoas em Washington, D.C., parecem estar pensando que o Reverendo Moon é o 
Senhor do Segundo Advento. O que eu tenho dito se tornou um assunto de consideração tanto no governo 
como entre o povo. Agora as pessoas estão interessadas em minhas palavras, porque elas podem ver que o 
que eu disse se tornou verdade de fato.  

As pessoas no mundo secular estão mais interessadas em minhas palavras do que vocês estão. O que isso 
significa? Isto significa que você será desprovido do que tem. Digamos que uma pessoa tem um diamante 
de verdade, mas ele o considera como um pedaço de vidro ou um pedaço de porcelana. Tal pessoa precisa 
desse diamante? Ele será desprovido do diamante. Ele poderia vendê-lo por ignorância.  

Quem foi mais esperto, Jacó ou Esaú? [Jacó.] Sim, ele era sábio. Vinte e um anos de sofrimento não foi 
um assunto sério para ele. Ao risco de sua vida, ele queria ser um primogênito para restaurar a 
primogenitura perdida. Vocês devem entender esse ponto. Da mesma forma, seremos desprovidos de tudo 
o que temos, se fizermos errado.  

Porque tenho sido um cônjuge virtuoso, um sujeito leal e um filho de piedade filial na terra, no mundo 
espiritual, você deverá alcançar mais virtudes, mais lealdade e mais piedade filial do que eu alcancei na 
terra. De certa forma, Deus dirá que eu sou muito melhor do que Deus. Deus não poderia restaurar a 
primogenitura, nem mesmo em um nível individual. É claro, Deus não poderia restaurar uma 
primogenitura em nível familiar. Eu finalizei toda a restauração necessária.  

Observem! Não há tal palavra como "messias tribal" na Bíblia, mas ela é essencial em nosso vocabulário. 
Quão miserável nosso Deus seria, se eu não tivesse demonstrado e restaurado a primogenitura, a 
paternidade e a realeza!  

O que eu tenho feito foi mais difícil do que procurar um grão de areia, o qual foi atirado há milhares de 
anos atrás em um grande leito de água. É mais fácil procurar por um grão de areia. Quão precioso é isto! 
Quanto foi sacrificado para isto? Quanto você estima este precioso presente que estou dando para você? 
Você está tão profundamente endividado comigo, que não pode pagá-lo, mesmo se gastar toda a sua vida 
para isto. Não é suficiente que você implore por meu perdão, pelo resto de sua vida. Você nunca pode 
pagar esse débito. Reclamar não funciona. Eu sou o único que está realmente autorizado a reclamar. Os 
membros da Igreja de Unificação não podem reclamar para o Pai, podem?  

Onde quer que você vá, deveria ser capaz de dizer imediatamente, "a condição vital para a providência 
deveria estar centrada na restauração da primogenitura, do contrário, não há lugar para os Pais se 
colocarem." Sem a unidade de Caim e Abel, a restauração e/ou o desenvolvimento não ocorrem. Você 
deve saber isto claramente. Portanto, você deve respeitar Caim, mais do que você se respeita, e deve criar 
completa unidade. Finalmente então, você será oficialmente reconhecido pelo Céu.  

De fato, este tem sido o período em nível nacional, mas de agora em diante, este será o tempo do nível 
mundial. Eu indenizei o período de tempo em nível nacional centrando em Jesus, e agora estamos 
liberados dele. Você pode se tornar messias tribal no nível mundial, onde não há mais nenhuma 
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perseguição. De agora em diante, quando você está unido com seus filhos espirituais e restaura sua 
messiânidade tribal, até mesmo outras tribos no mundo espiritual apoiarão você. Uma linha de frente 
unida então ocorrerá. (11.2.1990. Sede da Igreja) 
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Messias Tribal  
 
Capítulo 2 – O Messias e os Verdadeiros Pais 

 
Seção 1. Messias 

1. O Messias vem como um Pai 

1) A Necessidade da Segunda Vinda 

É dito que "o Messias vem! O Senhor vem!" O que o Senhor fará quando ele vier? Ele é o regente da 
nação e do mundo. O Senhor irá ao redor do mundo com seu povo de acordo com sua vontade e 
governará o mundo. O mundo que o Messias quer criar é o mundo no qual Deus amaria estar. É também o 
mundo que nossa consciência, a qual se origina em Deus, espera ver. Preconceito racial, barreiras 
nacionais, base histórica ou pensamento tradicional não seriam assuntos para conflito neste mundo. 
Haveria completa unidade sobre o que é bondade e os conteúdos fariam uma base recíproca com a visão 
de Deus. O dia no qual podemos marchar adiante para tal mundo está vindo, e este é o dia do advento de 
Deus na terra. Este é o dia da Segunda Vinda do Messias, de acordo com o conceito cristão. (15.06.1969. 
Sede da Igreja)  

No ideal original da criação de Deus, o caminho de restauração não é necessário. Não há nenhuma 
necessidade de providência de salvação. Não necessitaríamos de um mediador, tal como um Salvador, o 
Senhor ou um Messias. Não precisaríamos de religião, de Jesus ou da ideologia da Segunda Vinda. Por 
causa da queda, necessitamos de tudo isso, a fim de completar a providência de restauração. (03.05.1987. 
Sede da Igreja)  

2) Jesus e o Messias 

Jesus veio para a terra e disse, "eu sou o Messias, o Salvador." Suas palavras foram mais significativas 
para aqueles que estavam sofrendo para sobreviver. Ele disse, "aqueles que carregam um fardo pesado! 
Venham a mim. Eu os farei repousar confortavelmente." Quão maravilhosas são estas palavras! Deixar 
tais palavras é melhor do que querer se tornar um grande homem destes dias. Que homem maravilhoso 
ele é, ao ter esse conteúdo! Esta foi uma proclamação histórica.  

Quando ele disse que era o Messias, isso era como dizer, "eu sou o único em toda a humanidade." Ele 
estava dizendo que ele era o único, mesmo havendo tantas pessoas vivendo na terra. Quando é 
perguntado, "que tipo de pessoa você é?", você deveria ser capaz de dizer, "eu sou a essência da 
esperança da humanidade, a essência da vida da humanidade e o corpo original da salvação da 
humanidade." Do contrário, você não é necessário neste mundo. Jesus disse, "eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai Celeste, a não ser através de mim."  

Eu penso que somente essa proclamação por si só, pode tornar Jesus qualificado como o Messias. Não 
precisamos de milagres. Quando uma pessoa está verdadeiramente conectada com a origem, a raiz, ela é o 
Messias. Jesus bravamente bradou para a humanidade com voz magnânima para realizar a salvação. Isso 
era suficiente para ele estar qualificado como o Messias. (28.10.1962. Sede da Igreja)  
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3) O Messias é um Pai 

A história se repete e progride em direção ao destino – o ponto de colheita do propósito ou intenção 
original. O destino está em uma posição estática; ele não se move, mas a história se desenvolve se 
movendo em direção a este objetivo. A história está destinada a alcançar o padrão originalmente 
pretendido. Qual é esse padrão? Quem seria o dono para controlar o padrão? Se há o Céu, o Céu deve ser 
o dono. Se há Deus, Ele deve ser o dono. O padrão original nunca muda e deve haver um tempo 
específico e ambiente preparado para cumprir este propósito. Deus prometeu que quando o tempo e o 
ambiente estiverem prontos, Ele enviará um líder.  

Portanto, no mundo religioso há a promessa de que Deus "enviará um líder para reger no tempo e no 
ambiente preparados nos Últimos Dias." Esta é a "ideologia da Segunda Vinda" ou a "ideologia do 
Messias" no Cristianismo.  

Que tipo de pessoa é o Messias? O Messias não é uma pessoa que ama a si mesmo mais do que ama o 
mundo. Primeiro, ele ama Deus mais do que a si mesmo. O Messias é alguém que é responsável pela 
humanidade, sabendo que ele foi recomendado e eleito pela humanidade. Ele deve adquirir os resultados 
vitoriosos centrando em um propósito comum com eles, e finalmente, ele deve compartilhar a posição 
gloriosa com eles. Essa pessoa é o Messias, e somente essa pessoa é amada por toda a humanidade.  

Que tipo de ideologia aparece nos Últimos Dias? Chun ju ju ee - "Senhoria Celeste" [Deusísmo]. Esta é a 
nossa ideologia. Deusísmo é o ismo de Deus e meu. Uma multidão de pessoas neste tempo 
contemporâneo não sabe nem mesmo se Deus existe ou não. Elas não sabem como lidar com o ambiente 
dos Últimos Dias. Elas são também muito ignorantes sobre o tempo dos Últimos Dias. Portanto, quando o 
tempo e o ambiente estão tristes, o Céu envia alguém que pode cuidar da humanidade nos Últimos Dias. 
Tal pessoa é o Messias.  

O Messias sobre o qual nossa Igreja de Unificação está falando não é alguém dos grandes mestres da 
história. O Messias é um pai. Que tipo de pai ele é? Deus é o pai interno e a vinda do Messias é o pai 
externo. (18.10.1963. Igreja de Kwang Ju)  

2. O Messias e a Restauração da Linhagem de Sangue 

1) O Núcleo da Ideologia da Segunda Vinda 

Qual é a ideologia da Segunda Vinda? Ela fala sobre o Messias. O Messias sobre o qual estou falando sou 
eu.  

Você deve herdar uma nova linhagem de sangue. A fim de você herdar a nova linhagem de sangue, o 
Messias vem como um pai, e ele, junto com Eva no fundamento cósmico vitorioso onde Satanás não pode 
intervir, restauram o mundo. Ele estabelecerá filhos e filhas em um vínculo de esposo e esposa em uma 
família unida e horizontalmente enxertada em sua linhagem. Esse é o motivo de haver a cerimônia da 
bênção na Igreja de Unificação.  

A Igreja de Unificação é diferente. Onde se origina a linhagem de sangue da Igreja de Unificação? Ela se 
origina de Deus. Esse é o motivo da maioria do mundo satânico se opor a nós, e da maioria deles terem 
que pagar a compensação pelos danos. (04.10.1987. Sede da Igreja)  

Porque nós, seres humanos recebemos a linhagem de sangue de Satanás, não podemos voltar para Deus 
por nós mesmos. O Messias absolutamente deve restaurar a linhagem de sangue contaminada por Satanás. 
A fim de mudar a linhagem de sangue contaminada, o Messias deve vir. A menos que o Messias venha, a 
linhagem de sangue não pode ser restaurada.  
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O Messias deve vir para a terra porque a raiz – a linhagem de sangue – é diferente. Outras religiões não 
conhecem este fato. Somente a Igreja de Unificação resolve o problema da linhagem de sangue e se torna 
a verdadeira raiz. Esta raiz é a mais profunda e a mais elevada, assim a Igreja de Unificação seria mais e 
mais profunda e mais e mais elevada. Porque ela se tornará mais elevada do que uma nação e o mundo, as 
pessoas não terão qualquer escolha, exceto seguir a Igreja de Unificação. Eles devem saber que o céu se 
posiciona com a Igreja de Unificação. De agora em diante, podemos mobilizar bons espíritos no mundo 
espiritual.  

Quando Adão é aperfeiçoado, ele pode controlar os arcanjos. Da mesma forma, quando você alcança o 
padrão completo de bondade, os bons antepassados no mundo espiritual assumem a posição de arcanjos. 
Você deve desempenhar o papel de um centro para expandir o fundamento arcangélico, como sua tribo, 
para o nível mundial. A religião tem a missão de resolver esses assuntos. Somente quando a religião 
cumpre sua responsabilidade, as tribos podem ser liberadas. De acordo com o padrão de bondade de cada 
religião, a história de liberação se processa.  

A Igreja de Unificação é a religião mundial. Nossa raiz é diferente. Estamos aqui para servir ao Messias e 
mudar nossa linhagem de sangue. Após cortar fora todos os brotos e desenraizar a raiz do passado, você 
deve ser enxertado à raiz do Messias e se tornar os brotos do Messias. Devemos carregar os mesmos 
frutos como o Messias. (07.01.1988. Sede da Igreja)  

2) O Messias é uma Verdadeira Oliveira 

O que Jesus fez na terra? Ele pavimentou o caminho para derrotar Satanás, o representante de todos os 
maus espíritos. Mas ele pavimentou o caminho somente cinqüenta por cento; esse é o motivo dele vir 
novamente para pavimentar o caminho cem por cento.  

Deus estabeleceu religiões para salvar este mundo decaído. Este mundo se tornou o campo do mundo 
satânico. A Bíblia menciona uma oliveira selvagem que é controlada por Satanás. Portanto, a missão de 
uma religião é criar uma oliveira que pode ser totalmente controlada por Deus.  

O campo de oliveiras selvagens pertence a Satanás. Ele cuida completamente deste campo, assim Deus 
não pode lidar com qualquer destas árvores. Uma religião deve mudar o campo de oliveiras centrado em 
Satanás para um campo de oliveiras centrado em Deus, e expandir o campo celeste a fim de criar um 
fundamento para distinguir a realidade satânica das más oliveiras. Esse é o propósito da realidade cultural 
das religiões.  

Deus esteve na posição de estar desprovido de toda a criação por Satanás, assim a ideologia do Messias 
vem para fornecer um exemplo de uma verdadeira oliveira, porque Deus não pode ser derrotado por 
Satanás. A verdadeira oliveira – o Messias – não está destinada a vir sozinha. Porque o mundo satânico é 
composto de sociedades e nações centradas em casais, o Messias sozinho não pode se tornar uma 
verdadeira oliveira. Somente quando uma verdadeira oliveira do Messias e uma verdadeira oliveira do 
cônjuge do Messias se tornam uma unidade, a verdadeira oliveira pode cumprir sua missão. Então ela 
pode dar fruto.  

Jesus devia vir como um noivo e procurar por uma noiva a fim de criar o campo de verdadeiras oliveiras. 
Ele estava destinado a preparar o corte das oliveiras selvagens do mundo satânico e enxertá-las nele. As 
realidades escolhidas da nação de Israel e do Judaísmo foram criadas como as tribos que podem ser 
controladas por Deus, e que podem ser instantaneamente cortadas e enxertadas no Messias.  

Onde você deve cortar a fim de enxertar algo em outro? Você deve cortar no pescoço ou nas pernas? 
[Devemos cortar a raiz.] Os seres humanos são opostos das árvores. A alma humana é a raiz, assim você 
deve cortar o pescoço humano.  
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Quando um broto da verdadeira oliveira de Jesus é implantado no pescoço decepado, a pessoa se torna 
uma verdadeira oliveira. Eu ensinei claramente a vocês o princípio do enxerto. Originalmente, estamos 
todos destinados a nascer como verdadeiras oliveiras, mas devido à queda, nascemos como oliveiras 
selvagens. A história de salvação é a história para enxertar as oliveiras selvagens nas verdadeiras 
oliveiras, as quais podem produzir fruto verdadeiro. Este é o motivo pelo qual a história de salvação é a 
história de restauração.  

Portanto, Deus agora deixa Seus servos cortarem todas as oliveiras selvagens. (01.01.1985. Centro 
Mundial de Missões)  

3) Homem Decaído Deve ser Enxertado ao Messias 

Qual é a mais elevada religião entre todas as religiões contemporâneas? É a religião que nega 
completamente o mundo decaído, centrando na lógica do amor. Após negar o mundo decaído, a religião 
deve desenvolver mais amor positivo do que aquele que o mundo decaído nega. Quando o mundo se 
transforma nesse mundo de amor, o mundo ideal ocorre.  

Que tipo de lugar á a Igreja de Unificação? É um lugar onde Deus pode experimentar amor que Ele nunca 
saboreou antes, através de relacionamentos com seres humanos, e onde Deus pode plantar a raiz de amor 
no mundo humano, o que Ele nunca tinha feito antes.  

O Reverendo Moon, que estabeleceu a Igreja de Unificação, deve conduzir a história de enxertar um 
indivíduo, uma família e assim por diante, até o mundo inteiro estar incluído, em uma única raiz, um 
único tronco, um único galho e uma única folha de amor centrando no amor de Deus. A fim de ser 
enxertado na nova raiz, você deve cortar todas as coisas que pertencem ao mundo satânico. Onde você 
deve cortar? Você deveria cortar suas pernas? Você deve cortar seu pescoço. Esse é o motivo pelo qual 
Jesus disse, "Aqueles que quiserem morrer viverão, e aqueles que querem viver morrerão." Aqueles que 
querem cortar seus pescoços viverão, e aqueles que não querem cortar seus pescoços morrerão, porque 
nosso destino é ser enxertado na nova raiz. Este é um conteúdo muito simples.  

Esta dito, "Nos Últimos Dias, o mundo de felicidade vem, e o Reino do Céu na terra vem." O mundo 
deveria se tornar uma unidade. Se não nos tornamos uma unidade nos Últimos Dias, pereceremos. 
Seremos exterminados. Deus nos queimará, a menos que nos tornemos uma unidade. Se houver somente 
duas pessoas que mantêm a raiz do amor de Deus, Deus deixará somente os dois, e Ele eliminará todos os 
demais que são falsos. Porque Ele não pode eliminar a todos, Ele deve fazer o trabalho providencial de 
enxerto. Deus faz a muda de enxerto, assim Ele quer distribuir mudas de raiz de enxerto no amor 
verdadeiro, tão rapidamente quanto possível. Esse é o motivo pelo qual o mundo satânico se opõe 
ativamente a nós dizendo, "Que tipo de distribuição é esta? Esta é a tática de Deus para destruir nossa 
nação e nosso mundo." Externamente a muda de uma verdadeira oliveira e a muda de uma oliveira 
selvagem parecem a mesma, mas elas são totalmente diferentes. Quão maravilhoso é quando um filho traz 
a muda de uma oliveira verdadeira, a qual parece exatamente com a muda de uma oliveira selvagem, e 
diz, "Oh! Esta é uma muda tão preciosa que eu nunca posso trocá-la por todo o campo de oliveiras 
selvagens. Esta é a muda de uma verdadeira oliveira." Quem pode reconhecer isto? Somente Deus 
conhece o valor disto. Isto é encantador porque ninguém pode reconhecê-lo. (01.02.1986. Sede da Igreja)  

3. A Responsabilidade do Messias 

O que Deus procura? Antes de estabelecer a verdadeira posição e encontrar a tribo verdadeira, Ele deve 
encontrar uma família verdadeira. Antes de ver uma família verdadeira, Ele deve encontrar um homem 
verdadeiro e uma mulher verdadeira. Por milhares de anos desde o início da história humana, Deus esteve 
constantemente clamando, "Deixe aparecer o homem pelo qual estou procurando! Deixe aparecer a 
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mulher pela qual estou procurando!" De fato, a história humana é mais do que vários milhares de anos. 
Mencionamos 6.000 anos de história humana em conformidade com a Bíblia, mas ela deve ser alongada 
para dez milhões de anos. Até mesmo agora falamos sobre 2,5 milhões de anos. Por vários milhões de 
anos, enquanto a humanidade esteve se desenvolvendo, Deus esteve clamando, "Meu homem e minha 
mulher! Onde vocês estão?"  

Seres humanos no mundo decaído também parecem com um homem. Há muitos homens no mundo, mas 
todos eles são falsos. Todos, homem e mulher, esperam ver o homem exemplar – o homem real – que 
Deus deseja ver e que todas as mulheres aguardam por esse homem ideal. Quem é esse homem esperado? 
Ele é o Messias.  

Quem é o Messias? Sua responsabilidade não é apenas salvar indivíduos. Ele deve salvar a família do 
Messias. A fim de salvar a nação do Messias mais do que sua família, e a fim de salvar o mundo do 
Messias mais do que sua nação, ele deveria liberar Deus, que é o Senhor do Messias.  

Algumas pessoas religiosas pensam, "eu devo ir sozinho para o Reino do Céu." Essas pessoas estão em 
profundas dificuldades. Uma esposa deve pensar em enviar seu esposo para o Reino do Céu primeiro, e 
então ela deve pensar em segui-lo para lá. É errado pensar que ela sozinha deve ir para o Reino do Céu, 
abandonando seu esposo. A Igreja de Unificação é um grupo de pessoas que querem enviar primeiro uma 
família, as nações e o mundo inteiro para o Reino do Céu. Aquele que quer liberar primeiro Deus, e então 
seguir para o Reino do Céu é uma pessoa como Jesus. Essa é a responsabilidade do Messias.  

O Messias não pensa, "Oh, eu devo rapidamente entrar no Reino do Céu." O Messias é responsável por 
enviar indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, e o mundo para o Reino do Céu. Ele é também 
responsável para liberar todas as pessoas do inferno e enviá-las para o Reino do Céu, porque ele é a única 
pessoa que está determinada em carregar todas as tristezas de Deus sobre seus ombros.  

Tal homem é o Messias! O Messias nunca sonha pensar, "eu viverei em felicidade sozinho no Reino do 
Céu." Ele deve enviar toda a humanidade para o Reino do Céu, e quando as pessoas no Reino do Céu 
procurarem por ele, dizendo, "Onde está o Messias? Venha aqui! Venha aqui!"—somente então ele pode 
entrar lá. Se somente a tribo de um indivíduo pede para ele entrar, ele não pode entrar. Somente quando 
toda a humanidade pede para ele entrar, e ele olha para trás para estar seguro que ninguém atrás dele 
necessita de sua ajuda, então finalmente ele pode concordar em entrar no Reino do Céu. Tal homem é o 
Messias, e esta é a ideologia do Messias.  

Deus não se sente confortável em ver o inferno, por isso o Messias deve liberar Deus de ver o inferno e 
criar o Reino do Céu na terra e no céu. Somente quando Deus pode finalmente ver que o trabalho de 
salvação está completamente finalizado, o Messias estará disposto a seguir para o Reino do Céu. Estas 
são frases muito sérias e as mais preciosas palavras de todas.  

Não há nenhuma necessidade por um indivíduo Messias que quer somente carregar a cruz individual. Se 
há apenas um Messias individual, Deus teria que procurar novamente um Messias em nível familiar e um 
Messias em nível tribal. Porque o Messias é responsável por representar a todos, desde um indivíduo até o 
mundo inteiro, ele somente irá querer entrar no Reino do Céu após a salvação de toda a humanidade estar 
finalizada, e eles terem entrado com segurança no Reino do Céu. Como Jesus chamou a si mesmo? Ele 
disse que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. (01.03.1989. Sede da Igreja)  

O Messias não tem nada a fazer com o domínio decaído. Porque ele vem como o sujeito do amor original, 
ele não mantém nenhuma relação com o domínio decaído. Ele nasceu como um filho original, tal como o 
filho e a filha de Deus no Jardim do Éden antes que eles tivessem feito qualquer coisa com a queda. 
(05.06.1983. América)  
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Seção 2. Verdadeiros Pais 

1. O Messias 

1) O Núcleo da Bíblia –Verdadeiros Pais 

A partir de onde o homem decaído procura pelo fundamento do amor verdadeiro original? Este é um 
assunto para sérias considerações. A partir de onde? O fundamento começa a partir de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. Ele começa a partir do local onde os seres humanos estão completamente harmonizados 
centrados em Deus.  

O que a Bíblia nos ensina? Os 66 livros do Velho Testamento e do Novo Testamento nos ensinam o ponto 
chave para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia deveria nos ensinar o ponto chave do desejo de Deus, o 
mundo ideal de amor – o ponto chave do desejo humano, e a rota direta para o Reino do Céu. O ponto 
chave é procurar pelos Verdadeiros Pais. Quando um noivo e uma noiva que podem combinar o padrão 
original de amor se tornam completamente unidos, eles automaticamente entram na realidade vertical de 
amor, então eles estão destinados a estabelecer um forte padrão de amor verdadeiro, o qual pode unir todo 
o cosmo com a brilhante e radiante luz de amor com cinco cores. Se uma religião não tem o conteúdo 
para ensinar claramente este fato, ela não pode resolver a vontade de Deus.  

É surpreendente que o Cristianismo tenha esse conteúdo. Porque Jesus conhecia o fator determinante para 
o sucesso da providência centrando em todas as religiões do mundo, ele colocou especial ênfase na busca 
de uma noiva para ele mesmo, como um noivo. Isto significa que devemos procurar um jardim original de 
amor através do curso de restauração.  

O livro do gênesis diz que havia duas árvores no Jardim do Éden. Uma era a Árvore da Vida, a outra era a 
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. O que era as duas árvores? Elas simbolizam o verdadeiro 
homem e a verdadeira mulher que Deus tem procurado. Devido à queda, as posições de Verdadeiro Pai e 
Verdadeira Mãe foram perdidas, assim as árvores simbolizam Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe.  

Quando Deus conduziu os israelitas no deserto, havia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. A 
coluna de nuvem os conduzia durante o dia, e a coluna de fogo os conduzia durante a noite. As colunas de 
nuvem e de fogo simbolizam os pais, representando o homem e a mulher que estão destinados a vir nos 
Últimos Dias. Isto nos demonstra que o povo de Israel devia servi-los. Qualquer um que não segue a 
coluna de fogo e a coluna de nuvem perecerá.  

Quando os israelitas estavam enfrentando o curso de quarenta anos no deserto, sem saber para onde ir, 
Deus, com profunda consideração para elevá-los após a queda, chamou Moisés para o Monte Sinai e deu 
a ele duas tábuas após os quarenta dias de jejum de Moisés. O que era as duas tábuas? Elas simbolizam 
Adão e Eva – os Verdadeiros Pais. Porque o povo judeu colocou as tábuas dentro da Arca? As duas 
tábuas simbolizam as pessoas essenciais, Adão e Eva, que eram fundamentais para a realização da 
vontade de Deus.  

Então o que é a vara de Aarão que brotou e o maná? Eles representam todas as coisas que são a origem da 
vida a partir de um ponto de vista recíproco. Os seres humanos devem ser uma unidade com todas as 
coisas, e então a união de seres humanos e todas as coisas deve ser uma unidade com Deus. Deus 
trabalhou diretamente através da vara de Aarão que brotou e o maná porque eles deviam ser objetos 
recíprocos para os seres humanos. A fim dos israelitas estarem unidos com Deus, eles deviam estar em 
unidade com a vara de Aarão e o maná. Se eles não tivessem cumprido suas responsabilidades de se 
unirem com a Arca, eles morreriam de uma morte súbita. Isto demonstra que os seres humanos devem 
estar unidos com todas as coisas.  
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O curso de quarenta anos de restauração em Canaã conduzido pelos israelitas no caminho para servir o 
Messias que virá como os Verdadeiros Pais tinha como propósito realizar o mundo ideal de Deus e o 
Reino do Céu na terra. Porque eles estavam para cair no deserto, Deus deu a eles duas tábuas na Arca, e o 
maná e as codornizes, como símbolos do Messias. Servir absolutamente a Arca, os levaria a servir o 
Messias substancial. Isto demonstraria o caminho para edificar a nação celeste. A idéia do tabernáculo era 
disciplinar os israelitas a se unirem com um Messias simbólico, a fim de prepará-los para a vinda do 
Messias real. (07.04.1985. Belvedere)  

2) Jesus e os Verdadeiros Pais 

O que estamos destinados a saber a partir de agora? O que ocorrerá nos Últimos Dias? Céu e Terra serão 
virados de cabeça para baixo. A lei celeste será mudada. Girar céu e terra de cabeça para baixo não 
significa que o céu se rachando transforma a terra circular em um quadrado. A mudança da lei celeste 
significa que o posterior se torna o antepassado, e o anterior se torna o descendente. Porque o verdadeiro 
progenitor da raça humana veio para a terra após 6.000 anos, estamos destinados a receber seu sangue e 
carne a fim de estar na órbita correta de vida.  

Esse é o motivo pelo qual Jesus disse, "Eu existo antes de Abraão." O que ele quis dizer com isso? Jesus 
veio como um pai, e um pai não pode ser dois. Um pai é um. O originador da raça humana não pode ser 
dois. A partir do ponto de vista de Deus, Jesus precede Abraão, porque ele veio como o verdadeiro pai da 
humanidade. Ele é o primeiro; esse é o motivo pelo qual ele precede a todos. Aqueles que vêm após o 
primeiro não podem ser reconhecidos no programa de Deus. (25.05.1966. Igreja de Chunju)  

3) O Messias é Os Verdadeiros Pais 

Quem é o Messias? O Messias é um homem ideal cuja mente e corpo estão unidos centrados no amor de 
Deus, e ele é um homem original que transcende as naturezas decaídas. Tal pessoa vem como o centro do 
universo; ele conduz as pessoas para restaurar sua natureza original para que eles possam entrar no Reino 
do Céu.  

O que o Messias deveria procurar? Um noivo procura uma noiva, a qual é Eva. Eva foi perdida, assim ele 
deve procurar Eva, quando vem para a terra. Portanto, o Dia dos Pais, centrando nas palavras 
"Verdadeiros Pais," foi estabelecido pela primeira vez na história humana na Igreja de Unificação, porque 
um casal original de homem e mulher centrado no amor original de Deus foi fundado. (11.06.1983. 
Centro Mundial de Missões)  

É absolutamente errado que membros da Igreja de Unificação pensem que não temos nada a ver com o 
Cristianismo. Porque é assim? A Idade do Velho Testamento e a Idade do Novo Testamento existiram a 
fim de restaurar os Verdadeiros Pais. A Idade do Completo Testamento também existe para a restauração 
dos Verdadeiros Pais. O conteúdo daquelas três idades é o mesmo da restauração dos Verdadeiros Pais. 
Você deve ter tal conceito. O Messias é, de fato, os Verdadeiros Pais; portanto, o conteúdo e o propósito 
do Judaísmo, do Cristianismo e da Igreja de Unificação é o mesmo.  

Então o que é diferente? O Judaísmo queria receber o Messias em um nível nacional, e então expandi-lo 
para o mundo inteiro. O Cristianismo foi formado após a morte de Jesus, a fim de receber o Messias no 
fundamento mundial. E quanto a Idade do Completo Testamento? Este é o nível cósmico, o momento do 
desejo de receber os Verdadeiros Pais mesmo no mundo espiritual. A dimensão é diferente. Você deve 
claramente diferenciá-las uma da outra. (29.04.1984. East Garden)  

O Messias deve agir como o Verdadeiro Pai, quando ele vem para a terra. Então o que é o Verdadeiro 
Pai? Ele é um pai horizontal centrando no amor verdadeiro horizontal, representando o Verdadeiro Pai 
vertical. O Cristianismo diz que o Messias é Deus e Deus é o Messias. Isto está errado. Deus é o 
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Verdadeiro Pai vertical. Ele é o único Pai vertical. Não há outro. O messias é o Verdadeiro Pai horizontal. 
(24.01.1989. Fábrica de Ilhwa Yong-In)  

2. Verdadeiros Pais são Absolutamente Necessários 

1) O que é a Verdade? 

Que tipo de pessoa é a verdadeira pessoa esperada por Deus? Para encontrar uma resposta para esta séria 
questão, estudiosos leram livros abstratos e interpretam as difíceis passagens. Eles têm um excelente 
talento para explicá-las. Mas quanto destas coisas se relacionam com a verdadeira vontade de Deus? Este 
é realmente um problema sério.  

Para onde Deus se dirige? O mundo moderno abandonou Deus tal como um sapato velho, concluindo, 
"Deus está morto. Não há lugar para o Deus morto ir e não necessitamos mais de um nome tal como 
'Deus'." A moral está sendo destruída nesta idade atual. Não há nenhum conteúdo que estabeleça um 
padrão absoluto de bondade. Porque as pessoas não podem estabelecer o padrão absoluto de moralidade, 
elas buscam padrões relativos. O caminho para alcançar o padrão absoluto está totalmente perdido.  

Há qualquer coisa especial sobre o Reverendo Moon? Ele come e dorme tal como qualquer outro faz. 
Minha opinião é tão diferente dos outros? É quase a mesma como a dos outros. A questão é, "Centrando 
no quê, ela é a mesma?" Centrando na "verdade", ela não é a mesma. A verdade é verdade igualmente 
para as pessoas no passado, no presente e no futuro. A verdade também deve ser a verdade para Deus, 
como também para os seres humanos. Ela transcende as barreiras nacionais e raciais, a linha fronteiriça 
entre o mundo espiritual e o mundo físico, e a divisão entre o pobre e o rico. Ela também supera o 
conteúdo cultural dividido de Oriente e Ocidente. A verdade pode superar todas as coisas.  

A partir deste ponto de vista, o que é a verdade? Não importa quanto eu declare que algo deve ser 
verdade, se ela não corresponde com a verdade da história passada ou do mundo futuro, ela seguramente 
perecerá mais tarde. Embora seu início e seu processo sejam bons, ela será arruinada no final. Se o padrão 
de verdade carece de algo, ela não pode sobreviver diante da verdade. Este é um ponto de vista muito 
sério.  

Qual é o padrão de verdade? Centrando em que tipo de pessoas a verdade existe? O conteúdo que possui 
validade universal é a verdade. Ela deveria ser coreana ou internacional; Ela deveria ser histórica ou 
contemporânea? Todos os estudiosos sabem as respostas para essas questões. Ela deve ser internacional, 
ao invés de coreana, e histórica, ao invés de contemporânea.  

Onde está a raiz da verdade? Os problemas da delinqüência juvenil ou da ruptura familiar resultam da 
definição e padronização incerta da verdade. Há mais um ponto a ser adicionado. A verdade não pertence 
apenas a um único indivíduo. A verdade pertence a uma família, uma sociedade e uma nação, antes de 
pertencer a mim. Ela deve pertencer ao mundo antes de pertencer à Coréia, e ela deve pertencer a Deus 
antes de pertencer ao mundo. (14.07.1987. Casa Alaska ISA)  

2) O Messias é um Modelo e um Padrão 

O Messias é um verdadeiro homem que representa céu e terra, o mundo, a nação, a tribo, a família e o 
indivíduo. Ele é um modelo que suplanta todos os níveis. O Messias é aquele que não tem qualquer 
condição para ser acusado por Satanás ou pelos seres humanos. Em todos os aspectos, ele é um homem 
com o padrão ideal de Deus e é oficialmente reconhecido por Deus, pelos seres humanos e por Satanás. 
(05.03.1989. Sede da Igreja)  
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O Reverendo Moon tem ensinado os presidentes americanos, líderes e o povo sobre como trilhar o 
caminho correto. Esse homem exemplar deve aparecer, do contrário, ninguém pode oficialmente 
reconhecer a verdade padrão.  

Sem um critério, como podemos decidir o que é bom e o que é mau? Deve haver um padrão individual. 
Deve haver apenas um padrão individual representando o que a história da religião e a providência de 
Deus têm procurado. O que podemos fazer para encontrar esse homem com este padrão? A fim de realizar 
o ideal, deve haver um exemplo do que Deus tem procurado em Sua providência. O conteúdo do padrão é 
amor. Deve haver um homem com este padrão que pode ser o modelo de amor.  

Quanto o mundo satânico se oporia a tal homem? Todo o mundo satânico está mobilizado para negá-lo. O 
mundo espiritual, o mundo religioso e o mundo secular estão juntos para negá-lo. Para que ele seja um 
padrão perfeito, ele deve se colocar em uma posição de ser negado e perseguido maldosamente.  

Noé teria que segui-lo, se tal homem modelo tivesse existido no tempo de Noé? Ou o modelo teria que 
seguir Noé? E quanto a Jesus? E quanto a Deus? Todos eles teriam que segui-lo.  

Uma vez que um modelo seja decidido, uma nação não pode sobreviver sem se unir com ele. Até mesmo 
Deus deve segui-lo. E quanto ao Reverendo Moon? Ele pode fazer o que quer que ele queira? O único 
homem com o padrão ideal é o Messias. Em termos religiosos, ele é o Messias; a partir do ponto de vista 
histórico, ele é o Salvador; e a partir do ponto de vista providencial, ele é o filho de Deus e um santo.  

A Igreja de Unificação possui o conteúdo apropriado necessário para representar esse homem modelo? 
Este é o problema. E quanto ao Reverendo Moon? [Ele tem.] Como vocês sabem? Todas as grandes 
pessoas, todos os líderes religiosos e Deus no mundo espiritual devem conhecer exatamente da mesma 
forma. O mundo espiritual deve reconhecê-lo. Não importa se as pessoas no mundo físico o reconhecem 
ou não. O modelo representativo deve enfrentar o mundo secular controlado por Satanás, após ter sido 
oficialmente reconhecido pelo mundo espiritual. Quando indivíduos, famílias, tribos, povos, nações e o 
mundo que se opuseram a ele podem finalmente também reconhecê-lo oficialmente, o mundo alcança o 
fim. (15.3.1989. Belvedere)  

O que é um modelo? Considerem um molde de ouro. Uma vez que um molde de ouro é feito, a partir dele 
pode ser feito vários milhares do mesmo tipo por produção em massa. (08.01.1989. Sede da Igreja)  

Um modelo já apareceu. Você entrará em uma idade quando deve decidir se está ajustado ao modelo. 
Quando se ajustar ao modelo, você será oficialmente reconhecido. Quando há um modelo, ele é impresso 
no molde original e então a impressão é passada adiante para ser montada na linha de montagem. Você 
não pode montá-los como deseja, mas eles devem ser oficialmente reconhecidos e montados pelo 
proprietário. Após os bens serem feitos em uma fábrica internacional, aqueles que passam no teste são 
reproduzidos e distribuídos para o mundo. Os "bens" que são aceitáveis devem se juntar ao movimento 
para liberar o mundo.  

Para avaliar adequadamente um indivíduo em uma escala, um modelo deve primeiramente ser preparado 
ou escolhido. Isto se aplica a uma família, uma tribo, uma nação e ao mundo. Todos os Ph.D’s em 
econometria da Universidade de Harvard devem seguir através do mesmo processo de comparação ao 
modelo. Uma vez que um padrão de medida aparece, todos devem se esforçar duramente para se ajustar à 
forma original.  

Sendo que há um modelo, uma tribo é significante. Uma tribo é mais necessária do que uma família; 
quando tribos se juntam apropriadamente, elas formam uma nação. O nível individual representa o 
período de formação; o nível familiar representa o período de crescimento; e o nível tribal representa o 
período de aperfeiçoamento – este é o mais importante. A perfeição individual, a perfeição familiar e a 
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perfeição tribal devem se ajustar ao padrão original. Portanto, a Igreja de Unificação deve iniciar um 
movimento para criar essas formas. (18.03.1987.)  

3) O que são Verdadeiros Pais? 

O que são os Verdadeiros Pais, sobre os quais a Igreja de Unificação fala? Se não tivesse ocorrido a 
queda, Deus teria sido a fonte vertical de amor, e Adão e Eva teriam sido os corpos de Deus. Eles estavam 
destinados a serem os corpos de Deus, nos quais Deus seria como o osso. Deus também tem mente e 
corpo. Deus deve ser o pai interno na posição interna, e Adão e Eva deviam ser os pais externos na 
posição externa. Os seres humanos devem servir tanto os pais internos como os pais externos, quando os 
pais internos e externos estão unidos em amor. Os Verdadeiros Pais – seres humanos perfeitos – devem 
ser criados pela fusão cooperativa de Deus e dos seres humanos através do amor. Não há seres humanos 
perfeitos a menos que haja esta fusão através do amor.  

Os seres humanos perfeitos são nossos antepassados originais – os seres humanos originais que Deus 
pretendia criar. Nascemos desses seres humanos originais. Porque nascemos dessas pessoas divinas, 
devemos ter tanto a natureza divina de Deus como a natureza humana dos pais horizontais. Somente 
quando Adão e Eva estivessem comprometidos no amor de Deus, eles poderiam se tornar perfeitos. A raiz 
de nossa linhagem de sangue ancestral repousa onde o amor vertical de Deus e o amor físico horizontal 
estão comprometidos. A partir desse ponto, toda a humanidade nasceria. Entretanto, devido à queda, o 
amor do homem, o amor da mulher e o amor de Deus estão separados. Devido à queda, o amor do 
homem, o amor da mulher e o amor de Deus não estão enlaçados. Se não tivesse ocorrido a queda, 
homem e mulher estariam automaticamente enlaçados em amor. Porque um homem quer estar unido com 
uma mulher? Por causa do amor; então o que eles querem fazer após estarem unidos em amor? Eles 
querem receber a bênção de Deus. Este é o propósito. (13.11.1988. Belvedere)  

O termo Verdadeiros Pais significa um homem perfeito e uma mulher perfeita que estão conectados 
verticalmente com Deus, e horizontalmente enlaçados um com o outro em um ângulo de noventa graus. A 
Bênção é o processo no qual eu corto o pescoço de virgens e solteiros e implanto as mudas do Verdadeiro 
Pai e da Verdadeira Mãe neles, para enxertá-los na linhagem de Deus. (01.05.1984. Centro Mundial de 
Missões)  

4) A Razão de Necessitarmos dos Verdadeiros Pais 

O que os Verdadeiros Pais trouxeram para a terra? Eles organizaram uma nova realidade de coração 
centrando no amor verdadeiro, na humanidade e no mundo espiritual. O que é realidade de coração? A 
realidade do coração decaído tem uma linhagem de sangue diferente. A raiz da realidade do verdadeiro 
coração se centra nos Verdadeiros Pais. Esta não é uma raiz decaída. Você deve crescer se enxertando 
nessa raiz, que é o Verdadeiro Pai. Queime os galhos e corte seus laços com o mundo satânico!  

Após recuperar a realidade do coração original enxertando na raiz original, você pode participar na 
posição original e no amor verdadeiro centrando no amor absoluto e original de Deus. Além disso, você 
pode herdar a forma universal do amor verdadeiro de Deus.  

A razão que necessitamos de Verdadeiros Pais é para plantar a raiz original centrando na realidade do 
coração original; no mundo, agora a raiz é diferente. Devido à queda, o tronco e os galhos são todos 
diferentes, não sendo originais. Um novo tronco e novos galhos se originam a partir da nova raiz dos 
Verdadeiros Pais. Vocês são cortados de todas as coisas que se originaram a partir do mundo satânico e se 
enxertam nos Verdadeiros Pais, e se tornam a corrente principal do universo.  

Este é o Último Julgamento. Quando este julgamento ocorre? Ele ocorre quando a raiz e todos os galhos 
laterais do mundo satânico são cortados. Somente a corrente principal que conecta com a raiz original 
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pode herdar a posição de receber o amor de Deus. A Igreja de Unificação segue a forma da verdade de 
coração trabalhando para conectar o tronco, e as folhas que se originam a partir da raiz do amor com a 
humanidade, a fim de ressuscitar o mundo. Por essa razão, os Verdadeiros Pais e seu amor são 
absolutamente necessários. (10.05.1987. Igreja de Pusan)  

O que são os Verdadeiros Pais? Como eles são diferentes de seus pais físicos em termos de amor? O 
conceito de amor é diferente. Seus pais físicos ensinam o amor centrado no corpo físico, enquanto seus 
pais espirituais ensinam o amor centrando no mundo espiritual. O conteúdo é diferente. Por causa da 
queda, necessitamos pais espirituais tal como de pais físicos. O que os seus pais físicos têm ensinado de 
fato? Eles têm ensinado a vocês como seguirem para baixo centrando no individualismo, abandonando o 
caminho em uma dimensão mais elevada. A partir de seus pais físicos, vem a linha decisiva para arrastá-
los eternamente para este mundo decaído. Não há como cortar esta linha sem os Verdadeiros Pais.  

Em tal fundamento, os Verdadeiros Pais ensinam a vocês os conceitos de uma dimensão mais elevada. 
Quanto mais você se eleva, mais importantes são as lições que eles ensinam para você. Eles ensinam 
princípios que o capacitará a viver na nação eterna no Céu, e assim você não terá qualquer problema de se 
harmonizar com os ritmos desse mundo. Eles ensinam as lições que você necessita saber para que não 
tenha qualquer problema para respirar lá. (01.10.1983. Centro Mundial de Missões)  

3. A Missão dos Verdadeiros Pais 

1) O Estabelecimento Correto da Linhagem de Sangue 

O que o Messias faz, quando ele vem para a terra? Sua raiz é Deus. Essa é a diferença. O Messias está 
enraizado em Deus, enquanto os homens decaídos estão enraizados em Satanás. Que tipo de ser é o 
Messias? Ele está conectado completamente com a raiz de amor de Deus e é o substituto para Adão, que 
caiu em seu período imaturo de crescimento.  

O Messias vem para a terra para a história de recriação. Deus criou Eva após o modelo de Adão. Dizer 
que Eva foi criada com uma das costelas de Adão significa que ela foi criada de acordo com o padrão de 
Adão.  

Deus criou Adão após Eva, ou Eva após Adão? Sendo que Eva foi criada conforme Adão, quando vem 
um homem perfeito na posição de Adão, Eva está destinada a se tornar perfeita seguindo o modelo do 
Adão perfeito. Porque Adão caiu sem cumprir sua responsabilidade, a pessoa que restaura o que Adão 
fez, deve procurar uma mulher a partir do mundo satânico. Ele não deve trazer a mulher até ele pela força. 
Ele deve obter uma rendição natural centrada no amor, e a linhagem de sangue satânica deve ser 
absolutamente negada.  

Como é formada a linhagem de sangue satânica? Se há um noivo, as núpcias familiar, as núpcias da tribo, 
as núpcias da nação e as núpcias do mundo estão todas estreitamente conectadas. Quando o Messias 
busca sua noiva, Satanás utilizará todos os tipos de métodos ardilosos para pará-lo. Porque Satanás está 
também ciente de que esta nação será desenraizada por este homem, ele fará sua definitiva oposição ao 
Messias. (04.10.1987. Sede da Igreja)  

O que o Reverendo Moon da Igreja de Unificação faz neste mundo? A Igreja de Unificação utiliza as 
palavras "Verdadeiros Pais", as quais são um termo espantoso. Sendo que nasceram pais falsos, 
verdadeiros pais devem aparecer. Qual é a missão dos Verdadeiros Pais? Eles devem corrigir a falsa 
linhagem de sangue – a raiz do mundo satânico e da falsa vida e da falsa forma de amor. A Bíblia diz, 
"Aqueles que querem morrer viverão, e aqueles que querem viver, morrerão." A razão pela qual essa 
afirmação paradoxal teve que aparecer é que Satanás deve morrer. (04.10.1987. Sede da Igreja)  
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2) Salvação é através do Amor 

Porque o curso de nossa vida está distorcido devido à queda, ele deve ser restaurado. O Messias 
representa a humanidade e vem como a pessoa encarregada de restaurar a desordem. O Messias deve 
salvar o amor perdido por si mesmo. Inúmeras pessoas religiosas não sabem que salvar este amor perdido 
é mais precioso do que salvar um Adão ou uma Eva.  

Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação trabalha para a unidade das pessoas. Como as pessoas 
deveriam ser unidas? Pela força? Com conhecimento? Com ameaças de poder? As pessoas são unidas 
com amor essencial. De onde vem este amor fundamental? Ele deve vir a partir de Deus. Porque ele deve 
vir de Deus? Os seres humanos nascem do amor. O amor dos pais é a raiz de sua vida. Quando esse amor 
está conectado ao amor de Deus, a raiz do amor de Deus pode resolver o conflito de sua mente e seu 
corpo. (01.02.1986. Sede da Igreja)  

3) Abrindo o Portão da Idade da Bênção 

O que é o Pai Santo no Cristianismo? Ele é Deus. O que é o Filho Santo? Ele é Jesus. E quanto ao 
Espírito Santo? O Espírito santo é como um pombo, como água, ou como óleo? Que tipo de espírito é 
ele? Ele é um espírito maternal. Quando este espírito maternal no fundamento espiritual encontra 
substancialmente a palavra com um corpo substancial, ocorre o banquete das bodas do Cordeiro. Este é o 
momento quando, pela primeira vez nos 6.000 anos de história bíblica, bons pais estão sendo restaurados. 
A história iniciou com falsos pais e se ampliou ao mundo satânico de 3,6 bilhões de pessoas decaídas. 
Elas devem nascer novamente através dos Verdadeiros Pais. Como podem nascer novamente, quando elas 
já são nascidas? A única forma é através de um enxerto. Todas elas se tornaram as oliveiras selvagens. 
Para que elas sejam enxertadas em uma muda e o galho de uma oliveira verdadeira, elas devem abandonar 
suas vidas.  

Então o que será a história futura? A era religiosa de um noivo e uma noiva ocorrerá quando o Senhor, 
como um noivo encontra sua noiva. Essa é a religião dos Verdadeiros Pais. De fato, ela não é uma 
religião em sua totalidade. A religião desaparecerá nesse tempo. Salvação deve ser alcançada atendendo 
aos Verdadeiros Pais. A idade da salvação pelo atendimento está vindo. Portanto, as palavras dos 
Verdadeiros Pais devem ser a origem de suas palavras e todas as sensações biológicas dos Verdadeiros 
Pais devem se tornar suas sensações biológicas. A vida dos Verdadeiros Pais deve ser o fundamento 
tradicional da cultura em sua família.  

Onde está a forma cultural e a tradição histórica centrada nos Verdadeiros Pais? O mundo atual, as 
realidades culturais, nações e igrejas têm sido formadas pelos descendentes de antepassados decaídos 
através da linhagem satânica. A fim de limpar todos esses resultados satânicos, Jesus veio. Isto é 
restauração.  

A história vertical deve ser indenizada horizontalmente nos Últimos Dias. Eva e o arcanjo devem se 
centrar em Adão e no padrão original do Jardim do Éden. Centrando em Deus, eles devem ser unidos.  

O que é a queda? É a separação de todos os seres. A idade cultural cristã e a idade cultural arcangélica 
estiveram separadas, mas devem ser absorvidas na idade cultural cristã. A cultura de Satanás aparece 
como um domínio comunista. Mas quando a cultura centrada nos Verdadeiros Pais aparece nos Últimos 
Dias, tanto comunismo como democracia desaparecerão. A tendência internacional do pensamento 
religioso também irá desaparecer e virá uma nova idade de cultura internacional centrada no encontro 
com o retorno do Senhor, como um noivo e sua noiva. Esse mundo será um mundo unido de idioma, vida, 
ação, esperança e coração. A Igreja de Unificação começou com a expectativa por esse mundo unido.  
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A Igreja de Unificação ensina que você não pode receber salvação como um indivíduo. Você não pode ir 
sozinho para o Reino do Céu. Esse é o Princípio. Adão e Eva no Jardim do Éden estavam destinados a 
irem para o Reino do Céu juntos. O esposo sozinho ou a esposa sozinha não pode ir para o Reino do Céu. 
O ideal é que o esposo e a esposa unidos – a família unida – devam ir para o Reino do Céu. Você pode 
estar feliz quando seu pai vai para o inferno e sua mãe vai para o Céu? É bom que os pais sigam para o 
reino do Céu e os filhos sigam para o inferno? Que tipo de Reino do Céu é esse?  

O Reino do Céu é o lugar onde o esposo e a esposa – uma família – e além disso, toda a tribo, a nação 
inteira e o mundo inteiro devem seguir juntos. O lugar onde o grupo inteiro pode seguir junto é o Reino 
do Céu. Esta é a forma da Igreja de Unificação.  O propósito da Igreja de Unificação não é a salvação 
individual. Nossa cerimônia de casamento em massa ocorre de acordo com este princípio. A cerimônia de 
casamento em massa é objeto de ridicularização, visto como um tipo de show de exibição hoje em dia, 
mas seu conteúdo possui uma grande importância.   

Casamento não era permitido durante a idade religiosa do arcanjo. Devido à morte de Jesus, o mundo 
religioso foi ramificado em dois. Um deles é o Cristianismo.  

Adão vem como um noivo e se torna uma unidade com Eva. Este casal deve voltar para Deus amando o 
arcanjo. A história é formada assim.  

De agora em diante um matrimônio é necessário a fim de entrar no Reino do Céu. O tempo veio para o 
sacerdote budista casado prevalecer sobre o monge budista. Se padres e freiras permanecem solteiros, 
todos eles acabarão no inferno. Agora a fortuna universal busca pelos laços de um noivo e uma noiva. 
Padres e freiras católicos devem se casar; do contrário, eles perecerão. A Igreja de Unificação abençoa o 
noivo e a noiva para que eles não pereçam. Jesus pode lidar com isto se ele vem das nuvens? Ele pode 
edificar o Reino do Céu, se ele vem como um fantasma? Seria em vão se ele viesse das nuvens. 
(03.10.1971. Sede da Igreja)  

4) O Cumprimento do Domínio da Unificação  

O Messias vem a fim de cumprir a unificação. Ele vem para virar o mundo de cabeça para baixo. Para 
fazer isso, ele vem com a nova igreja que trabalha pela unidade. (05.03.1989. Sede da Igreja)  

Os Verdadeiros Pais continuamente querem amar o mundo decaído com o coração original, não importa 
quão mal o mundo seja. Eles querem amar os indivíduos, famílias, tribos, nações e o mundo com esse 
coração imutável. Não importa quanto o mundo esteja errado, eles querem perdoá-lo e amá-lo. Não 
obstante, o mundo inteiro se opõe a eles, mas eles querem marchar em frente na direção de um mundo 
unido, esquecendo e superando a oposição em nível individual, familiar, tribal, nacional e mundial. Esta é 
a missão do Messias e a responsabilidade dos Verdadeiros Pais e de Deus. (15.07.1990. América)  

5) A Liberação do Mundo Espiritual  

A missão dos Verdadeiros Pais é indenizar, mesmo que condicionalmente, todas as realidades bloqueadas 
do mundo espiritual a partir do mais profundo da terra. Eles devem seguir através do curso de indenizar 
toda a história da humanidade. Centrando no núcleo condicional que pode conectar os oito estágios 
verticais e os oito estágios horizontais, eles devem indenizar a história. O Pai tem feito isto por quarenta 
anos. (14.05.1987. Coréia)  
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4. A Proclamação dos Verdadeiros Pais 

1) O Propósito da Proclamação dos Verdadeiros Pais 

A fim de vocês se tornarem pais que se assemelham aos Verdadeiros Pais, embora o Pai e a Mãe não 
estejam aqui, o Pai proclama os Verdadeiros Pais. O termo "Verdadeiros Pais" significa a perfeição de 
todas as coisas. É algo que pode fazer Deus perfeito. Quando os cristãos convencionais ouvem isto, eles 
perguntam, "O que? Algo para fazer Deus perfeito?" Eles pensam que Deus é um Ser absoluto, por isso 
Ele não precisa de nada. Isto não é verdade.  

O conteúdo da proclamação é: "Quando você vive para o benefício do mundo mais do que os Verdadeiros 
Pais, e quando você voa para o mundo como um enxame de abelhas, carregando uma cruz mais pesada do 
que os Pais, o mundo será transformado na nação de Deus de uma única vez." "Seja absolutamente 
obediente ao Rev. Moon" não é a mensagem dada pela proclamação.  

2) O Significado e o Resultado da Proclamação dos Verdadeiros Pais 

Tivemos que investir mais dinheiro para salvar as igrejas convencionais, as quais se opuseram 
constantemente a nós, do que para a Igreja de Unificação durante os últimos quarenta anos. Embora a 
América tem sido minha inimiga, eu investi vários bilhões de dólares por anos, a fim de salvar a América. 
Eu não estive em débito com a União Soviética por todo este tempo. Eu fui lá para dar amor verdadeiro 
para o benefício deles. Minha visita não foi para fazer dinheiro. Gorbachev deveria automaticamente 
inclinar sua cabeça quando olhasse minhas mãos. Ele era como um filho pródigo expulso de sua casa, 
chorando como um rio. Eu tive que seguir através de incontáveis anos a fim de apertar suas mãos e 
finalmente encontrá-lo com crescente fortuna celeste centrando no amor verdadeiro de Deus; por causa 
disto, o coração de Gorbachev devia se inclinar diante de mim.  

O que os Verdadeiros Pais fazem quando aparecem na terra? Eles devem viver para o benefício da 
humanidade mais do que qualquer outro tenha feito, e devem liberar Deus. Quando você herda essa 
tradição, um ponto central de paz para a unificação de todas as nações será implantado; isto reavivará as 
nações e irá digerir o mundo inteiro. Quando gritamos, "Pai Celeste, Mansei!" e "Verdadeiros Pais, 
Mansei!" na turnê de boas vindas aos Verdadeiros Pais, havia muitos ministros e anciãos das igrejas 
convencionais. Eles disseram na saída, "Oh! O que eu fiz? Eu devia estar possuído por maus espíritos. Eu 
os chamei de hereges até ontem, mas então dei um grito de exaltação pelos Verdadeiros Pais. O que é 
isto?" Ninguém os forçou a levantar suas mãos. Eles o fizeram inconscientemente. Se eles não tivessem 
feito isto, seus antepassados não teriam ficado quietos.  

A reunião de boas vindas dos Verdadeiros Pais foi realizada a fim de estabelecer corretamente a origem 
do início da história em conformidade com as leis celestes e concluí-la, e todos os ignóbeis seres sob 
Satanás devem desaparecer e a unificação do mundo deve ocorrer. (06.05.1990. Sede da Igreja; 
25.05.1990. Casa de Hannam-dong)  

Quando a reunião de boas vindas dos Verdadeiros Pais foi finalizada em nível mundial, entramos em uma 
nova idade. Aqueles que estão abertos espiritualmente já receberam a revelação de que o velho mundo 
está terminado e estamos entrando em um mundo novo. Esse é o motivo pelo qual o mundo espiritual se 
volta para você. Os bons espíritos que acreditaram nas maiores religiões do mundo – Velho Testamento, 
Novo Testamento, e Completo Testamento – e deixaram uma boa reputação na terra estão auxiliando a 
providência terrena de acordo com a vontade de Deus. De fato, não havia como se relacionar com a terra 
sem seguir através desses bons espíritos no bom mundo espiritual.  
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Mas porque os Verdadeiros Pais foram vitoriosamente além das batalhas contra os indivíduos, famílias, 
tribos, nações e o mundo, a realidade religiosa foi liberada. Não há nenhuma religião na idade dos 
Verdadeiros Pais. Se Adão e Eva não tivessem caído, não teria havido nenhuma necessidade de religião. 
Centrando no ideal de Adão e Eva eternamente unidos com Deus, antepassados no mundo espiritual 
teriam livremente se relacionado com seus descendentes na terra em qualquer momento. (24.05.1990. 
Casa de Hannam-dong)  

Porque os Verdadeiros Pais foram proclamados, a Coréia não perecerá. Todas as nações, incluindo a 
União Soviética e o mundo inteiro, não perecerão.  

Se tivesse existido Verdadeiros Pais no Jardim do Éden, Satanás nunca teria existido. Porque seus 
antepassados foram para o mundo espiritual antes de você, e eles estão na posição do arcanjo, você deve 
precedê-los. (26.06.1990. Igreja de Kwang Ju)  

3) O Poder de Influência dos Verdadeiros Pais 

Toda religião de elevada dimensão tem o ideal de uma Segunda Vinda. Por quê? Qual é o propósito da 
Segunda Vinda? São os Verdadeiros Pais, a Segunda Vinda do Senhor. O Messias significa Verdadeiros 
Pais, os quais são o objetivo da história humana. Quando toda a multidão de pessoas que estiveram 
vagando por aí como órfãos, sem sua própria nação vêm para os Verdadeiros Pais, um único mundo ou 
uma única casa da família de Deus pode finalmente ser edificada.  

Não há nenhum Satanás no mundo onde residem os Verdadeiros Pais. Esta é a visão do Princípio. Quando 
aparecem os Verdadeiros Pais, Satanás deve desaparecer automaticamente. (27.05.1990. Belvedere)  

Quando conhece claramente sobre Deus e os Verdadeiros Pais, você é liberado e é ressuscitado. Você 
deve demonstrar Deus e os Verdadeiros Pais para o mundo. Quando você se torna a prova substancial 
para representar Deus e os Verdadeiros Pais, o mundo inteiro será liberado. As pessoas devem ver Deus e 
os Verdadeiros Pais em você. Porque todas as pessoas estão cientes da mente original, elas podem 
facilmente reconhecer aqueles que estão com Deus e os Verdadeiros Pais. A razão pela qual eu falo sobre 
isto, é porque hoje é o dia da proclamação para esse período de transição.  

Qual é o ideal original da criação de Deus? É edificar um Reino no Céu e na terra centrado nos 
Verdadeiros Pais. Sem os Verdadeiros Pais, o Reino do Céu no mundo espiritual e na terra não pode 
acontecer. Quando perguntamos aos cristãos, "Como Jesus está no Paraíso ao invés do Reino do Céu, 
embora ele seja o primeiro filho de Deus?" eles não podem responder. O Reino do Céu no mundo 
espiritual e na terra somente pode ser estabelecido através do aperfeiçoamento dos Verdadeiros Pais e do 
fundamento do amor. Unir o reino no mundo espiritual é a missão dos Verdadeiros Pais, de ninguém 
mais. Porque Jesus não pôde ser os Verdadeiros Pais, ele está no Paraíso.  

A história humana é um mistério porque as pessoas não sabem sobre restauração através de indenização. 
A lei de causa e efeito seguramente se aplica à história, assim algo mal está destinado a perecer. Mas não 
sabíamos por que o mal pereceria.  

Porque o ideal de Deus não está cumprido? O amor de Deus é o ideal que deve aparecer, mas as pessoas 
não sabiam de fato de onde o amor de Deus poderia vir. Ele não pode vir do cérebro de estudiosos. Ele se 
origina da medula óssea dos pais originais. Portanto, o fato de que a história dos Verdadeiros Pais ocorre 
no mundo humano significa que o estabelecimento do fundamento para a origem do Reino do Céu deve 
ser conectado na terra. Sem seguir através dos Verdadeiros Pais, o Reino do Céu não pode nascer. Os 
Verdadeiros Pais, na posição de ter cumprido a responsabilidade pelo todo, deve unir o domínio indireto 
de coração com o domínio direto de coração. Sem o surgimento do fundamento para unir o mundo celeste 
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com o mundo terreno, o Reino do Céu não pode nascer. Este é o ideal de criação, não apenas as minhas 
palavras. (09.10.1986. Casa de Hamnam-dong)  

4) Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos 

Vocês são filhos de verdade dos Verdadeiros Pais? [Sim.] O que são filhos? Por que razão chamamos os 
Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos de "super campeões"? [Por causa do amor verdadeiro.] É a 
linhagem de sangue verdadeira ao invés do amor verdadeiro. Os Verdadeiros Pais estão conectados aos 
Verdadeiros Filhos através da linhagem de sangue verdadeira, embora seu vínculo seja formado através 
do amor verdadeiro. Aqueles que estão conectados através da linhagem de sangue verdadeira devem se 
assemelhar aos Verdadeiros Pais. Você se assemelha a mim? Seus olhos são azuis e os meus olhos são 
negros. Nosso cabelo é tão diferente. Eu sou um oriental, e meu rosto é achatado.  

Para se assemelhar a mim, você deve se assemelhar ao meu núcleo – a essência. Você deve se assemelhar 
a minha essência – vencendo sobre Satanás e tendo absoluto amor por Deus, e então deve controlar 
Satanás. (08.11.1987. Sede da Igreja)  

A menos que você possa herdar completamente dos Verdadeiros Pais, servindo-os como seus pais e 
sentindo a liberação deles como sua liberação, você não pode herdar a bênção de Deus -- a "herança". 
(07.10.1962. Sede da Igreja)  

Com quem os membros da Igreja de Unificação estão unidos? Com quem os Verdadeiros Pais estão 
unidos? [Deus!] Não há outra forma especial para você viver, exceto exaltar os Verdadeiros Pais. Mesmo 
para o Dr. Lee e o Dr. Yun, a base do tronco da árvore que você conhece não é importante. Seu passado é 
em vão.   

Após cortar a raiz, brotos, base de um tronco, e os galhos do passado, você deve ser enxertado na nova 
tradição dos Pais que devem abrir uma nova história; então você deve se apoiar no novo fundamento 
cultural da Igreja de Unificação. (14.06.1987. Sede da Igreja)  

Quanto você deveria amar o Pai? Você deve voltar ao problema original. Você não está destinado a amar 
com qualquer traço do mundo satânico. Você não deve amar na posição contaminada. Você deve amar o 
Pai mais do que você ama seus pais, cônjuge e filhos no mundo satânico. Esse é o motivo pelo qual a 
Bíblia diz, "Qualquer um que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim; qualquer 
um que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim"; ela também diz, "Tome sua cruz 
e me siga." Vocês devem tomar suas próprias cruzes. Superar o poder que empurra você na direção oposta 
é tomar a cruz. Neste ponto você deve derramar lágrimas de tristeza. (01.06.1988. Sede da Igreja) 
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Messias Tribal  
 
Capítulo 3 – A Restauração Essencial e o Estabelecimento da 
Primogenitura 
 

1. A Restauração Essencial 

Devido à queda, recebemos o sangue de Satanás. Se os progenitores da humanidade, Adão e Eva, não 
tivessem caído, eles teriam sido os filhos de Deus sem pecado, mas eles se tornaram filhos de Satanás 
através da queda. Originalmente, os seres humanos seriam governados somente por Deus. Deus deve ser o 
único Senhor dos seres humanos, mas Satanás se tornou nosso senhor através do relacionamento imoral 
entre Satanás e os seres humanos.  

1) Fundamento para a Providência de Separação 

O Princípio ensina que o amor é o poder governante. Esse é o motivo pelo qual Satanás ter um direito de 
reivindicar propriedade sobre os seres humanos embora seu amor seja imoral. De acordo com o princípio 
de criação, Deus é o proprietário original dos seres humanos. Portanto, Deus e Satanás junto podem 
reivindicar propriedade sobre os seres humanos. Mas é fisicamente impossível dividir Adão em dois – um 
para Deus, e o outro para Satanás. Deus teve que estabelecer certa regra para dividir um ser humano do 
ponto de vista do princípio. Deus estabelece a regra de separação em termos de relacionamento interno-
externo e de relacionamento sujeito-objeto, e na posição de Deus ser uma entidade interna e da criação ser 
uma entidade externa. Em outras palavras, Deus dividiu Adão e Eva decaídos em dois, através de seus 
dois filhos.  

Caim é o representante de Satanás e Abel é o representante de Adão sem pecado. Deus coloca o segundo 
filho na posição interna. Abel representa o segundo amor entre Adão e Eva, o qual contém menos 
elementos maus.  

Abel é o fruto do segundo amor e Caim é o fruto do primeiro amor. Deus tomou Abel porque o 
relacionamento de Adão e Eva está mais de acordo com o princípio do que o relacionamento de Eva e o 
arcanjo.  

No sistema original, a ordem do amor deveria ser a partir de Deus para Adão, e então para o arcanjo, 
assim a posição na restauração também deve iniciar a partir de Deus para Abel, e então para Caim. Deus 
restaura o Princípio perdido restaurando primeiro esta fórmula.  

A linhagem de sangue da humanidade foi sacudida pela ação decaída. O sangue de Satanás preencheu a 
humanidade. Esse é o motivo pelo qual a restauração deve iniciar a partir da origem, e o segundo filho 
Abel deve restaurar a primogenitura do primeiro filho.  

A queda iniciou a partir do ventre de uma mulher, por isso a restauração deve ser estabelecida dentro do 
ventre de uma mulher. O ventre foi o local original do início do mal, e assim devemos reverter para o 
local da primeira causa na restauração. Esse é o motivo pelo qual Deus iniciou a providência para 
restaurar a primogenitura através destes dois irmãos. Caim deve descer para a posição de Abel, e Abel 
deve subir para a posição de Caim – a posição de primeiro filho. Mas Caim assassinou Abel. Esta ação é 
apenas a repetição da ação decaída de Adão e Eva. Esta ação criou a mesma condição com a qual Satanás 
controlou Adão, e é o oposto da restauração. Esta parte é bastante difícil de entender, por isso eu gostaria 
de explicá-la com um gráfico.  
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Porque a distância era muito grande quando os irmãos tinham idades diferentes, Deus começou a procurar 
por irmãos mais próximos em idade. Em outras palavras, Deus queria conduzir esta providência de 
restauração na direção de um padrão mais próximo da origem. A melhor forma era empurrar Caim e Abel 
de volta para o ventre da mãe, mas isto era fisicamente impossível. Isto é como uma sobreposição no 
centro.  

Assim a providência se processou através dos irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. O mesmo princípio se aplica a 
eles. Jacó deveria tomar a posição de seu irmão mais velho Esaú, e Esaú deveria descer para a posição de 
seu irmão mais jovem Jacó. A mãe dos irmãos gêmeos era Rebeca. Quando ela estava grávida, os dois 
bebês dentro de seu ventre estavam lutando, e ela perguntou a Deus sobre isto. Deus disse, "Duas nações 
estão em seu ventre, e dois povos a partir de você serão separados; um povo será mais forte do que o 
outro, e o mais velho servirá o mais jovem."  

Jacó estava estabelecendo a condição de não ser acusado por Satanás. Ele pôde comprar a primogenitura 
de Esaú com pão e lentilhas, assim Satanás não pôde acusá-lo embora ele tenha tomado a primogenitura 
de Esaú. A primogenitura foi restaurada e a bênção do pai deles foi dada para Jacó; mas Esaú ficou 
extremamente zangado e queria matar Jacó, tal como Caim matou Abel. 

2) Missão de Jacó 

Jacó devia restaurar a posição de Adão como também a posição perdida de Abel. Esse é o motivo pelo 
qual ele teve que estar no exílio em Harã por 21 anos. Ele não estava cumprindo completamente sua 
missão durante esse período. Após 21 anos, ele retornou para sua terra natal, Canaã, com suas posses. No 
curso da queda, a mãe começou a ação decaída e seu filho completou a ação. A Mãe e o filho juntos 
trouxeram a queda para a humanidade. Portanto, no curso de restauração, o processo inverso deve ocorrer. 
Esse é o motivo pelo qual a mãe, Rebeca, e seu filho mais jovem, Jacó, cooperaram para realizar o 
propósito.  

No curso da queda, Eva mentiu para seu pai (Deus) e para seu irmão (Adão); por isso, Rebeca enganou 
seu esposo, Isaque, e seu primeiro filho, Esaú, a fim de Jacó receber a bênção. Isaque, como o pai dos 
dois irmãos, estava na posição de Deus, e Esaú estava na posição de Caim.  
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Esse era apenas um fundamento; a restauração substancial ainda não havia sido estabelecida. Até esse 
tempo, a mãe de Jacó estava cumprindo sua missão, e então o retorno de Jacó era para cumprir a missão 
dele. A missão de Jacó era restaurar a posição de Adão invadida por Satanás e restaurar a posição de 
Abel, que tinha sido assassinado por Caim. Jacó devia subir para a posição de Esaú e fazer Esaú render-se 
a ele.  

Você deve lembrar como Adão perdeu sua posição, porque a primeira e mais importante missão de Jacó 
era restaurar a posição de Adão. Adão foi dominado por Satanás; por isso, Jacó teve que lutar contra um 
anjo no Vale de Jaboc. Ele enfrentou um anjo a noite inteira, até o romper do dia. Qual foi o resultado 
disto? O anjo admitiu a vitória de Jacó e o abençoou. Desta forma, a posição original foi restaurada.  

Porque o anjo golpeou o osso da coxa de Jacó antes de dar a ele a bênção? A queda humana foi causada 
pelo mau uso do “osso da coxa”; portanto, a indenização foi completada através de golpear a parte 
pecaminosa do corpo. O princípio de "olho por olho, dente por dente" foi aplicado neste caso. Por essa 
razão, o anjo foi capaz de abençoar Jacó.  

Qual era a segunda missão de Jacó? Primeiro, ele necessitou obter vitória sobre o anjo. A posição de 
Adão foi restaurada obtendo uma vitória interna. A seguir Jacó devia restaurar a posição de Abel nesta 
condição para restaurar a posição de Adão. Voltando de Harã após 21 anos, Jacó deu todas as suas posses 
para Esaú a fim de apaziguar seu irmão; ele apenas queria receber a bênção de Esaú. Esse é o motivo pelo 
qual o irmão mais velho Esaú deu as boas vindas para Jacó. Desta forma, Esaú desceu para a posição de 
seu irmão mais jovem. Porque Jacó restaurou a posição de Esaú, ele pôde cruzar suas mãos para colocar 
sua mão esquerda sobre Manassés, o filho mais velho de José, e colocar sua mão direita sobre Efraim, o 
filho mais jovem, quando estava os abençoando.  

De acordo com a Bíblia, a natureza de Jacó parecia ser muito ardilosa. Não é estranho que Deus tenha 
abençoado esse Jacó ardiloso? Há uma clara razão para isto, a partir do ponto de vista do Princípio. 
Porque Jacó cumpriu sua missão dada por Deus, Deus pôde abençoá-lo. Você pode acreditar nessa 
estória? Você acha que eu fiz todas essas estórias? Todas essas coisas aconteceram há vários milhares de 
anos atrás, assim, ninguém pôde entender o verdadeiro significado das estórias do Velho Testamento até 
que o Princípio fosse revelado.  

O nome Israel começou a partir da posição D no diagrama acima. Embora Jacó tenha estabelecido um 
fundamento vitorioso, no ponto E, a posição original não foi restaurada. Assim a posição D tinha que ser 
restaurada no ponto E através de certa condição. Se Deus tivesse parado Sua providência na idade de 
Jacó, o padrão anterior à idade de Jacó nesse tempo teria permanecido sem ser restaurado.  

Digamos que a providência de Deus começou com Jacó e foi completada durante a geração de Jacó. 
Então a geração depois da idade de Jacó é restaurada devido a sua condição vitoriosa, mas as gerações 
antes da idade de Jacó – dos filhos a partir da meia idade – não podem ser restauradas. Portanto, a 
restauração deve começar novamente a partir da origem -- o ventre da mãe. 

3) A Providência Dentro do Ventre Centrando em Tamar 

A terceira providência de Deus começou mais uma vez a partir do ventre da mãe – o qual era onde a 
queda se originou. A primeira mãe, Eva, caiu porque não acreditou nas palavras de Deus, por isso Tamar, 
que estava destinada a restaurar a posição de Eva, teve que demonstrar absoluta fé em Deus. Ela teve que 
esquecer de sua auto-estima e de seu orgulho e, além disso, ela teve que se determinar a arriscar sua vida. 
A falta de fé de Eva fez com que ela abandonasse seu pai, Deus. Ao invés, ela aceitou Satanás como seu 
pai e o colocou na posição de Deus. Portanto, Tamar, no curso contrário, teve que falar diretamente com 
Deus. Eva não foi capaz de estar unida com seu pai, por isso Tamar teve que estar unida com seu pai.  
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Judá era o sogro de Tamar, o que significa que ele estava na posição de pai para Tamar. Ela ficou grávida 
se unindo com seu pai. De fato, ela concebeu seus filhos por meio de seu sogro. Examinemos isto 
novamente considerando Gênesis 38. Judá teve três filhos e Tamar era a esposa do primeiro filho. Seu 
esposo morreu; de acordo com os costumes judeus neste caso, ela devia conceber um filho através do 
segundo filho de Judá, mas o segundo filho também morreu, e o terceiro ainda era muito jovem. Esse é o 
motivo pelo qual Tamar teve que tomar um método definitivo. Sendo que herdar a linhagem de sangue 
restaurada de Deus é a mais importante e mais necessária tarefa de todas, ela decidiu abandonar seu 
orgulho e jogar fora sua vida.  

A fim de cumprir sua missão, ela arriscou sua vida. Isso não é assim? Ela não tinha mais nada em sua 
mente, à exceção do desejo de realizar a vontade de Deus. Finalmente, Tamar estabeleceu uma condição 
para restaurar a posição decaída de Eva trilhando um curso totalmente oposto ao de Eva. Ninguém sabia 
este fato, exceto Deus Vocês realmente são pessoas abençoadas com grande benefício, porque podem 
conhecer este segredo oculto e enigmático em 30 ou 40 minutos.  

Tamar concebeu gêmeos. Deus esteve esperando por esse momento por 2.000 anos. Quando veio o 
momento dela dar à luz, o primeiro filho Zerá colocou sua mão para fora, e a parteira amarrou uma fita 
vermelha em seu pulso. Isto ilustra simbolicamente que o comunismo apareceria primeiro. Isto simboliza 
7.000 anos de história humana (os 6.000 anos da história de restauração mais os 1.000 anos do reino = o 
aperfeiçoamento da história) e demonstra que o comunismo satânico perecerá em setenta anos. A razão 
para 1978 surgir, reside aqui. O comunismo começou em 1917 (com a vitória da Revolução Bolshevik) e 
segue em frente até alcançar seu pico por sessenta anos; mas então ele começará a declinar em 1978 e 
estará acabado após setenta anos. Esta é a verdade. Esse é o motivo de que agora é o tempo para aqueles 
que estão deixando o comunismo, abandoná-lo definitivamente.  

A luta ocorreu dentro do ventre de uma mãe, e o segundo filho Perez saiu primeiro, empurrando Zerá para 
o lado. Esta restauração, este reverso de uma situação, ocorreu dentro do ventre da mãe. O princípio de 
que Jesus teve que nascer da linhagem de sangue de Judá foi estabelecido naquele momento.  

Centrando neste ponto, Caim desceu e Abel subiu, e centrando neste ponto, a história se processou para 
expandir do nível familiar para o nível nacional. Neste mesmo tempo, a expansão do mundo satânico 
estava em paralelo a isto. Estes dois diferentes campos se desenvolveram para o nível nacional e 
formaram duas realidades diferentes do mundo. A posição F no diagrama é a história de Israel e a posição 
G demonstra a nação de Israel.  

O mundo satânico está formado a partir de nações satânicas que se expandiram do nível familiar e do 
nível tribal para o nível nacional. A posição H é a nação Caim que está expandindo sua realidade, 
iniciando do menor nível familiar e crescendo para o nível nacional. A posição G é a nação Abel – a 
nação escolhida de Israel que também esteve se expandindo a partir do nível familiar para o nível 
nacional. Deus esperou por 2.000 anos até a formação de uma única nação de Israel. Porque Satanás já 
havia formado uma nação, Deus teve que esperar por 2.000 anos.  

Portanto, a nação de Deus deve exceder a nação de Satanás, mas Israel cometeu muitos erros no processo 
de seguir através da restauração da história desde os níveis familiar e tribal até o nível nacional.  

4) Restauração Completa Através dos Verdadeiros Pais 

João Batista veio com a missão de restaurar todos os erros cometidos pela nação de Israel para que 
pudesse preparar o fundamento para o Messias. João Batista apareceu na posição de Caim e Jesus veio na 
posição de Abel. Jesus veio como o Messias na posição de sujeito para a nação israelita que devia ter se 
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unido com João Batista. Se o povo de Israel tivesse se unido completamente como um objeto absoluto 
com o sujeito absoluto, Jesus, eles nunca teriam perecido.  

A providência de Deus é alcançar o pico do aperfeiçoamento com os Verdadeiros Pais como um sujeito 
absoluto unido com um objeto absoluto.  

Porque Jesus foi crucificado na cruz, os Verdadeiros Pais não puderam ser realizados de uma forma física 
naquele tempo. Em outras palavras, a linhagem de sangue de Deus foi estabelecida, mas os Verdadeiros 
Pais substanciais tanto com corpo espiritual como com corpo físico não foram realizados. A história 
cristã, na posição I no diagrama, está limitada ao mundo espiritual e à salvação espiritual; e a salvação 
física – a redenção física – não foi realizada. Houve apenas um pai e uma mãe espiritual no Cristianismo 
até hoje. Quando os Verdadeiros Pais vêm, devemos estabelecer uma condição simbólica para nascermos 
novamente com uma nova vida a partir do ventre da mãe. Estamos agora trilhando esse curso de 
restauração.  

De fato o Espírito Santo tem desempenhado o papel de mãe no Cristianismo. Devemos seguir através do 
Espírito Santo maternal e do espírito de Jesus, e então nascermos como um espírito renovado.  

É claro, nascemos do ventre de nossa mãe, mas quando pensamos um passo adiante, a origem da vida é o 
pai. Embora nossa linhagem de sangue possa ser restaurada seguindo através do ventre da mãe, neste caso 
ainda não conseguimos encontrar nosso pai. Esse é o motivo pelo qual os cristãos têm esperado e 
aguardado a volta de seu pai, o Cristo – a origem da vida – com o auxílio da mãe espiritual, o poder do 
Espírito Santo. A vida de um filho e de uma filha, anteriormente à queda, era iniciada com uma semente 
no corpo do pai Adão. A semente da vida está dentro do corpo do pai.  

A partir do ponto de vista original, não podemos estar satisfeitos somente com renascimento espiritual. 
Devemos nascer de novo substancialmente tanto em espírito como no físico. Esse é o motivo pelo qual 
devemos voltar para a posição da semente, a fim de recomeçar tanto fisicamente como espiritualmente. A 
fim de realizar essa providência, os Verdadeiros Pais devem vir como um noivo e uma noiva, e estamos 
destinados a nascermos de novo como uma nova vida através dos Verdadeiros Pais que nos replantam 
como novas sementes; assim, podemos nascer novamente como uma nova vida restaurada. Considerando 
todos os fatos mencionados acima, podemos automaticamente saber que é necessário um novo Messias.  

5) A fim de Se Colocar como Verdadeiros Filhos Restaurados 

Porque a restauração não foi completada no tempo de Jesus, ela agora se expandiu para o nível mundial. 
Portanto, nos Últimos Dias, o mundo será dividido em dois – um representando Satanás e outro 
representando Deus. Nada além disso existe. Haverá grande confusão e muitos problemas nos Últimos 
Dias. O novo Messias deve herdar essa base e fundamento no mundo. O novo Messias deve herdar 
espiritualmente tudo dos cristãos que estão na posição de sementes dentro do corpo de Jesus.  

Sendo que os cristãos ainda não estão completamente renascidos, eles são como sementes dentro do corpo 
de Jesus. A condução desses elementos tem sido apenas espiritual, assim, primeiramente, um pai 
substancial deve aparecer e estabelecer certo fundamento. Ele deve estabelecer um fundamento na 
posição E no diagrama, a Mãe cumpriu sua missão no ponto E, mas no ponto J eu tenho a missão.  

Por essa razão, todos devem ser unidos com o Verdadeiro Pai durante o período de sete anos anteriores à 
aparição da Mãe. Portanto, você deve retornar para a posição de semente dentro do Adão perfeito que 
ainda não está casado. Você deve voltar para a mesma origem. Isso significa que devemos começar a 
partir do ser humano sem pecado que não é decaído – o Pai. Depois de tudo, a semente que iniciou a 
partir do corpo de Adão que não é decaído e que está solteiro, deve repousar no ventre da mãe. O óvulo 
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no ventre da mãe é original e devemos retornar para ele. De fato essa obra deve ser cumprida pela Igreja 
de Unificação.  

6) Base de Quatro Posições Celeste 

Uma tarefa muito difícil permanece para o Senhor do Segundo Advento. Ele deve restaurar a posição de 
Jesus que foi banido pela nação de Israel. É claro, aqueles que já estão nascidos e crescidos fisicamente 
não podem voltar literalmente para a posição de sementes dentro do corpo do Adão perfeito. Portanto, 
devemos estabelecer a condição de renascimento pela união com os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros 
Filhos nascidos diretamente dos Verdadeiros Pais. De acordo com o princípio de que quando Caim é 
absolutamente obediente a Abel, ambos podem ser restaurados, aqueles que estão na posição de Caim 
devem estar unidos com os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos sem pecado, que estão na posição de 
Abel. Unindo-nos com eles, podemos receber o mesmo benefício como filhos restaurados. Quando filhos 
sem pecado nascem dos Verdadeiros Filhos, devemos estabelecer a condição de que compartilhamos 
comida e outras coisas como se fossem deles. Fazendo isto, seguimos através de um curso para participar 
na posição de Verdadeiros Filhos.  

Através de quem você estabelece uma condição para estar unido com os Verdadeiros Filhos e nascer de 
novo como novos filhos? Você deve seguir através dos Verdadeiros Pais. Embora o pai seja muito 
importante, somente o pai não é suficiente. Você deve seguir através dos pais e dos filhos deles. Todas as 
mulheres devem estar unidas com o Verdadeiro Pai, a Verdadeira Mãe e suas Verdadeiras Filhas. Todos 
os homens devem estar unidos com os Verdadeiros Pais e seus Verdadeiros Filhos.  

Sendo que uma mulher caiu primeiro, as mulheres estão destinadas a serem restauradas primeiro. Quem 
se coloca na posição da primeira mulher restaurada? Essa é a primeira filha que nasce dos Verdadeiros 
Pais. O primeiro homem restaurado é o primeiro filho dos Verdadeiros Pais. Esta é uma forma muito 
simples para explicar a essência deste processo, mas você deve saber que o processo é muito profundo e 
complicado. Com o nascimento dos Verdadeiros Filhos sem pecado, pela primeira vez na história humana 
a base de quatro posições celeste pôde ser estabelecida. Esta é a restauração da base de quatro posições 
celeste na Igreja de Unificação. Nada no mundo satânico pode estar conectado a este fundamento. Sendo 
que a nação escolhida não foi restaurada, esta base de quatro posições no nível familiar deve se expandir 
para o nível tribal e nacional. O núcleo central é a família celeste – o local para o estabelecimento da base 
de quatro posições celeste.  A nação edificada sobre essa base é a nação mais forte, e com a qual nenhuma 
outra nação pode competir, e é a nação que Israel falhou em se tornar. Esta nação vencerá contra toda a 
soberania satânica e se colocará como o centro do mundo externo.  

A posição L no diagrama demonstra o mundo satânico. Uma vez que a nação celeste é restaurada, ela se 
expandirá para duas, três e quatro soberanias, e finalmente continuará a se expandir até cobrir o mundo 
inteiro. As pessoas que pertencem à nação celeste restauram automaticamente todas as coisas. Até 
restaurarmos essa autoridade celeste, devemos seguir através de um curso que é como escalar até o topo. 
Embora tenhamos cumprido uma grande quantidade de resultados pela restauração, a menos que 
restauremos uma nação – a soberania celeste – há uma possibilidade para todas as coisas perecerem com 
o estabelecimento de um governo satânico – uma soberania satânica.  

7) Nossa Tarefa mais Urgente 

A obra de restaurar a soberania de Deus é nossa mais urgente tarefa. Para esse propósito, devemos estar 
absolutamente unidos com os Verdadeiros Pais. Os membros da Coréia, Japão e todas as outras nações do 
mundo devem estar unidos com os Verdadeiros Pais. Você deve ter compreendido quão difícil é o 
caminho de restauração ao tentar unir todos estes diferentes membros de diferentes países.  
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Jesus disse para Nicodemus, "você deve nascer de novo," e Nicodemus fez uma objeção, "como um 
homem pode nascer quando ele é velho? Certamente ele não pode entrar uma segunda vez no ventre de 
sua mãe para nascer de novo?" Jesus respondeu, "você é o mestre de Israel e não entende estas coisas?" 
Jesus estava falando sobre o mesmo princípio de unidade.  

A ressurreição e a nova vida mencionada no Cristianismo devem ser feita com esse padrão de unidade. Na 
posição E no diagrama, a restauração da linhagem de sangue foi estabelecida através da mãe, assim, a 
linhagem de sangue foi restaurada para a linhagem de sangue celeste. O renascimento completo e 
essencial deve ser estabelecido através do Verdadeiro Pai. A partir desse momento da nova criação, é 
possível a completa salvação de receber a redenção espiritual e física. Então nossos filhos podem seguir 
para o Reino do Céu sem seguir através do processo de salvação. (01.04.1972. Igreja de Paris)  

2. Estabelecimento da Primogenitura 

1) Origem da Primogenitura de Israel 

Quando Jesus veio como o Messias centrado no amor, sua linhagem de sangue vinha de Satanás ou de 
Deus? A fim de Jesus ser o Messias, ele deve nascer com a primogenitura de Deus a partir do ventre. 
Vocês sabem quando sua linhagem de sangue foi mudada e o padrão da primogenitura foi restaurado. A 
Idade do Velho Testamento é a idade para preparar esse fundamento. Os israelitas, que sabiam que o 
Messias estava vindo e prepararam o fundamento para ele, organizaram o Judaísmo e tentaram 
emparelhá-lo com o tempo do Advento. Sendo que o Messias viria centrado em uma religião em nível 
nacional, a nação de Israel e o Judaísmo juntos em unidade estavam destinados a encontrar o Messias. A 
religião do Judaísmo estava na posição de Abel e Israel estava na posição de Caim. Sem restaurar a 
primogenitura, a providência não pode prosseguir. Se Israel e o Judaísmo tivessem se unido, o padrão da 
restauração de Caim e Abel teria sido estabelecido.  

O primeiro filho e o segundo filho deviam ser invertidos, assim, a primogenitura devia automaticamente 
ser concedida a partir dos pais no lado de Deus. Em outras palavras, se Adão não tivesse caído, tanto seu 
primeiro filho como seu segundo filho estariam no lado de Deus. Se Israel na posição de Caim estivesse 
completamente unido com o Judaísmo na posição de Abel, nesse fundamento para restaurar a 
primogenitura, Jesus na posição paternal poderia ter enxertado a nação na linhagem de Deus. Todas as 
coisas então teriam sido cumpridas.  

Quem era o representante de Abel naquele tempo? Era João Batista. Não havia nenhuma lei sobre batismo 
na Idade do Velho Testamento, mas João Batista executava esta nova lei do batismo. Todos estavam 
recebendo o batismo de João. Isto levou somente quatro horas para correr por toda a nação de Israel. É 
uma nação tão pequena que se você gritar em uma extremidade, o som parece ser ouvido na outra 
extremidade. Rumores podem ser espalhados por todo lugar em um dia ou menos. Seria fácil restaurar 
essa pequena nação. Deus é um Ser muito sábio. Quão difícil seria restaurar uma nação grande como a 
China? Deus estabeleceu um fundamento de Caim e Abel centrando na minúscula área de Israel, e 
esperava que as posições de Caim e Abel fossem restauradas centrando em Jesus.  

Uma pessoa precisa se casar a fim de se tornar um pai. Jesus devia ser Abel antes do casamento. Quem 
era Caim? [João Batista.] Quando Jesus e João Batista se unissem, o Judaísmo poderia se colocar em uma 
posição de estar automaticamente conectado a eles. Se João Batista tivesse ouvido Jesus, Abel e Caim 
teriam automaticamente se tornado uma unidade. Poderia ter sido tão fácil unir a nação de Israel com 
Jesus, João Batista e o Judaísmo. Se isto tivesse ocorrido, não teria nenhuma necessidade de pressa. 
Infelizmente aqueles no lado Caim não se uniram com Jesus.  
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O Messias deve vir centrando em uma nação. Por quê? O mundo satânico é composto de muitas nações. 
Vocês entendem? Portanto, a nação Abel deve fazer as nações Caim se renderem. Isto é semelhante ao 
curso de José na família de Jacó. Todos os onze irmãos queriam matar José, não queriam? Eles venderam 
José para o Egito. Mas quando José se tornou o primeiro ministro do Egito e salvou as vidas de seus 
familiares e todos os membros de sua tribo, que estavam para perecer, eles se renderam a José. O 
fundamento familiar de Israel foi então restaurado. Através de quem? [José.] Seiscentos mil soldados de 
Israel iniciaram a saída do Egito. Mais tarde, eles entraram em um tempo de uma enorme migração 
nacional a fim de restaurar Canaã. Eles organizaram o novo céu e terra.  

Quando mudou a linhagem de sangue de Jesus? Isto teve que ocorrer no ventre de uma mãe. O Caim 
satânico nasceu primeiro e roubou o princípio celeste, assim a linhagem deve ser cruzada e restaurada no 
ventre de uma mãe.  

O que é a história de Caim e Abel? É a história de um filho mais jovem tirando a primogenitura de dentro 
de seu irmão mais velho. Isto é invertido após o nascimento. A primogenitura de irmãos deve ser 
invertida após o nascimento e então, finalmente, isto deve ser invertido no ventre. Esta é a providência de 
Esaú e Jacó. Não é fácil inverter a primogenitura de gêmeos no ventre? [Sim.] Quando a primogenitura de 
Caim foi dada para Abel após o nascimento, o irmão mais velho assassinou seu irmão mais jovem. Os 
corações de gêmeos estão facilmente conectados. Quando o irmão mais jovem de gêmeos está triste, o 
irmão mais velho fica triste também. A restauração deve ocorrer na posição mais intimamente conectada 
no ventre, a partir do qual os gêmeos nascem.  

Porque a mãe importunou Caim após a queda, a mãe deve ser o centro da restauração. A restauração deve 
ocorrer centrando na cooperação de mãe e filho. Rebeca enganou Esaú centrando em Jacó. Como Deus 
pôde tomar essa mulher caprichosa? Eva enganou seu pai Deus e seu esposo, e ela também enganou seu 
irmão mais velho. Da mesma forma, Rebeca enganou Isaque, que estava no lugar de Deus, e seu primeiro 
filho, que estava no lugar de seu esposo. Eva enganou Deus e Adão, que era seu esposo e também seu 
irmão mais velho. O irmão mais velho está na posição do primeiro filho.  

Eva enganou dois homens centrando em Satanás, assim, a fim de inverter isto e seguir o princípio de 
restauração através de indenização, uma mãe deve enganar dois homens centrando em seu segundo filho e 
na vontade de Deus. Eva enganou Deus e seu esposo, assim, Jacó se uniu com sua mãe para cumprir a 
vontade de Deus e restaurar isto enganando seu pai e seu irmão.  

O que Deus pretendia fazer com a cooperação de mãe e filho? Ele quer restaurar a primogenitura. Após 
voltar da caça, Esaú, o irmão mais velho, vendeu sua primogenitura para Jacó por pão e lentilhas, assim, 
ele foi pego por esta condição para a restauração. De fato ele teve que se render a Jacó porque ele vendeu 
substancialmente a primogenitura. Se Esaú não tivesse vendido a primogenitura para Jacó, Jacó não teria 
enganado Esaú. Sem uma condição, ludibriar é impossível. Exatamente ali, Jacó poderia ter o nome de 
Israel. Pela primeira vez na história humana, a primogenitura foi restaurada.  

Mas o intercâmbio da primogenitura ainda não havia ocorrido dentro do ventre de uma mãe. O que 
ocorreu dentro do ventre mais tarde? Judá era o quarto filho de Jacó e ele teve três filhos. A esposa de seu 
primeiro filho era Tamar. Tamar conhecia o precioso valor da tribo que havia recebido a bênção de Deus, 
por isso ela queria fazer o que fosse preciso para herdar e passar adiante a linhagem de sangue da tribo 
abençoada. 

Uma das estórias interessantes na Bíblia é sobre a luta dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, dentro do ventre 
da mãe. Quando Rebeca perguntou para Deus porque os dois bebês estavam lutando dentro do seu ventre, 
Deus respondeu, "Há duas nações dentro do seu ventre e a mais velha servirá a mais jovem." Sendo que 
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conhecemos claramente o princípio de que o segundo filho deve restaurar a primogenitura vencendo uma 
batalha contra o primeiro filho, podemos entender a resposta de Deus.  

Tamar teve a mesma experiência de dois bebês lutando dentro de seu ventre, e ela orou para Deus com a 
mesma pergunta de Rebeca. Deus deu a mesma resposta que havia dado para Rebeca: "Há duas nações 
dentro do seu ventre e a mais velha servirá a mais jovem."  

Perez e Zerá nasceram com esse fundamento. O irmão mais velho Zerá colocou sua mão para fora 
primeiro, e a parteira amarrou uma fita vermelha no pulso de Zerá. Isto dá uma informação antecipada 
que o comunismo seguramente apareceria mais tarde na história. Perez, que devia restaurar a autoridade 
do filho mais velho, puxou Zerá de volta e saiu primeiro. Finalmente então, a restauração da 
primogenitura ocorreu no ventre da mãe. Sendo que ele "eclodiu," recebeu o nome de Perez.  

Na história de Rebeca e Tamar, vemos como o primeiro filho e o segundo filho lutaram um com o outro a 
fim de cumprir a mudança da linhagem de sangue. Quando no ventre de Tamar o primeiro filho se tornou 
o segundo, e o segundo se tornou o primeiro, então a primogenitura foi restaurada pela primeira vez na 
história. (31.01.1986. casa de Hannam-dong)  

2. O Segundo Filho e a Bênção 

1) A Providência de Restauração é a Providência para Restaurar a Primogenitura 

O que teria ocorrido se o progenitor da humanidade não tivesse caído? O Senhor desta terra teria sido 
apenas um, e não dois.  

Devido à queda, Deus perdeu Sua posição como o Senhor e os seres humanos perderam sua posição como 
os filhos de Deus. Ao invés, Satanás se tornou o senhor deste mundo e os seres humanos se tornaram 
intimamente conectados com Satanás. Assim, não é fácil estabelecer a providência de salvação neste 
mundo regido por Satanás.  

Como vocês aprenderam no Velho Testamento, os judeus, os descendentes de Jacó, foram os primeiros a 
vencerem uma batalha contra Satanás. Portanto, centrando na nação de Israel, uma família, uma tribo, e 
uma nação é organizada. Deus prometeu enviar o Messias que deve reger o mundo centrando nesta nação 
de Israel. Deus esteve desbravando o caminho centrado em uma nação.  

Israel significa vitória sobre Satanás. O que significa isto de fato? A história tem sido a obra de separar o 
lado satânico do lado de Deus. Como todos vocês sabem, Caim era o primeiro filho no lado satânico. 
Então o que é Abel? Abel também é um descendente de Adão e Eva decaídos, mas ele está no lado de 
Deus. Abel deve se colocar na posição de primeiro filho no lado de Deus. Ele deve estabelecer a 
primogenitura para o lado de Deus. Então podem aparecer duas primogenituras – uma no lado de Deus e 
outra no lado de Satanás. Esse é o motivo pelo qual conflitos e lutas têm sido inexoráveis. A luta deve 
resolver o problema de Caim e Abel e da primogenitura satânica e a primogenitura celeste. Sendo que o 
irmão mais velho foi reivindicado por Satanás, o irmão mais jovem não pode escapar de ser perseguido 
pelo mais velho e sua tentativa de restaurar a primogenitura. Enquanto recebe essa perseguição, Abel tem 
sido separado de Satanás e tem expandido o nível de obtenção da primogenitura desde o nível individual 
para o nível familiar, o nível tribal, o nível nacional e o nível mundial.  

O que significa Israel? É o lugar onde há um padrão que pode ser vitorioso e que pode substituir a 
primogenitura satânica pela primogenitura celeste. Então o que é o mundo externo – o mundo satânico? 
Satanás tem mantido a primogenitura em nível nacional. Sendo que Deus tem procurado pela 
primogenitura no nível mundial em Sua providência de restauração, Satanás tem promovido a divisão 
entre todas as nações e tem feito as pessoas serem muito nacionalistas. Satanás faz com que as pessoas 
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cuidem somente de suas nações, e não do mundo. Esse é o motivo pelo qual todas as pessoas divinas 
sempre querem transcender suas fronteiras nacionais e seguir para o âmbito mundial. Elas estão 
caminhando na direção do mundo. (08.06.1986. Centro Mundial de Missões)  

2) A Bênção do Primeiro Filho 

Como todos vocês sabem, depois de receber a bênção, Jacó levou a vida de um servo e foi tratado com 
desprezo por 21 anos. Ele viveu entre o clã de Labão e suportou toda a sua perseguição por 21 anos. Mas 
quando ele retornou para casa com todas as bênçãos que ele havia obtido do clã de Labão, Esaú se uniu 
completamente com ele. Naquele tempo a realidade do clã israelita foi formada. Sem obter a bênção do 
clã de Labão, Jacó não poderia aparecer como Abel diante do clã de Esaú. Quando um clã celeste enfrenta 
um clã satânico, ocorre a mudança de propriedade entre Deus e Satanás, favorecendo o lado que mais tem 
suportado e vivido uma vida de amor para o benefício dos outros.  

Porque isto deve ser assim? No mundo de Deus, originalmente o primeiro filho deve receber a bênção. O 
segundo filho não está destinado a receber a bênção. A menos que o segundo filho restaure a 
primogenitura, ele não pode se colocar na posição de um filho de uma nação celeste. Isto significa que ele 
não pode representar um princípio padrão para receber a bênção. Onde podemos ver a astúcia de Jacó? 
Ele demonstrou surpreendente sabedoria ao comprar a primogenitura com pão e lentilhas. Ele sabia que 
seu irmão mais velho estaria faminto o suficiente para oferecer-lhe a comida quando ele retornasse da 
caçada. Ele tinha o direito de restaurar a primogenitura embora seu pai se opusesse a ele. Era inevitável a 
fim de indenizar a queda.  

O clã de Abel deve entrar na nação satânica centrando na família de Abel. Sendo que o mundo satânico 
estava segurando a primogenitura, antes de entrar em Israel, os descendentes de Jacó tiveram que entrar 
no Egito – a nação representante do mundo satânico. Eles lutaram no Egito. Os clãs de Israel suportaram 
perseguição de inumeráveis egípcios para o benefício de Deus por 400 anos; finalmente, eles derrotaram o 
Egito e foram liberados.  

Eles tiveram que seguir através do curso no deserto a fim de restaurar o direito de adquirir a nação de 
Israel, a qual deve se tornar a nação celeste, mas eles falharam. A esperança definitiva deles era edificar 
esta nação. Eles poderiam ter encorajado uns aos outros para arriscarem até mesmo suas vidas a fim de 
estabelecer esta nação, mas eles caíram em desordem e tumulto.  

Se Moisés não tivesse sido sangue-quente, mas ao invés tivesse sido mais sábio, ele não teria assassinado 
o egípcio. Se tivesse sido mais calmo, teria se tornado um faraó, herdando a soberania do Egito. Depois 
de se tornar um faraó, ele teria possuído todos os tesouros daquela terra. No fundamento de restaurar a 
nação Caim, a restauração da nação de Israel estava destinada a ocorrer automaticamente. Mas por causa 
de seu temperamento quente, Moisés matou o egípcio e bloqueou este caminho rápido de restauração.  

No mundo original, apenas o primeiro filho está destinado a receber a bênção. Porque Satanás rege o 
mundo inteiro, o qual está na posição do primeiro filho devido à queda, não há como Abel obter de volta 
a posição de primeiro filho a menos que vença uma batalha contra o mundo satânico e traga de volta os 
presentes do campeão vitorioso. Esse é o motivo pelo qual as batalhas de Caim e Abel em nível 
individual, Caim e Abel no nível familiar, e Caim e Abel nos níveis tribal, nacional e mundial, se 
desenvolveram inevitavelmente a fim de restaurar a história através de indenização. Muitas religiões têm 
sido sacrificadas neste processo de restauração, mas até agora, ninguém entendeu porque isto estava 
acontecendo. (01.05.1984. Centro Mundial de Missões)  
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3) Porque o Segundo Filho foi Abençoado? 

A queda é o desvio da realidade da bênção ideal. Esse é o motivo dos homens decaídos estarem sob o 
domínio de Satanás. Todos os primeiros filhos se tornaram filhos de Satanás. Por causa disto, os 
primeiros filhos no Egito foram golpeados. Porque os segundos filhos foram abençoados por Deus na 
história bíblica? Sem conhecer o princípio de restaurar a primogenitura, a história bíblica é como um 
enigma. Na estória de Esaú e Jacó, Jacó e sua mãe receberam a bênção enganando Esaú. Deus sabia que 
Jacó tinha enganado Esaú e Ele ainda abençoou Jacó. Este tem sido um misterioso enigma que não pode 
ser explicado logicamente em termos dos ensinamentos das religiões convencionais.  

Não há como resolver este enigma sem conhecer o Princípio Divino da Igreja de Unificação. O Princípio 
da Unificação não é algo ambíguo. É o princípio de recriação. O princípio de criação foi destruído, e deve 
ser recriado. O princípio de criação é eterno. Centrando nesse princípio eterno e imutável, Deus está 
conduzindo o caminho de restauração através da história.  

O Pai esteve visitando terras estrangeiras por quarenta anos. Vocês não estão destinados a se 
estabelecerem até restaurarem a indenização no nível nacional, começando a partir do nível individual, do 
nível familiar e do nível tribal, o que será em 1992. (21.01.1986. Sede da Igreja)  

De acordo com a lei do amor de Deus, o segundo filho não está destinado a seguir diretamente até seus 
pais; ao invés, ele está destinado a fazer seu primeiro irmão representá-lo. Porque o primeiro irmão 
cometeu pecado, ele empurra seu irmão mais jovem para representá-lo diante de seus pais. Esse é o 
motivo do segundo filho seguir até os pais, ao invés do primeiro filho. Embora o irmão mais velho veio 
antes do irmão mais jovem, o irmão mais jovem é mais avançado. O segundo filho recebe a bênção na 
Bíblia porque ele recebe perseguição. (17.11.1986. Escola de Artes Little Angels)  

3. Os Pais e o Estabelecimento da Primogenitura 

1) O Estabelecimento da Primogenitura 

No ideal original de criação de Deus, tanto o primeiro filho como o segundo filho estariam no lado de 
Deus. Mas o filho mais velho foi reivindicado por Satanás e somente o filho mais jovem pôde estar no 
lado de Deus. Isto deve ser mudado. Esse é o motivo de que na Bíblia, Jacó é apoiado e se une com sua 
mãe e toma a primogenitura de seu irmão mais velho com pão e lentilhas.  

Ninguém conhecia a razão para esta história bíblica. Pela primeira vez na história, a Igreja de Unificação 
torna isto claro. A menos que o segundo filho restaure e estabeleça a primogenitura no nível mundial, os 
pais não podem se colocar como pais. Isso é porque os pais decaídos desprezaram Caim, que é o primeiro 
filho no lado de Satanás, e Abel, que está sob o domínio satânico.  

Quando o filho mais velho se torna de Deus e o filho mais jovem se torna de Deus, transcendendo o 
domínio decaído, o mundo original pode ser estabelecido. Este é o ideal original de criação. Porque Deus 
é absoluto, o ideal de Deus também permanece absoluto. Devemos realizar este ideal passando através da 
restauração da história de indenização. (16.08.1985. East Garden)  

A restauração da primogenitura! Quão difícil é isto! Por causa disto, todas as coisas são derretidas. 
Incontáveis pessoas religiosas foram sacrificadas e o Cristianismo sofreu, derramando sangue sob o 
Império Romano por 400 anos, a fim de superar o mundo satânico. Vocês já entraram nas catacumbas em 
Roma? As pessoas fizeram um altar e enterraram os cadáveres de seus antepassados. Eles viveram, 
cheirando os cadáveres e caminhando na água sob o altar. Elas fizeram isso porque Deus ordenou isso. 
Do contrário, quem gostaria de viver assim? Os seres humanos não podem ficar sozinhos. Vocês podem 
imaginar quanto Deus sofreu. Vocês devem saber sobre esses serviços meritórios feitos na história.  



 46 

Conhecendo essas condições feitas por toda a história passada, eu as desvendei em quarenta anos. Este 
fato surpreendente tomou várias centenas de milhares de anos.  

Você poderia pensar que eu me conduzo de forma mundana mesmo trabalhando para Deus. (A história 
humana parece ter entre 850.000 anos e 1.500.000 anos.) Esta é uma vida cotidiana incrível. Quem 
pensou sobre a dor de minha vida interna? Você fica feliz e gosta de mim quando é amado externamente. 
Mas você já tentou entender que tipo de dor eu carrego?  

A vontade de Deus deve ser cumprida centrando em Deus, não pelo apoio dos outros. Você não pode 
confiar em ninguém no mundo, porque a primogenitura agora está restaurada.  

É extremamente difícil restaurar a primogenitura. Ninguém pode reclamar que eu sou uma pessoa apenas 
de palavras, porque eu tomei o princípio de restauração e o realizei de acordo com a teoria. (09.02.1986. 
Casa de Hannam-dong)  

2) O Resultado de Obter a Primogenitura 

O lugar onde as pessoas se inclinam diante da base de quatro posições centrada nos Verdadeiros Pais não 
é mais um domínio decaído. Estamos entrando em uma idade quando todos os espíritos no mundo 
espiritual virão para a terra para nos proteger, como os arcanjos deviam ter protegido a família de Adão, 
porque Deus nos rege diretamente e porque a liberação deve ocorrer. O mundo espiritual estava no 
domínio de Caim e o mundo físico estava no domínio de Abel no passado, por isso as pessoas terrenas 
têm sido utilizadas pelo mundo espiritual, porque era o tempo para Abel ser sacrificado a fim de salvar 
Caim. Agora a primogenitura está restaurada, por isso, o mundo espiritual assume a posição de arcanjo, e 
a Igreja de Unificação é o domínio de Adão. O mundo arcangélico está destinado a nos apoiar; ele não 
está destinado a nos usar. Isso significa que não há nenhuma terra na qual Satanás possa assumir ação. 
Quando marchamos em frente forte e corajosamente com uma atitude agressiva e uma determinação de 
não ceder para Satanás, o domínio satânico cairá em um precipício. (01.01.1991. Meia Noite, Sede da 
Igreja)  

A partir de agora, devemos priorizar o amor. Você deve se tornar um irmão mais velho que pode amar 
Abel. Quem é Abel? É o inimigo. Devemos começar um movimento para amar nossos inimigos mais do 
que amamos nossos irmãos físicos mais jovens; do contrário, não podemos levar o mundo para o lado de 
Deus.  

É dito, "Pois Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu Seu único filho," não é assim?  . . . Não 
importa quão grande seja o partido comunista, ele cairá tal como folhas caídas. Em um só golpe ele cairá. 
Então faremos destas partes podres, fertilizante para que possa ser um fundamento para uma nova vida ser 
ressuscitada.  

Esse tempo certamente veio. Eu tenho a autoridade do primeiro filho que cumpriu a responsabilidade no 
nível individual, no nível familiar, no nível tribal, no nível nacional e no nível mundial. Portanto, quanto 
mais o governo coreano se opõe e odeia o Rev. Moon, mais confusão ocorrerá. Eles começarão a perecer 
enquanto sua oposição fica cada vez mais forte. O mundo não estará quieto e as pessoas não ficarão 
caladas. Um vendaval automaticamente os golpeará. A fortuna celeste voltará cem por cento. O problema 
que devemos considerar de agora em diante é como lidar com essa confusão e como administrar todos os 
sistemas organizacionais. (31.01.1986. Casa de Hannam-dong)  

3) A Primogenitura Formada no Mundo Espiritual 

Satanás impediu Abel de obter o domínio de Abel no mundo espiritual. Agora a primogenitura está 
trocada, por isso todas as paredes no mundo espiritual desmoronarão. Porque a Igreja de Unificação com 
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a primogenitura restaurada é internacionalmente bem vinda na terra, todas as paredes históricas no mundo 
espiritual podem desmoronar. A parede da primogenitura satânica está fadada a perecer. Quando a 
primogenitura satânica é destruída, caminhos para a primogenitura celeste, que de fato estiveram 
bloqueados, estarão abertos no mundo. O caminho para o primeiro filho trilhar deve ser edificado.  

Eu fiz isso em Danbury. Eu pavimentei a estrada – a auto-estrada – desde o inferno até o mundo 
espiritual. Portanto, uma vez que você siga este caminho restrito, mesmo que ele seja em zigue-zague, 
você alcançará o trono – o palácio da nação celeste. Isto é impossível sem a restauração da primogenitura. 
(09.02.1986. Casa de Hannam-dong)  

Heung Jin se coloca na posição do primeiro filho em termos do padrão de coração no mundo espiritual. 
Se ele, na posição do primeiro filho, não pode se tornar uma unidade de coração com o segundo filho, ele 
não pode entrar no Reino do Céu. Nem mesmo Jesus pôde ir para o Reino do Céu. Este não é o Princípio? 
A fim de entrar no Reino do Céu, o primeiro filho e o segundo filho que possuem a tradição do coração 
de filhos dos Verdadeiros Pais devem estar unidos. Jesus está na posição do primeiro filho no mundo 
espiritual? Ele não tem o laço de coração com os Verdadeiros Pais que têm os Verdadeiros Filhos.  

Portanto, Heung Jin assume a posição de primeiro filho no mundo espiritual. É correto que Heung Jin seja 
chamado de Senhor lá. Ele foi para lá ao invés dos Pais, o que significa que a primogenitura está 
restaurada no mundo espiritual. Esse é o motivo pelo qual Jesus deve servi-lo absolutamente. 
(04.12.1987. Casa de Hannam-dong)  

4. A Restauração da Primogenitura e Nós 

1) A Razão pela qual a Primogenitura é Preciosa 

Qual é mais precioso, Caim ou Abel, na visão do Princípio? [Abel] Não. Vocês não conhecem bem esse 
ponto. Abel é o irmão mais jovem de Caim, que é o irmão mais velho. Saibam isto corretamente! A 
posição do irmão mais velho é mais preciosa do que a posição de Abel – o segundo filho. Há apenas um 
único primeiro filho, mas há muitos filhos mais jovens. Várias pessoas podem se tornar o primeiro filho? 
O primeiro filho é precioso porque ele é único. Não é assim? Pode haver muitos segundos filhos.  

Deus sente profundo pesar e ressentimento porque Ele teve que permitir que o primeiro filho fosse 
reivindicado por Satanás na providência de restauração. Esse é o motivo da história contemporânea estar 
tão preocupante e doente. Qual é a doença? A humanidade está atacada pela doença do amor decaído. O 
primeiro filho nasceu do amor doente. É impossível para um ser humano ser elevado de acordo com o 
padrão da lei original, a menos que a humanidade entenda esta doença.  

Então qual é o propósito de se estabelecer Abel? Não é apenas salvar os filhos de Abel, mas corrigir a 
tradição de uma família com o alcance da primogenitura adequada. Os membros da Igreja de Unificação 
não sabem isto. Os líderes pensam, "Hum, eu sou Abel!" e "É isso aí! Estamos na posição de Abel!" Isso 
não é tudo. A razão de você ser escolhido para representar Abel é para estabelecer tribos sob a 
primogenitura restaurada. Primeiro você deve estabelecer o domínio do primeiro filho e então receber a 
bênção, se o primeiro filho compartilhar isto com você. Você não é o primeiro filho. Centrando no Senhor 
da Segunda Vinda, você deve criar um laço com o mundo espiritual vertical. A ligação com o mundo 
horizontal não é suficiente. Seria melhor se eu explicasse este ponto em detalhes em termos do Princípio, 
mas eu falo simplesmente assim, porque pensei que vocês já soubessem isto. Porque o Rev. Moon da 
Igreja de Unificação descobriu este Princípio, eu pude estabelecer um sistema poderoso e lógico para 
explicar porque você deve decidir "viver para o benefício dos outros." Nascemos para viver para o 
benefício dos outros. Um homem nasce para o benefício de uma mulher. (22.12.1985. Sede da Igreja)  
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2) O Padrão de Restaurar a Primogenitura 

Jesus é mencionado como o último Adão na Bíblia. O Rev. Moon é chamado de "pai" na Igreja de 
Unificação. Isto significa o terceiro Adão. O terceiro Adão deve indenizar os erros do primeiro e do 
segundo Adão. Os pais cometeram erros, assim eles devem assumir a responsabilidade para restaurá-los.  

Porque você deve ser obediente às minhas palavras? Porque eu realizei a restauração mundial individual 
de indenização. Eu cumpri o padrão para a restauração mundial individual de indenização.  

A seguir, o que deve ocorrer? Eu estou destinado a sair de casa. No Jardim do Éden original, o primeiro 
filho estava destinado a seguir o caminho do Princípio. O primeiro filho e a primeira filha estavam 
primeiramente destinados a seguirem através dos períodos de formação, crescimento e aperfeiçoamento. 
Fazendo isto, eles são aperfeiçoados.  

O Pai é o representante do mundo Abel. Eu estou na posição do segundo filho. Eu vim como o segundo 
filho, assim eu devo restaurar o padrão que o primeiro filho Adão alcançou. O primeiro filho e a primeira 
filha estavam destinados a alcançar primeiro o caminho para a perfeição. Esse é o motivo pelo qual eu 
não posso alcançar a perfeição na posição do segundo filho. Eu devo avançar e restaurar a primogenitura 
do filho mais velho. Eu devo lutar no lado de fora, e voltar após obter uma rendição natural do primeiro 
filho.  

Então o primeiro filho deve me empurrar, dizendo, "Vá em frente! Porque pertence ao lado celeste, você 
deve seguir à minha frente; eu não posso seguir na frente." A menos que ele me empurre para subir, eu 
não posso fazê-lo. Eu devo seguir recebendo a herança que me permite seguir, no lugar do primeiro filho.  
Após obter uma vitória no nível familiar, deve-se seguir para o domínio tribal e obter uma rendição 
natural a partir do primeiro filho no nível tribal. Então é necessário seguir para o domínio nacional. Na 
religião, há uma expressão que fala sobre "deixar o lar." Porque é necessário deixar o lar? Ninguém sabe 
sem entender o Princípio. (24.12.1985. Sede da Igreja)  

As pessoas não compreendiam porque a religião deve seguir através do curso de sofrimento e porque a 
religião se desenvolveu enquanto recebia perseguição. O Rev. Moon é a primeira pessoa que esclarece o 
conteúdo secreto referente ao mundo espiritual, o mundo religioso e o mundo de mistério que era 
conhecido somente por Deus e Satanás. Este não é um argumento fútil. Tente verificar. Quando uma 
pessoa está fortemente determinada a seguir a Igreja de Unificação, fenômenos satânicos certamente 
ocorrerão. Esta é uma fórmula muito clara.  

A fim de obter uma vitória, é necessário sair e restaurar a primogenitura. Deve haver uma situação na qual 
o primeiro filho serve seu irmão mais jovem como seu irmão mais velho, e o primeiro filho deve ser 
convencido a receber a bênção através de seu irmão mais jovem. O primeiro filho deve estar na posição 
do segundo filho, e o segundo filho deve estar na posição do primeiro filho. A primogenitura no nível 
tribal e no nível nacional é restaurada quando o primeiro filho empurra o segundo filho, dizendo, "Vá na 
frente, no meu lugar!" Somente quando o primeiro filho empurra o segundo filho para cima, ele pode 
seguir um passo a mais para cima também. Sendo este o Princípio, o padrão de restaurar a primogenitura 
deve ser completado, do contrário, a providência de Deus não pode ser cumprida. Este é o segredo da 
história religiosa.  

Assim, o que é "deixar o lar" em termos religiosos? A fim de seguir o verdadeiro caminho religioso, é 
necessário deixar seu lar e sua nação. (21.01.1986. Sede da Igreja)  
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3) Os Fatores Essenciais para Restaurar a Primogenitura 

Você poderia trocar sua esposa e filho por pessoas satânicas? [Não.] Jesus é filho de Deus e Ele enviou 
Jesus para a terra. Ele pode matar o filho de Sua linhagem direta a fim de tornar as pessoas satânicas Seus 
filhos? A fim de fazer um filho adotado ser Seu filho direto? Esse Deus é louco ou normal?  

Desde o início da história humana, Deus não tem sido capaz de dar bênçãos para Seu povo. Ao invés, Ele 
os transformou em sacrifícios. Ele os fez derramar sangue. Como o Deus Todo-Poderoso pôde suportar 
quando viu o Cristianismo recebendo perseguição do inimigo em Roma por 400 anos? Porque Deus 
permitiu que as pessoas concluíssem que não há Deus? Porque Ele esteve fazendo tudo isto? Este é o 
problema.  

O lado satânico é representado por Caim – o filho mais velho, e o lado celeste é representado por Abel. 
Deus está destinado a amar primeiramente o primeiro filho, e então Ele pode amar o filho mais jovem. 
Mas o primeiro filho foi tomado por Satanás. A fim de salvar o primeiro filho, Deus estabelece Abel. 
Deus quer restaurar a primogenitura através de Abel. A primogenitura é restaurada através do amor, não 
através do punho. O segundo filho deve restaurar a primogenitura primeiramente, derretendo o primeiro 
filho com amor. A menos que se estabeleça a condição de ter amado Caim e recebido sua rendição 
natural, não é possível amar seus próprios filhos. No ideal de criação de Deus, o primeiro filho está 
destinado a receber amor primeiro, e não o segundo filho.  

Esse é o motivo pelo qual na Bíblia, há estórias de golpear os primeiros filhos. Vocês sabem quanto Deus 
sacrifica seu segundo filho antes de golpear o primeiro filho? No Egito, Deus golpeou os primeiros filhos 
dos egípcios somente após ter golpeado o segundo filho Abel por 430 anos. Deus dá a bênção para Abel 
após o cumprimento de sua responsabilidade como um sacrifício diante de toda a nação. A lei da bênção é 
que após Deus receber o sacrifício de Abel, Ele deve dar uma bênção para Abel que é maior do que o 
sacrifício anterior de Abel. Porque os israelitas foram sacrificados por 430 anos no Egito, Deus teve que 
dar mais bênçãos para os israelitas do que para os egípcios. Quando os egípcios se opuseram a esta lei da 
bênção, Deus teve que fazer algo para se livrar de sua oposição.  

Se você quer viver para o benefício da providência do amor de Deus, deve pensar que a fim de salvar o 
mundo inteiro, todos os Unificacionistas devem ser sacrificados. Se eu não herdo a tradição de Deus de 
sacrifício, eu sou falso e todos os meus discípulos são falsos.  

Igrejas convencionais se opuseram a mim por quarenta anos e elas ainda podem se opor a mim. Ah! 
Remanescentes de um exército derrotado!! A batalha já terminou. O campo teológico do mundo agora 
começa a mudar sua direção e promover a teologia do Rev. Moon. Embora os líderes centrais já tenham 
decidido mudar sua direção e declaram que estão derrotados, os remanescentes do exército derrotado nos 
vales profundos ainda se opõem a nós. Isto é exatamente o que está acontecendo com o Cristianismo 
convencional. Eles serão extintos em um futuro muito próximo.  

O Rev. Moon amou o mundo satânico mais do que ele ama sua esposa e seus filhos? Não estamos 
destinados a amar nossa esposa e nossos filhos, mais do que o mundo. Deus deve amar primeiro Caim 
antes que possa amar Abel. Ele não está destinado a amar Abel, mais do que Ele amou primeiramente 
Caim. (01.02.1986 Sede da Igreja)  

4) O Método Secreto para a Primeira Submissão do Filho 

Qual é o método secreto para fazer o primeiro filho se render? Satanás reclama, "Deus é perfeito e o Adão 
e a Eva que Deus está procurando também devem ser perfeitos. Adão e Eva, se eles não tivessem caído, 
teriam me amado (o arcanjo) de acordo com o padrão do Princípio. Embora eu esteja em uma má posição 
após a Queda, se o Senhor está em uma posição verdadeiramente santa e correta, o Senhor deve 



 50 

estabelecer a condição de ter me amado. Do contrário, o Senhor não pode agir como Deus diante de 
mim." Este é o problema, Satanás pisa no freio. "A pessoa que o Senhor enviou deve me amar. A menos 
que a pessoa em unidade com Deus se coloque em uma posição de me amar, ele não pode tomar de volta 
o direito de primogenitura, o qual está sob minha supervisão." Esse é o motivo pelo qual Jesus disse, 
"Ame o inimigo." Amar o inimigo não significa amar apenas um inimigo individual. A menos que 
amemos o inimigo em nível familiar, em nível tribal, em nível nacional e em nível mundial, não podemos 
restaurar a primogenitura do mundo inimigo. Satanás, que está muito bem ciente do que é o curso da 
providência de restauração de Deus, tem reivindicado isto. Você deve saber isto claramente a fim de 
restaurar o primeiro filho em um nível familiar.  

Portanto, depois de restaurar o primeiro filho em um nível individual, você deve seguir para a linha de 
frente, onde uma família satânica o persegue e quer matá-lo, e deve lutar com eles. Você deve fazê-los se 
renderem pelo amor e ensinar a eles nossas tradições e costumes. A menos que eles jurem em lágrimas de 
arrependimento que seguirão você ao risco de suas vidas depois de serem naturalmente inspirados por sua 
linda tradição, você não pode restaurar a bênção a partir do mundo satânico. (01.05.1984. Centro Mundial 
de Missões)  

5) A Razão pela Qual Devemos Amar o Inimigo 

Sem amor, você não pode fazer Satanás se render. A fim de se tornar uma família qualificada para entrar 
no Reino do Céu, deve haver as condições de que Deus tenha amado o arcanjo decaído e que a família 
dos filhos de Deus também tenha amado Satanás. Você também deve estabelecer uma condição para fazer 
o mundo satânico se render com amor, depois de sair e lutar com eles.Você deve ser capaz de dizer, "eu 
não destruí o inimigo pela força; ao invés, eu restaurei a primogenitura obtendo a rendição natural do 
inimigo."  

Deus deve estabelecer a condição de que Ele tenha amado o inimigo ao invés de matá-lo, e de que Ele 
amou o inimigo Satanás como uma pessoa que substitui Adão. Somente quando obtemos uma rendição 
natural do inimigo Satanás depois de suportar toda perseguição em lágrimas, suor e sangue, e voltar com 
o amor de Deus, estamos qualificados para receber a bênção. Nesse momento, Satanás deixará você livre. 
Você deve obter um reconhecimento oficial de Satanás, "Ah! De agora em diante, você pode se tornar um 
filho para entrar no Reino do Céu." Na entrada do Reino do Céu, você necessita primeiro da assinatura de 
Satanás, depois a sua assinatura e, finalmente a assinatura dos Verdadeiros Pais. Somente quando tem a 
assinatura dos Verdadeiros Pais, você consegue ir para Deus. Esse é o Reino do Céu. (22.2.1986. Sede da 
Igreja)  

De fato pessoas religiosas e líderes religiosos divinos se reuniram no portão para o Reino do Céu. A fim 
de entrar lá, você deve amar o inimigo. Quem é o inimigo? Se não tivesse ocorrido a queda, Adão e Eva 
aperfeiçoados juntos com o arcanjo teriam vivido no Reino do Céu, residindo no seio de Deus. Este é o 
ideal original de criação. Portanto, Satanás, embora ele seja decaído, acusa Deus, "Mesmo eu sendo 
decaído, Seu ideal de criação é mutável?" Ele não é mutável. Satanás continua dizendo, "Controle-me 
após realizar Seu ideal," e, "A menos que haja uma condição de que o Senhor e Seu filho restaurem o 
padrão de amor que existia antes da queda e me amem com o mesmo padrão original, ninguém pode 
entrar no Reino do Céu." Deus não pode evitar isso, por isso deve concordar com ele. Esse é o motivo 
pelo qual Jesus na cruz teve que orar por seu inimigo. (15.11.1989. Casa de Hannam-dong)  
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Messias Tribal 
 

Capítulo 4 – O que é um Messias Tribal?  
 
1. A Posição de Um Messias Tribal  
 

O que é um messias tribal? Ele é o mestre de amor verdadeiro. Ser um mestre de amor verdadeiro era a 
esperança de Jesus, a esperança de Adão e Eva, e a esperança de Deus. Assim, todos devem se tornar um 
mestre de amor verdadeiro e marchar em frente. Se isso ocorre, todas as coisas serão finalizadas. Dizer 
para você se tornar um messias tribal, significa dizer que você deve se tornar um antepassado tribal. 
(1989.1.3. Casa de Hannam-dong)  
 
De fato, ser um messias tribal é a maior concessão. É como dizer, "Ei! Esta é a melhor coisa do mundo. 
Você não poderia comprá-la nem mesmo com bilhões de dólares. Ei! Eu finalmente compreendo que isto 
é a melhor coisa do mundo. Não há nada melhor. Nada." Quanto você pensou que isto valeria? Se você 
recua, quanto isto valeria? Você deve saber que isto tem um valor que excede o valor do Presidente da 
América ou da Rainha da Inglaterra. Isto tem um valor que excede até mesmo Jesus.  
Você deve entender que o messias tribal é a vanguarda que guia sua tribo para sua terra natal histórica em 
uma única geração. Você deve saber que é a vanguarda, tal como Moisés foi no êxodo. Isto não é uma 
devoção cega. Moisés não sabia algumas coisas, mas eu conheço tudo concretamente. Eu conheço todas 
as coisas logicamente. Você deve retornar para sua terra natal, mas você não pode retornar para sua terra 
natal sem encontrar Caim; esse é um fato em conformidade com o princípio. Sendo que a tribo do irmão 
mais velho permanece no mundo satânico, você deve salvar o irmão mais velho para que a tribo dele 
possa vir para a minha tribo. Se isso não é feito, você não pode fazer o trabalho de messias tribal por 
causa de Satanás. Ao salvá-lo, ele se torna sua proteção, e você pode retornar para sua terra natal e 
restaurar seus familiares. Se você não faz isso, mesmo se testemunhar para seu pai e sua mãe, Satanás os 
reivindicará novamente. Eles serão puxados de volta para ele. Sendo que há esse perigo, Deus deve operar 
este tipo de providência. Mesmo se você testemunhou para seu pai, mãe, seus parentes e sua terra natal, 
eles serão puxados novamente para longe. (14.01.1979, Belvedere)  
 
O que é messias tribal? Em poucas palavras, é fazer o trabalho de elevar sua mãe e seu pai para a posição 
de realeza. Significa que você pode então retornar para a terra natal do reino celeste, onde pais estão 
centrados no amor; esta é a terra natal onde você nasceu.  
Se isto não é feito, não há nenhuma terra natal. Onde não há nenhuma terra natal, não pode haver pais. Ao 
estabelecer esta terra natal, as terras natais de todas as pessoas que viveram na Coréia serão reunidas no 
local da terra natal do reino celeste. Desta forma, todos os lugares que o homem tenha nascido na terra 
pertencerão ao reino celeste, e herdaremos a posição de um pai nascido em um lugar não decaído.  
Então, qual é o problema? Primeiramente, um messias tribal coloca seu pai e sua mãe na posição de 
messias, com o mesmo grau. Após isso, sendo que não existe nenhuma terra natal celeste, ele deve 
encontrá-la. Desta forma, a terra natal mundial e a terra natal cósmica são conectadas, sendo que os Pais 
já prepararam o solo, e céu e terra se tornam o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no céu.  
De novo, o que é um messias tribal? Primeiro, é fazer de seu pai e sua mãe um Adão e Eva não decaídos. 
Segundo, encontrando e estabelecendo sua terra natal, ocorre a restauração da realeza. Se isso acontece, 
todas as coisas são finalizadas, certo? Você apenas coloca a realeza na terra natal. Primeiro, você se 
coloca no mesmo nível como os pais, e então restaura sua terra natal. Isso significa restaurar a realeza.  
Assim, todas as pessoas que nascem, seja na antiga União Soviética, na América ou em qualquer outro 
lugar, virá a ter a terra natal do Reino do Céu. Para terem a terra natal do reino celeste, eles devem ter pais 
no reino celeste. Se tornar os pais do reino celeste é a missão do messias tribal.  
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Desta forma, Satanás também não pode residir na terra. Até agora Satanás teve a custódia de todas as 
áreas da terra. Ao se tornarem pais, vocês criam uma região onde uma família de unidade nasce, e 
podemos concluir que Satanás originalmente não poderia existir nesse lugar. (17.10.1989, Casa de 
Hannam-dong)  
 
2. A Autoridade do Messias Tribal  
 

Que tipo de tempo é este? De agora em diante, sem exercer o direito de messias tribal, você não pode 
herdar a messiânidade tribal; você não pode herdar a messiânidade mundial.  
Uma vez que herde esta messiânidade sozinho, você herda todas as coisas que os pais verticais e os pais 
horizontais fizeram em suas eras. Se você não faz isso, não pode receber isso. Em outras palavras, 
somente pode avançar para a posição na qual Jesus poderia ter vivido, se casado e salvo as tribos de 
Israel.  
Você deve indenizar o erro de Jesus. Jesus morreu sem se tornar um messias tribal. Se isto é realizado, 
você também pode herdar a messiânidade mundial, sendo que eu realizei minha responsabilidade. Por 
quê? Sendo que eu tenho a ideologia da Segunda Vinda que substitui a de Jesus, você pode herdar a 
ideologia da Segunda Vinda que substitui a realidade de Jesus em Israel.  
Em outras palavras, você se coloca na posição de cumprir o que Jesus não cumpriu, e a vitória que eu 
lutei para obter por quarenta anos. Você pode herdar o padrão no nível cósmico. Você deve indenizar o 
erro de Jesus e o fato de que Jesus foi para a cruz, e deve indenizar meu caminho da cruz.  
A rota pela qual Jacó viajou é a rota que as famílias israelitas deviam seguir; o caminho que Moisés 
seguiu é o caminho que o povo de Israel devia seguir. O caminho pelo qual Jesus foi é o caminho que os 
cristãos devem seguir, e a estrada pela qual eu fui é a estrada que os membros da Igreja de Unificação 
devem seguir. Qual é a sua autoridade? Após um messias tribal cumprir a responsabilidade que Jesus 
tinha, eu entregarei a vitória mundial para ele. (01.04.1989, Belvedere)  
 
3. A Missão de Um Messias Tribal  

 

1) A Tarefa de Um Messias Tribal  
 

O que foi perdido devido à queda? Os Verdadeiros Pais foram perdidos nos níveis individual, nacional, 
mundial e cósmico. Adão e Eva nasceram para se tornar rei e rainha em todos estes níveis, se eles não 
tivessem caído, e ao invés, tivessem possuído a autoridade de um filho e filha de piedade filial diante do 
amor de Deus.  
Então, o que é o Messias, o Salvador? Que tipo de Salvador ele é? Ele não é um Salvador do poder, ou 
dinheiro, ou conhecimento? Ele é o Salvador de amor, de vida e de linhagem de sangue. Por quê? Por 
causa da queda, o homem perdeu o amor de Deus, a vida e a linhagem de sangue, e não pôde herdá-los. O 
Salvador é aquele que vem para encontrar e restaurar estas coisas.  
Você recebeu a semente errada. Você recebeu a semente do demônio, do arcanjo. Sua raiz é o arcanjo. 
Assim, Deus trabalhou por 6.000 anos até agora, para enviar o Messias. Mas porque Deus está em uma 
posição vertical, era difícil para Ele enviar horizontalmente o Messias.  
É a mesma coisa comigo. A fim de me tornar o filho de Deus, eu devo entrar em uma posição vertical. Eu 
devo experimentar as sensações de leste, oeste, norte e sul, e todas as sensações de frente, atrás, direita, 
esquerda, acima e abaixo. Quando alcanço a posição na qual Deus pode olhar e dizer que eu 
indubitavelmente experimentei todas elas, entro na posição de filho, a posição que uma verdadeira pessoa 
deve alcançar. A fim de me bloquear de cumprir isto, Satanás me obstrui em uma centena de direções. A 
coisa que Satanás mais teme é o enxerto ao amor de Deus. Ele não teme o dinheiro ou o poder. Diante de 
Deus, poder é inútil. Deus é onipotente e onisciente; portanto, Ele não necessita de conhecimento. Um ser 
onisciente necessita de conhecimento, quando Ele é o Rei do conhecimento?  
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A partir deste ponto de vista, que tipo de pessoa é o Messias? O que é o messias tribal sobre o qual a 
Igreja de Unificação está falando atualmente? Até agora, a fim de enviar um Messias, houve muita luta 
para evitar a vitória de uma pessoa com o padrão vertical do amor de Deus. Dois mil anos atrás, Jesus 
veio como esta pessoa, mas ele foi assassinado. Neste tempo do Reverendo Moon, todo o Cristianismo e 
o mundo inteiro se combinaram a fim de golpear e me assassinar. Mas o Reverendo Moon é uma pessoa 
esperta. Eu tenho orgulho disto. Eu sou um homem muito inteligente, assim o diabo tem muito medo de 
mim. Entretanto, Deus me ama muito.  
O que é que o Reverendo Moon fez até agora? Eu superei o comunismo e a democracia. As direções das 
alas da direita e da esquerda desapareceram. Agora somente a ala condutora permanece. O mundo seguirá 
loucamente tentando agarrar e segurar a Igreja de Unificação e sua filosofia da ala condutora. Estamos 
agora entrando nesse estágio.  
O Reverendo Moon é um homem esperto, por isso, a fim de lidar com o mundo, eu devo tratar com o 
mundo acadêmico. A fim de terminar com a luta entre ciência e religião, eu expliquei a religião com a 
lógica científica e ensinei um conteúdo que os intelectuais modernos atualmente podem digerir. Através 
da ICUS (Conferência Internacional para a Unidade da Ciência), distintos acadêmicos do mundo 
passaram a me apreciar.  
Quão miserável Deus tem sido? Ele tem procurado até hoje messias tribais. Ele enviou Jesus na posição 
de messias tribal. Hoje o Reverendo Moon da Igreja de Unificação cumpriu as condições de indenização 
do messias individual, do messias familiar, do messias tribal, do messias nacional, do messias mundial e 
do messias cósmico. Agora eu alcancei o estágio onde posso cruzar o Paralelo 38, a fronteira nacional 
entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul. Portanto, agora a influência do Reverendo Moon irá além da 
Coréia e fará ondas por todo o mundo. Esta influência fará ondas em cinco oceanos e em seis continentes.  
E quanto à Coréia? Um coelho em uma montanha acha que sua casa é a melhor, certo? Ele não gosta de 
onde o tigre vive. Eu posso cuidar da Coréia a qualquer tempo, de qualquer maneira. Sou eu quem salvou 
até mesmo a América de sua situação de perdição. Quem me chamou para ir para a União Soviética? Não 
é a CIA ou o governo americano. Se um homem como esse se volta para aquelas igrejas que se opuseram 
a mim, vocês acham que elas teriam se dado bem? Eu as teria despedaçado pedaço por pedaço. Mas eu 
não faço isso. Eu digo para elas, "Dêem o máximo que podem. Façam o melhor que puderem." Se eles 
fazem seu melhor, mas perdem na última partida, eles ainda são campeões? Esse tipo de pessoa receberia 
o prêmio? Eles seriam atingidos pelo público. Eles desapareceriam sem qualquer ruído. No mundo 
religioso eu não saio da posição de campeão, mas eu tenho que vir com a autoridade vitoriosa.  
Deus estava sozinho em uma posição miserável e enviou um homem -- Jesus; mas assassinaram este 
messias tribal. Através de todos os tipos de tribulações e dificuldades, Deus fez o Reverendo Moon, e 
então o que ele fez? Centrando em todos os direitos de unidade no mundo celeste e no mundo físico, ele 
escalou através de servo de servo, servo, todas as formas de filho adotado, filho ilegítimo e filho direto; e 
a partir do inferno para o céu. Então ele estabeleceu uma barra de aço.  
O Reverendo Moon, centrando no amor de Deus, enviou a barra de aço do âmbito mundial para a nação, 
da posição de Adão e Eva e Caim e Abel para a posição mais inferior de servo. Através do Reverendo 
Moon, o amor vertical de Deus agora se estende do mais elevado local do céu para o mais baixo lugar na 
terra. Você não pode negar esse fato.   
Além disso, não há nem mesmo algo horizontalmente que eu não tenha tocado. A luta terminou. Não há 
ninguém que se oporá à Igreja de Unificação de agora em diante. Eu eliminei toda oposição, desde o nível 
individual, através dos níveis familiar, tribal, nacional e mundial, até a oposição em nível cósmico. Em 
meio a tudo isto, uma pessoa que pode chamar o Pai Celeste e os Verdadeiros Pais, que se determina em 
seguir além da vida, se necessário, se torna alguém que não tem nenhum relacionamento com o mundo do 
diabo e o mundo da morte.  
Nesta posição vertical, eu vim para o mundo físico como o representante de Deus no céu, e despachei 
messias tribais horizontalmente por esta terra neste tempo. Mesmo se eu morrer agora, messias tribais 
estarão inevitavelmente enxertados neste domínio que está preparado no mundo, se conectando através 
desta barra de aço ao mundo vertical. 
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Assim, o que estou fazendo agora? Estou enviando os messias tribais e fazendo-os se tornarem os 
antepassados tipo Abel de seus familiares. Estes antepassados têm sementes de vida. O Messias é o pai, e 
por isso ele aparece com a semente. Seus parentes, mãe e pai receberam a semente do mundo satânico. Se 
você luta contra algo com a semente da vida, você vencerá onde quer que vá. Ambas as varas de Moisés e 
dos mágicos do Faraó se tornaram serpentes, mas a serpente de Moisés engoliu a serpente dos mágicos do 
Faraó. Da mesma forma, agora toda perseguição passará.  
Messiânidade tribal é o que eu estabeleci como o núcleo definitivo. Através dela podemos indenizar todos 
os erros do Judaísmo e Cristianismo, e com a autoridade vitoriosa podemos estabelecer o lugar onde são 
combinadas as bênçãos que Budismo, Confucionismo e todas as religiões querem receber. Isso é o 
messias tribal. Você não deve se preocupar sobre a nação. Você não deve se preocupar sobre o mundo. 
Tudo sobre o que você deve se preocupar é sua família estendida. (04.02.1990, Sede da Igreja)  
 

2) A Responsabilidade do Messias Tribal 
 

A três condições para retornar para nosso lar são: vida verdadeira, amor verdadeiro e linhagem de sangue 
verdadeira. A fim de realizá-las, você deve dedicar sua vida. Eu arrisquei minha vida e fui além de muitas 
colinas. Quando você arrisca sua vida, a luz do sol da manhã a partir do oriente que carrega o alvorecer de 
uma nova nação brilhará na rota da Igreja de Unificação. Os raios de sol que brilham nesse país são do 
amor de Deus, e a força vital é a vida de Deus. Este sol de esperança e tradição continuará por milhares de 
eras. Assim, ao herdar a imutável e eterna linhagem de sangue de Deus, você pode receber esses raios de 
sol e atender a Deus eternamente. Esse raio de sol simboliza Deus, que é a essência da vida da 
humanidade, e simboliza os Pais. Quando você muda sua vida herdando a tradição dos Pais, e esta 
tradição do Céu se torna subjetiva em sua vida, resistindo a qualquer ameaça ou oposição, seu novo dia 
começará.  
Até esse dia, você deve cumprir sua responsabilidade fazendo seu definitivo esforço. Estou entregando 
para você o dom supremo, o resultado de 10.000 anos de fé, e o fruto de toda ação pioneira que Deus tem 
feito por bilhões de anos desde a criação do mundo; se você herda isto completamente, será capaz de 
honrar a autoridade da linhagem de sangue estabelecida através da Igreja de Unificação, onde você pode 
ter orgulho por todo o universo e por todo o mundo celeste. Você deve saber que não há nada mais 
correto ou valioso do que isto. Eu peço que você se torne uma pessoa que pode seguir diretamente para o 
mundo de paz com esse valor. Você deve saber que com seu retorno para a terra natal, a unificação de 
uma nova nação surgirá. Amém! (26.01.1992, Sede da Igreja)  
 
Originalmente, o antepassado da humanidade estava destinado a ter sua mente eterna e seu corpo eterno 
unidos em um ângulo perpendicular com exatamente noventa graus. Nossos pais originais deviam se unir 
horizontalmente em um perfeito ângulo de noventa graus com o amor vertical de Deus.  
Assim, devemos entrar no mundo original onde devemos fazer um ângulo reto de coração, o mundo da 
terra natal original, e estabelecer corretamente a pedra angular. Não devemos esquecer que nós, membros 
da Igreja de Unificação coreana, temos esta missão destinada e necessária neste ponto final da 
restauração, durante o qual estaremos indo para a terra natal. Quando homem e mulher estão unidos 
horizontalmente, eles então devem se ajustar perfeitamente em um ângulo de noventa graus com o amor 
vertical de Deus e se tornarem unidos. Deus terá domínio somente quando esse modelo é realizado. 
(01.06.1988, Sede da Igreja)  
 
Na realidade, para restaurar sua tribo, você deve cumprir a responsabilidade de messias tribal. Nunca 
houve este tipo de comando na história. A posição de messias tribal é a posição de um segundo 
“verdadeiros pais”, e é melhor do que a posição de Jesus. Esta posição é dotada de impressionante valor. 
Você não pode negociá-la com qualquer outra coisa.  
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Porque você tem que cumprir a responsabilidade de messias tribal? A primeira razão é que você deve 
salvar seus pais. Os pais estão na posição do primeiro Adão, e você está na posição do segundo Adão. 
Você deve completar a missão de Adão, restaurando e recriando seus pais.  
A segunda razão é que você necessita de uma terra natal. Completando a responsabilidade de messias 
tribal, você será capaz de ter sua própria terra natal. Definitivamente, a razão para cumprir sua porção de 
responsabilidade, como um messias tribal é a perfeição da família de Adão. Concretamente, você deve 
educar sua tribo. (12.05.1991, East Garden)  
 

3) A Missão do Messias Tribal  
 

Tal como derramou suor pelo Céu, você deve também derramar sangue. Você deve alegremente procurar 
seguir para a histórica colina de sofrimento. Você não sabia até agora que para sua liberação, você deve se 
doar ainda mais. Você pensou que isto não tem nada a ver com você, e que tudo será cumprido em relação 
aos outros, mas você está errado. Devemos voltar para a origem. Você deve saber claramente que a fim de 
retornar para a sua terra natal, você tem a responsabilidade de destruir a base falsa.  
Agora devemos fixar nossa raiz. O que ocorreu com a raiz? Por causa da queda, alguma coisa deu errado 
com os pais originais. Algo deu errado com o primeiro filho. Assim, centrando nos Verdadeiros Pais e 
centrando no direito original dos Pais, baseado em seus primeiros filho e filha e no direito do primeiro 
filho, devemos reverter a situação de nossos ancestrais. Assim, você está destinado a retornar para sua 
terra natal e restaurar seus ancestrais. (01.06.1988)  
 
Por causa do erro de Adão e Eva, Jesus devia vir como o verdadeiro pai, certo? Ele devia indenizar o erro 
do primeiro pai e também cumprir seu próprio desejo. Centrando no exemplo de como o terceiro Adão 
carregou a cruz de amor, você deve então demonstrar para seus familiares, sua habilidade de amar até 
mesmo seu inimigo mais do que a si mesmo. Ao fazer isso, você pode destruir qualquer barreira histórica 
em seu caminho e seguir diretamente para Deus. A missão do messias tribal é demolir e seguir além de 
qualquer barreira tribal que permaneça bloqueando o caminho para Deus. Centrando no quê? Centrando 
nos Verdadeiros Pais.  
Assim, você não pode pensar somente sobre si mesmo. Noite e dia você deve cuidar de seu avô, avó e 
todos os demais, e então seja o último a ir dormir. Trabalhando e derramando sangue e suor, você não 
deve apenas alimentar seu filho e filha, mas também seu clã inteiro.  
É o mesmo como estar no curso do deserto. Se você está entre os 600.000 israelitas no deserto com 
Moisés, você não pode apenas alimentar sua própria casa. Você deve ir além de sua própria tribo e 
colocar a comida diante de Moisés e dizer a ele que mesmo se morrermos, deveríamos morrer juntos. 
Mesmo se você come em um dia o que teria para comer por cem dias, os doze líderes tribais devem doar 
diante de Moisés.  
Sem viver este tipo de estilo de vida, você não pode se conectar através de relacionamentos de coração a 
partir de sua família até a tribo, a nação e o mundo. No nível nacional, eu estabeleci o padrão de 
restauração através de indenização e preparei um fundamento que pode conectar as coisas, mas eu não 
posso fazer seu próprio fundamento tribal, certo? Essa é a responsabilidade de cada messias tribal.  
Não olhe para mim de agora em diante. Até agora eu assumi responsabilidade por todas as coisas, mas 
agora você deve assumir responsabilidade por seu próprio clã. Seu coração deve estar absolutamente 
conectado verticalmente com Deus em um ângulo de noventa graus, individualmente, e em seus 
relacionamentos familiar e tribal. Nada – como dormir, andar, comer, viver – deveria estar centrado em 
você mesmo. Tudo o que você faz é para seu clã. Você deveria sentir, "mesmo se eu morrer, e se eu sou 
um Kim, eu devo resolver todos os problemas e dificuldades para o benefício dos Kims." Mesmo se Kim 
Il Sung sai e pede eleições para a Coréia do Sul, ele não pode fazer qualquer progresso porque estamos 
fortemente conectados com nossas tribos. A Igreja de Unificação deve fazer esta preparação. Essa é a 
forma para permanecer vivo. Esse é o caminho para salvar a nação. Esse é o motivo pelo qual devemos 
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marchar em frente para o benefício da missão de messias tribal. A fim de restaurar o erro de Adão e Eva e 
de Jesus no nível nacional de coração, o messias tribal deve carregar a cruz. (03.10.1988, Fábrica Yongin)  
 
Se um indivíduo obtém vitória e forma uma família, essa família deve superar a colina de restaurar sua 
tribo, a sociedade, a nação e o mundo. Qual é o desejo do indivíduo? É estabelecer uma família que pode 
se colocar no lado de Deus. Após um indivíduo estabelecer essa família, o que aconteceria se ele disser: 
"para chegar a este ponto, eu tive que superar todos os tipos de dificuldades e sofrimentos, mas sendo que 
agora estou casado, vamos relaxar"? Digamos que ele vive no luxo e na alegria, e dá cochilos sempre que 
ele quer. Que tipo de realidade é essa? Essa é a realidade onde Satanás o cerca em todos os níveis, desde a 
tribo até o mundo.  
Quando conhecemos isto, deveríamos dizer, "Que maravilhoso"? [Não.] Nessa realidade, quanto mais 
filhos você têm, mais problemas terá. Você poderia imaginar, "o que ele está dizendo agora?!" Mas eu 
estou dizendo a vocês algo muito interessante e importante.  
A fim de um indivíduo encontrar a paz, ele necessita de uma família; assim, a Igreja de Unificação tem 
lutado para estabelecer famílias verdadeiras. Da mesma maneira, uma família não pode encontrar paz sem 
uma tribo. Sua tribo serve como uma cerca para proteger você e sua família do vento que sopra. Sem se 
conectar com sua tribo, você não pode existir em uma família pacífica.  
A fim de fazer isso, você deve se tornar o irmão mais velho tribal para seus familiares. Se você se torna o 
irmão mais velho tribal deles, mesmo se há combates em curso, parentes de diferentes vilas irão para a 
linha de frente e lutarão, e o irmão mais velho apenas terá que dirigir os esforços deles. Então ele pode 
descansar!  
Portanto, eu estou dizendo para você cumprir a missão de messias tribal. Você já conhecia este tipo de 
conversa ou não? [Conhecíamos.] Eu já ensinei tudo para vocês. Temos que fazer o quê? [A missão de 
messias tribal.] Estou dizendo para você fazer o trabalho de messias tribal. Então, estou dizendo para você 
se tornar um messias para um povo. No futuro, se você sair para o mundo e testemunhar, estará fazendo a 
missão de um messias no nível de povo. (18.05.1972, Igreja de Taegu)  
 
4. A Proclamação da Messiânidade Tribal 

 

1) O Dia da Proclamação da Messiânidade Tribal  
 

Porque eu enviei vocês como messias tribais? Dois mil anos atrás, Jesus foi enviado para este mundo 
físico a partir do mundo espiritual, através de um curso vertical. Hoje o Reverendo Moon, na posição de 
Deus e representando o céu, está enviando milhares de famílias tipo messias, que podem representar suas 
tribos. Agora não podemos perecer. Eu proclamei o messias tribal em 3 de janeiro deste ano, às 2:30 da 
tarde. (08.01.1989, Sede da Igreja)  
 

2) A Base da Proclamação da Messiânidade Tribal  
 

Nestes dias eu não tenho chorado, certo? Se eu choro, Deus chora. O mundo espiritual chora. Mesmo se 
estou em uma situação muito triste, como um homem que tem a responsabilidade de confortar Deus, eu 
não posso chorar, mesmo se meu irmão mais jovem está morto. Nesse tempo eu não devo chorar, mas 
devo ter, o que pareceria uma atitude fria. Porque apareceram as palavras "messias tribal"? Por que razão 
emergiu as palavras "messias tribal"? A posição do Messias é a posição paternal. Sem se tornar um sujeito 
de amor verdadeiro, uma pessoa não pode cumprir a posição paternal. Mesmo no mundo decaído 
permanecem algumas coisas que são do mundo original – isso é, a mente de pais que vivem para o 
benefício de seus filhos. O amor de pais por seus filhos é o único padrão de coração do mundo original 
que continua com alguma dignidade no mundo decaído. Esta é uma realidade de coração que está sendo 
lentamente extinguida, mas é como uma vela acesa que ainda permanece em sua forma essencial desde a 
criação do mundo.  
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A maçã de Taegu é famosa, certo? A maçã de Sariwon também é famosa. Se elas são da mesma cor e 
formato, você pode trocar a maçã de Taegu com a de Sariwon. Quando elas são a mesma coisa, está tudo 
bem.  
Quem é a pessoa mais famosa na Igreja de Unificação? Sou eu, certo? E quando você é o mesmo como 
eu? Quando eles são a mesma coisa, mesmo se eles são trocados, Deus pensará que está tudo certo. Se 
você, que foi trocado desta maneira, desempenha o papel de cabeça da Igreja de Unificação, Deus 
reclamaria ou não? [Não.] Então quando eu digo para os membros da Igreja de Unificação, "a quem vocês 
querem se assemelhar?" o que eles dizem? [Ao Pai!] Certo, eles gostariam de se assemelhar a mim. 
Então, o que o Reverendo Moon da Igreja de Unificação deveria dizer? Eu devo dizer-lhes para se 
assemelharem a mim.  
A estrada de restauração através de indenização é trilhada se assemelhando a mim. Sem restaurar o que 
foi perdido, indenização não pode ser paga. Esse é o motivo pelo qual, se você está pensando em tomar a 
estrada da indenização, você deve se assemelhar a mim, você deve derramar sangue e restaurar através de 
indenização o padrão que foi perdido muito tempo atrás. A providência para restaurar uma nação celeste 
se processa através da estratégia de receber com disposição a perseguição.  
Sendo que o Pai tem sofrido, vocês deveriam sofrer ou não? [Devemos sofrer.] Alguns filhos de uma rica 
casa poderiam ser perdulários com a riqueza que herdaram de seus pais em uma geração, após sua mãe e 
seu pai morrerem. Porque isso ocorre? Eles são diferentes de sua mãe e de seu pai, que não herdaram 
nada, mas acumularam sua riqueza por eles mesmos; até mesmo um centavo era precioso para eles. Nesse 
sentido o filho e a filha deles são diferentes. Eles perecerão porque não são como seus pais. (16.02.1990, 
Casa de Hannam-dong)  
O corpo religioso da Igreja de Unificação é uma tribo. Ela se move com meu sangue. Ela deveria chorar 
quando eu choro, e deveria estar feliz quando eu estou feliz. Ela é minha parenta de sangue. Estamos 
estabelecendo uma nova nação do céu, demolindo as paredes e então unindo todos os povos, nações e 
culturas. Quando este novo povo unido se torna sagrado, a nação celeste aparecerá. Quando você vive 
como uma pessoa dessa nação sagrada, você se conectará com o Reino do Céu. Isso não acontece 
somente com palavras.  
Cada indivíduo deve trabalhar para proclamar este novo povo em cada nível, desde a família até o Céu e 
terra. Da última vez, eu vim aqui e disse que uma pessoa de cada família abençoada devia ser mobilizada. 
Quando a nação está tendo dificuldade, deveríamos nos espalhar por toda a nação e lutar por sua vida. Eu 
disse para vocês que este tipo de era de destino nacional está vindo. Este é o motivo pelo qual eu enviei 
suas famílias para o interior do país.  
Agora é o tempo para declarar uma vitória centrando em sua tribo. Para fazer isto, o Reverendo Moon 
deve estabelecer a condição absoluta de vitória no nível mundial para todas as pessoas e nações seguirem 
na direção do céu. Sem fazer isso, eu não posso entrar na nação e proclamar que a definitiva liberação 
está próxima ao unir as tribos e seguir a lei pública. Quando eu proclamo, "Satanás se foi," seus 
antepassados virão para suas famílias e desempenharão o papel de mestre. As coisas serão diferentes.  
Se você pode dizer, "em nossa família temos amado o Céu mais do que temos amado nossos pais, nosso 
cônjuge e nossos filhos, e temos sacrificado todas as nossas posses, feito uma oferta de nossa casa, e 
estamos elevando uma família celeste a fim de cumprir a esperança de nosso povo," então você será 
aceito. (13.09.1987, Sede da Igreja)  
 

3) O Significado da Proclamação da Messiânidade Tribal  
 

Agora é o tempo de sair, após realizar o padrão de família ideal que Jesus não pôde realizar. Isto é, agora 
é o tempo para enviar o messias familiar. Como messias familiar, para onde somos enviados? Somos 
enviados para nossos parentes consangüíneos.  
Eu trilhei o curso de indenização nos níveis individual, familiar, tribal, de povo nacional e mundial; 
Assim, você não deve seguir o mesmo tipo de curso de indenização como eu. Agora estou enviando vocês 
como messias tribais em uma posição semelhante à de Jesus. Agora vocês estão na posição de serem 



 58 

casados. Vocês têm esse tipo de fundamento do indivíduo, família e tribo sendo conectado em um único. 
Eu sempre assumi o curso de indenização que estava conectado com o céu. Vocês não fizeram isso. Então 
como vocês podem estar conectados a todos estes cursos de indenização? Vocês não seguiram através 
desses cursos.  
Mas eu abençoei vocês. Ter recebido a bênção significa que vocês estão em uma situação melhor do que 
Jesus. Satanás não pode acusar aqueles que foram abençoados. Ele não pode acusar nem o homem e nem 
a mulher que foram abençoados, porque sua linhagem de sangue está conectada centrando em Deus. 
Quando vemos isto, Satanás não pode acusar em nenhum nível – indivíduo, família, tribo, povo, nação ou 
mundo. Se você age assumindo responsabilidade em meu lugar, o Céu apoiará você. O mundo espiritual 
ainda está nos auxiliando, como eles estavam fazendo no passado para nos apoiar, quando a Igreja de 
Unificação e eu fomos pioneiros em tempos difíceis. Naquele tempo, mesmo quando estávamos sendo 
perseguidos, o Céu auxiliou a Igreja de Unificação a se desenvolver para uma era de restauração tribal. 
Agora não recebemos perseguição, por isso, quão mais rápido podemos nos expandir? (08.01.1989, Sede 
da Igreja)   
 

4) O Propósito da Proclamação da Messiânidade Tribal  

 
Você que quer fazer a vontade de Deus, deve proclamar para seus familiares que você é o messias tribal 
deles. Se eles ouvem ou não, se você não cumpre sua responsabilidade bem, o tempo virá quando você 
será pego pelo Céu. Assim, você deveria proclamar sua messiânidade tribal. A fim de cumprir este tempo, 
onde temos proclamado a messiânidade tribal, você deve agir. Todos devem seguir para sua terra natal.  
Se você não pode seguir para sua terra natal, então deveria trabalhar para salvar a nação. Se você não 
pode ir, trabalhe pela unificação das Coréias do Norte e do Sul. Mesmo se você não pode fazer o trabalho 
de messias tribal, se você se esforça para cumprir sua responsabilidade de um messias do nível de povo 
que pode salvar o Norte, você será capaz de superar o domínio de um messias tribal.  
Após retornar para sua terra natal, se você pensa somente sobre seus próprios problemas, em fazer sua 
vida, educar seus filhos e assim por diante, você perecerá. Quando os hebreus iriam iniciar o êxodo, 
aqueles que não seguiram pereceram, certo? Você pode se tornar uma pessoa amaldiçoada. Porque esta é 
a vontade celeste, o Pai está proclamando tudo, isto é, a messiânidade tribal, agora, antes que seja muito 
tarde. (08.10.1990, Casa de Hannam-dong)  
 
O propósito da proclamação do messias tribal é endossar, aprovar e proclamar, com a autoridade do Reino 
do Céu, a família que cumpre o padrão do Céu e que está fundada pela restauração do erro de Adão e Eva 
decaídos. (08.10.1989, Sede da Igreja)  
 
5) A Influência da Proclamação da Messiânidade Tribal 

 
Assim é como é a estrada da restauração através de indenização, certo? Devemos nos separar das 
acusações de Satanás no estágio mundial. Então ao voltarmos, devemos proteger o padrão nacional desta 
forma e estabelecer a realidade de messias tribal. Fazendo isso, estamos fazendo uma conexão mundial 
que pode atravessar leste, oeste, norte e sul. Nossas famílias abençoadas, as famílias abençoadas do 
mundo, que correspondem a 21.000 famílias, podem estar conectadas desta forma. Quando todas elas se 
tornam completas e vitoriosas, elas fazem uma base para o Reino do Céu na terra. (05.02.1989, Casa de 
Hannam-dong)  
 
Agora veio o tempo para fazer uma coalizão de messias tribais. Menos de três dias após eu ter 
proclamado a providência de messias tribal, o clã Moon decidiu que eles queriam que eu me tornasse o 
irmão mais velho tribal. Há algum tempo atrás estas foram as pessoas que riram e escarneceram do 
Reverendo Moon da Igreja de Unificação. Mas então, elas me trouxeram para o local de encontro dos 
irmãos mais velhos tribais e disseram para me tornar um irmão mais velho tribal. Isto é, eles queriam me 
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tornar o presidente de todos os irmãos mais velhos. Quando olhamos isto, podemos saber que Deus está 
auxiliando. Todas as coisas estão preparadas. (08.01.1989, Sede da Igreja)  
 

6) A Proclamação da Messiânidade Tribal e o Retorno para a Terra Natal  
 

Hoje é o último dia deste ano (pelo calendário lunar)? Amanhã é o dia do Ano Novo Lunar? [Sim.] Esse é 
o motivo pelo qual, antes da última hora eu devo anunciar uma coisa. Da mesma forma que eu proclamei 
antes a messiânidade tribal, esse tipo de tempo está vindo, quando todos vocês devem retornar para a terra 
natal.  
Eu também quero ir para minha terra natal agora mesmo. Eu não quero ficar aqui em Seul. Desta forma, 
quando os membros da Igreja de Unificação em países estrangeiros seguem para suas terras natais e 
cumprem todas as atividades de retorno para o lar, o efeito de todo este trabalho naturalmente me 
permitirá retornar para minha terra natal na Coréia do Norte. Sem luta, as coisas se abrirão simplesmente. 
As marés desta providência podem subir e descer através da terra natal do Pai. Essa é a razão pela qual 
devemos fazer mais esforços do que a junta de Kim Il Sung e formar a terra natal de coração, a terra de 
Canaã. Esta é a missão da Igreja de Unificação. Assim, hoje vocês devem se tornar messias tribais. 
(05.02.1989, Sede da Igreja)  
 
5. O Despertar do Messias Tribal  

 

1) A Razão para Dar a Responsabilidade de Messias Tribal  
 

Eu estou chamando vocês a fim de outorgar-lhes algo nobre. Se eu falho nisto, todo o mundo espiritual 
me acusará. Eu conheço isso. Quão temeroso. Eu sei muito bem. Não importa quão difícil o curso de 
minha vida tenha sido no passado, o que em si mesmo não é um problema. Mais temeroso do que essa 
dificuldade, é a acusação do mundo espiritual. Assim, não importa quanta perseguição eu tenha recebido, 
eu sabia que este era um caminho fácil. Eu sei qual caminho é mais valioso.  
Assim, quando eu tomo uma decisão, sua tentativa em me mudar é inútil. Eu vejo, ouço, degusto, cheiro e 
toco todas as coisas, e então tomo minha decisão. Você não pode reclamar. Eu experimento com todos os 
sentidos antes de decidir. Assim, você deve ouvir a mim. Você não pode ver claramente o que deve fazer, 
assim deve fechar sua boca. Você deve saber isto claramente. Quão temeroso é isto. Tudo mais é mal. A 
única maneira é agir. Somente pelo trabalho constante você pode obter a vitória. Essa é a posição dos 
Verdadeiros Pais. Até agora tenho empilhado condições vitoriosas como uma montanha. Elas formam 
uma linda montanha, um lindo rio e uma linda planície. Assim, naturalmente todos os tipos de animais se 
reúnem ali.  
Às vezes eu me dirijo em sua direção, e vocês fogem constantemente. Vocês têm feito isto muitas vezes. 
Esse é um fato. Quão tolo é isto! Eu freqüentemente vejo membros que assumem esse tipo de atitude. Eu 
reúno esse tipo de membros e ordeno para eles com força, "Saiam daqui!" Eu tenho visto esses incidentes 
muitas vezes. Há sempre um problema. Quão miserável é essa cena. Por isso, muitas vezes eu tenho visto 
seu rosto feio, olhos feios, orelhas feias, boca feia, mente feia e corpo feio. No passado você manifestou 
todas essas aparências feias. Quão vergonhoso é isto!  
Agora eu dei para vocês o título de messias tribal. Que tipo de messias? [messias tribal.] Messias tribal! 
Como esse messias, o que você deve fazer? Eu preparei todas as coisas para você também se tornar um 
messias nacional, messias mundial e messias cósmico. Eu preparei tesouros que são tão grandes quanto 
uma montanha. Se você pode se tornar um messias, será capaz de herdar tudo isto. Isto será como se um 
cano está conectado em você, e como o fluir da água, todo esse tesouro será derramado sobre você.  
Se, após herdar esta coisa preciosa, você falhar, seus descendentes no futuro o acusarão. Deus não ajudará 
você. A Mãe e eu, os Verdadeiros Filhos e todos os membros da Igreja de Unificação não ajudarão você.  
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Você deve seguir meu caminho. Você deve trilhar a mesma estrada que eu trilhei no passado. Após isso, 
você pode ter liberdade, então o novo Céu e terra se desdobrarão. Desejamos liberdade.  
Vocês se tornarão um messias desta vez? [Sim.] Vocês vão por si mesmos ou como uma família? 
[Família.] Até agora o Messias era apenas um homem, mas a partir de agora em diante, há também o 
messias familiar. O Messias como um homem recebeu perseguição até agora, mas quando os messias 
familiares assumirem seu lugar neste mundo, não haverá ninguém que se oporá a nós.  
Você está para entrar em Canaã, mas poderia fazer uma tenda perto do Rio Jordão e dizer, "Nós 
chegamos, assim, deveríamos viver aqui por milhares de anos." Mas você deve despedaçar essa tenda, 
pisar nela e atirá-la no rio. Você está indo para dormir ao lado do Rio Jordão?  
No momento de cruzar para Canaã, Moisés deveria ter vindo, queimado tudo e chutado todos para frente 
– forçando-os a entrar na água. Eles pensavam que o Rio Jordão era fundo, mas eles abririam seus olhos e 
viriam que ele não era tão fundo – ele cobria um pouco acima de seus joelhos. Eles devem cruzar o rio 
antes de morrer. Se dois terços do corpo de uma pessoa está seco, esta pessoa pode ficar descansada. 
Satanás não pode levá-lo embora. Está tudo bem se eles morrem. Cruzar o rio é um sucesso, mesmo se 
eles morrem. Esse é o propósito do longo curso de quarenta anos.  
Nesse momento, seus pés estariam leves ou pesados? [Leves.] Seus joelhos seriam como os joelhos de 
seu Pai com setenta anos de idade, ou como vocês que estão com trinta anos? Assim, você seguirá na 
minha frente, ou atrás de mim? [Na frente.] O que Moisés diria então? Ele diria, "Ei, você, porque está 
indo na minha frente?" No meio do deserto, quando as pessoas não sabem para onde estão indo, ele dirá, 
"Ei, você! Observe onde você está indo!" Mas quando eles podem ver o Rio Jordão e a terra de Canaã à 
frente deles, Moisés os elogiará, dizendo, "Vá em frente! Bom! Grande, meus filhos e filhas." Antes de 
alcançarem o rio, ele disse para eles o seguirem, mas quando eles podem ver a terra de Canaã, ele dirá, 
"Vá à frente de mim." Isto é belo. Todo o povo de Israel cruzou, mas Moisés não cruzou. O que 
aconteceu? Moisés disse, "Ah, povo maldito! Você me abandonou. Morra! Pereça"? Ao invés, Moisés 
disse, "Oh, está tudo bem se eu morrer, mas todos vocês podem receber a bênção para sempre." Moisés 
levantaria suas mãos e oraria, "Pai Celeste, olhe o povo de Israel que é mais corajosa do que eu. Proteja 
seu futuro! Quão esperançosos eles estão!" Deus responderia, "Ah, você é um grande líder! Eu garantirei 
a você o que está orando! E você deve morrer com conforto." Quão maravilhosa seria essa morte!  
Eu estou pensando este tipo de coisas. Eu também quero ver esse tipo de bravo Unificacionista. Enquanto 
me seguem, você deve se tornar exausto e às vezes parecer estranho. Mas neste momento, você deve 
bravamente cruzar o rio, dizendo, "eu cruzarei primeiro para o outro lado." Se há esse tipo de 
Unificacionista, eu sentirei por você como Moisés sentiu por aqueles que estavam cruzando o Rio Jordão.  
Somos a tribo do amor, certo? [Sim.] Eu acredito na tribo de amor. Eu amo a tribo de amor. Eu quero 
guardar e proteger a tribo de amor. Eu tenho orgulho de vocês que estão na tribo de amor. A tribo de amor 
somente pode seguir um caminho, não dois caminhos.  
Neste tempo, sem falhas, todos com a responsabilidade de messias tribal devem retornar para sua terra 
natal e orgulhosamente dizer, "eu retornei como um messias tribal." Isto é para você e para seus 
descendentes. É semelhante ao momento quando a terra foi atribuída para cada uma das doze tribos de 
Israel. Agora devemos entrar em Canaã. Há muito tempo atrás Canaã se referia à antiga terra ao longo do 
Rio Jordão, mas agora este planeta terra é Canaã. É ser um povo e uma nação sob Deus. Não há nenhum 
pequeno lugar separado para ir. Qualquer lugar – seja a Coréia, a América, ou qualquer outro – cada país 
pode ser a Canaã de alguém. A Canaã de muito tempo atrás tinha sete tribos que se opuseram ao povo de 
Israel, mas agora não há nenhum povo que se oponha a nós. Todos estão na posição de nos darem as boas 
vindas. Os israelitas eram como mendigos quando entraram em Canaã; então, quando eles abandonaram 
suas próprias tradições e seguiram os costumes das sete tribos cananitas que estavam vivendo bem, eles 
pereceram. Mas agora estamos em uma posição onde as pessoas nos respeitam e podem nos seguir; assim, 
não há como perecermos. Os israelitas estavam em uma posição onde eles escolheram seguir os costumes 
das tribos cananitas. Agora o mundo externo está todo arruinado e decadente; apenas você tem esperança. 
Porque eles querem seguir seu exemplo, o mundo satânico também não perecerá. Este é o tipo oposto de 
situação.  
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No tempo de Moisés, as tribos cananitas tinham dinheiro, lindas mulheres e assim por diante, mas os 
israelitas vieram como um grupo de mendigos. Sendo que eles também queriam essas coisas, eles se 
humilharam e entraram para a sociedade cananita. Mas agora é diferente. Este é o caminho oposto.  
Agora não é esse tipo de tempo.  Porque as pessoas de hoje nos dão as boas vindas e quase nos invejam, 
isto é diferente. O problema para os israelitas foi que eles seguiram a cultura e a tradição das sete tribos 
de Canaã. Assim é como o povo de Israel pereceu. Isso é importante. Isto agora é diferente.  
Unificacionistas são o centro. O restante do mundo está perecendo e não tem esperança. Eles olham para 
nós, dizendo que os Unificacionistas são a única esperança.  
Os Unificacionistas devem se tornar uma unidade e, de agora em diante, cumprir sua responsabilidade 
como messias. Seja ousado e forte! Tal como Deus disse para Josué e Caleb, sejam ousados e fortes. 
Sendo que temos um fundamento terreno preparado com os Pais, o Céu e todas as coisas, vamos avançar 
para a restauração da primogenitura! Deus está apoiando você, e os Verdadeiros Pais, a Verdadeira 
Família e o poder da Igreja de Unificação está protegendo você a partir da retaguarda como uma fortaleza. 
A única coisa que você deve fazer é marchar em frente em uma única estrada. Essa é a estrada da vitória.  
Quando eu estava em disputa no sistema judicial americano, eu estava pronto para ir para a prisão. Você 
deve se determinar em seguir em frente para a liberação, a despeito do tratamento da prisão. Você e sua 
família devem lutar e trabalhar, com mais audácia do que eu tive no tribunal, para se tornarem líderes de 
Canaã. Vocês podem se tornar esse tipo de soldado? [Sim.] Vocês podem ou não podem? [Podemos.] Isto 
não é para você sozinho. Você deve seguir como esposo e esposa, como uma família.  
Você não pode ter hábitos que recebeu de sua mãe e seu pai e tem mantido até agora. Você deve 
sinceramente ensinar a tradição celeste para seus filhos e filhas de agora em diante. Se você apenas deixa 
as coisas continuarem como são, sua bênção da família perecerá. Esse é o motivo pelo qual estou dando a 
vocês a responsabilidade de messias e empurrando-os para sair. Essa é a nossa responsabilidade, sendo 
que estamos vivendo na maior era da história. Você deve se tornar o mestre que possui este maravilhoso 
tempo de amor, quando o mundo espiritual, o mundo físico, Céu, terra e o cosmo estão assistindo você! 
Amém! (09.04.1989, Belvedere)  
 
2) A Nobreza do Messias Tribal  
 

Você acha que messias tribal é sem valor? Sendo que o Pai é esperto, ele dedicou sua vida para cumprir a 
missão do messias e ainda estou envergonhado, porque sinto que não sou merecedor. As palavras 
"messias tribal" para você são espantosas! Você pode se colocar na posição de ser mais merecedor do que 
Jesus. Além disso, você pode elevar até mesmo as pessoas que se opuseram à Igreja de Unificação e a 
amaldiçoaram com todos os tipos de más palavras, para a posição de Adão não decaídos. Aqueles tipos de 
palavras ao menos podem ser possíveis agora neste mundo? Elas não podem ser possíveis porque o 
Reverendo Moon, que está falando agora, está na posição de Verdadeiros Pais. Eu cumpri todas as coisas 
que eu disse até agora. Não há nada que não tenha sido cumprido. (29.08.1991, Instituto Internacional de 
Treinamento)  
Porque o messias tribal é precioso? Porque ele está no centro da família. Esse é o messias tribal. Então, o 
que realmente é o messias tribal? Eu sou o centro mundial, e o centro da nação, mas você não tem essa 
posição. Você ainda não cumpriu seus cinco por cento de responsabilidade. Portanto, da mesma forma 
que eu amei a nação, você deve se amar, amar sua esposa e sua família, como se estivesse amando Deus. 
Você deve amar seus familiares como você ama seus filhos e sua esposa ou esposo. Centrando nesse tipo 
de amor, você deve amar sua nação da mesma forma, e amar o mundo da mesma forma. Sendo que eu já 
estou conectado com a nação e o mundo, você também será conectado automaticamente.  
Quando isto ocorre, a estrada que você segue forma um fundamento que pode conectar desde a realidade 
individual de coração até a realidade familiar de coração, a realidade tribal de coração, a realidade 
nacional de coração, a realidade mundial de coração e a realidade cósmica de coração. Você pode ver 
quão importante é este padrão de messias tribal.  
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Quando você observa isto a partir do ponto de vista do Princípio Divino, se a família é o nível de 
formação, a tribo seria o nível de crescimento, e a nação, o nível de perfeição. Se você observa centrado 
na nação, a nação seria o nível de formação, o mundo seria o nível de crescimento e o cosmos, o nível de 
perfeição. Se você olha centrado no mundo, o mundo é o nível de formação; Céu e terra é o nível de 
crescimento, e o próprio Deus é o estágio de perfeição. Eles são combinados pelo amor. Quando 
observamos a lei de progresso que se conecta nesta lei dos três estágios, deveríamos saber quão precioso é 
o padrão do messias tribal, quando se estabelece a nação celeste. (05.02.1989, Sede da Igreja)  
 
Você é o messias tribal, o salvador tribal. Você tem o nome de salvador tribal. Quanto tempo a família de 
Jacó esperou que o Messias viesse? Eles esperaram milhares de anos. Eles estavam destinados a 
recepcioná-lo após esperarem vários milhares de anos. Eu nomeei e enviei você como messias tribal para 
sua tribo. Assim, quão precioso é esse messias tribal? (14.01.1990, Sede da Igreja)  
 

3) Compreender o Valor da Messiânidade Tribal  
 

Aqueles entre vocês que vieram para este lugar, têm a mesma missão como o messias do clã Kim, se você 
é um Kim. Você deveria pensar, "eu sou o messias," representando o clã Kim, se você é do clã Kim, ou o 
clã Park, se você é do clã Park, e são responsáveis para edificar a nação do Céu representando esse clã. 
Pense que você é o salvador que redime o clã Kim. A fim de fazer isso, você deve cumprir a 
responsabilidade de alto sacerdote para todo o clã Kim. (31.10.1965, Igreja de Taegu)   
 
Qual é o último objetivo que permanece? Qual é o método final para encontrar a solução? O que devemos 
fazer para acabar rompendo todas as paredes e finalmente restaurar a saúde para o mundo? Devemos nos 
tornar messias tribais. Quando isto está finalizado, não permanecerá nada que possa ser uma condição 
individual para acusação, uma condição familiar para acusação, uma condição tribal para acusação, uma 
condição do nível de povo para acusação, e uma condição nacional e mundial para acusação. (19.03.1989, 
Centro Mundial de Missões)  
 
Você deve conhecer o grave fato de que pode agora herdar o fundamento de Israel através de três idades. 
Não devemos esquecer que podemos herdar a vitória de Israel.  
Você entende quão temerosas são as palavras "messias tribal"? Se o messias não cumpre sua 
responsabilidade, ele tem que morrer. Ele não pode retornar antes que ele morra. Esta é a missão do 
messias.  
Você não deve infringir este padrão do messias. Você não deve violá-lo, mesmo se sua vida é extinta ou 
todo o seu clã é extinto. Sua mãe e seu pai não podem capturar e matar você, certo? Eles não podem 
crucificá-lo. Essa é sua boa fortuna. Se Jesus tivesse esse tipo de bênção, quão bem ele poderia ter feito 
sua missão? Quem foi o pioneiro da tradição de retornar para a terra natal e vencer a luta com o mundo, e 
fazer as condições necessárias de indenização? Ao fazer a realidade da tribo, eu abri o caminho para 
seguir, não apenas para esta tribo, mas também para a família. Quando você trilhou o curso de 
indenização no nível mundial? A partir do nível de servo de servo, todos devem se tornar filhos centrando 
em Caim e Abel, e retornar para a mãe, a realidade de Eva centrando na realidade de Adão, certo? Depois 
disso, devemos retornar para Deus, que é o Regente sobre todas as coisas. A partir de agora, esse tipo de 
tempo virá. Uma vez que tenhamos encontrado uma realidade vertical de coração, deveríamos ser capazes 
de abraçar o mundo centrando no indivíduo, na família, na tribo e no povo.  
Portanto, não tomem como garantida a realidade surpreendente de messiânidade tribal que eu estabeleci 
para o benefício da restauração através de indenização, enquanto mantinha milhares de anos de desejos 
insatisfeitos em meu coração. (20.01.1991, Sede da Igreja)  
 
Eu enviei as famílias abençoadas como messias tribais, representando as famílias do mundo. Esse é o 
motivo pelo qual vocês devem se tornar homens e mulheres fazedores de recordes diante dos casais do 
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mundo inteiro. Você deve saber que o filho e a filha que nasceram para ser um homem e uma mulher 
fazedores de recordes, devem se tornar antepassados de todos os homens e mulheres na terra. Portanto, 
vocês deveriam se tornar filhos e filhas que podem tomar a estrada direta daqui para entrar no Reino do 
Céu. (01.03.1989, Sede da Igreja)  
 

6. Se Adaptando à Atividade de Messias Tribal  

 

1) Confirmando as Pessoas que se Submetem às Solicitações  
 

A partir de 1º de julho, as famílias abençoadas deveriam ativamente executarem as responsabilidades da 
messiânidade tribal. Quando enviamos nossas solicitações que indicam a porção de responsabilidade que 
vocês devem cumprir como messias tribais, realizem-nas e se submetam a elas. Eu não assumirei 
responsabilidade por aqueles que não se submetem a estes pedidos.  
Até agora investimos muito esforço, mas isto não trouxe a você muitos resultados. Entretanto, de agora 
em diante, o que você investir será seu trunfo. Seu esforço será sua preparação para o futuro. Você está 
recebendo uma arma poderosa. Durante o dia você deve trabalhar para educar a pessoas e, de noite, fazer 
dinheiro. Não há tempo para brincar. Você pode reduzir seu tempo de dormir. Sempre pense sobre quão 
sério Deus está. Utilize todo o seu tempo para o benefício de Deus. Você está fazendo uma forte 
resolução para voltar para seu local de nascimento e cumprir a responsabilidade de messias tribal? 
(12.05.1991, East Garden)  
 
Aqueles de vocês que pediram para se tornarem messias tribais em primeiro de setembro, levantem suas 
mãos. Humm, todos vocês fizeram. (29.08.1991, Instituto Internacional de Treinamento)  
 
2) Mobilização Total  
 

A partir de primeiro de setembro, deve haver mobilização total! Moon Seung Lyong, você é o presidente, 
não é mesmo? Você deve coordenar sua mudança. Comece com a companhia na qual você trabalha. Se 
você realmente necessita de algumas pessoas, você pode conversar e escolher algumas pessoas para 
ficarem no seu lugar; do contrário, poderia haver um problema conectando com a empresa, quando 
retornarmos de novo. Você deve retornar novamente, certo! Após ir para sua terra natal, você deve se 
estabelecer na sociedade, certo? Porque você deve voltar e continuar o serviço para o público, um número 
mínimo de pessoas devem ficar no seu lugar.  
Porque você deve seguir e então voltar, não há outra forma, mas apenas decidir por você mesmo, deixar 
para trás o número mínimo de pessoas. Isto é uma varredura de limpeza. Esse é o motivo pelo qual você é 
refugiado! Faça suas malas e saia. (29.08.1991, Instituto Internacional de Treinamento) 
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Messias Tribal 
 

Capítulo 5 – Atividade de Messias Tribais  

1. Oração para Messias Tribais  

Pai Celeste! Hoje é 3 de janeiro de 1989. Neste momento, às 14:25 horas, eu esclareci todos os conteúdos 
da história e decidi a localização da Terra Natal que o céu deseja. Como eu orei em saudação ao Senhor 
no primeiro dia de 1989, por favor, receba os messias tribais. Por favor, receba com satisfação os 
representantes da Igreja de Unificação reunidos aqui nesta hora, e as famílias que estão abençoadas como 
messias tribais.  

As pessoas que pertencem a todas as tribos nesta terra estão na posição de nível tribal. Adão e Eva, os 
antepassados de todas as pessoas se colocam na posição do arcanjo decaído, e as pessoas recebem apoio 
do Céu para proteger suas tribos e descendentes no mundo físico. Assim, as pessoas devem se tornar um 
só corpo centrando no Messias, e então a unidade de Caim e Abel na terra ocorrerá. A unidade do mundo 
espiritual e do mundo físico centrando no padrão vertical também ocorrerá. Sendo que o território do 
amor dos messias tribais centrando em Deus está decidido, Satanás não pode residir onde ele queira. 
Portanto, de acordo com o Princípio, o tempo deve vir quando Satanás deve deixar seu lugar e sair daqui.  

Sendo que conhecem isto, estas famílias que ostentam a responsabilidade de messias tribal devem 
representar com todo o seu coração e esforço, a estrada de dificuldade que foi tomada para restaurar 
através de indenização a nação externa de Caim em nível mundial. Estas famílias devem compreender que 
devem trabalhar duro para restaurar sua mãe e seu pai, irmãos e parentes. Sendo que isto é assim, não 
importa quanta dificuldade haja, a fim de trazer rapidamente a liberação, elas devem assumir a 
responsabilidade de messias tribal oferecendo todo o seu coração e sinceridade. Estas famílias estão 
reunidas aqui para começar esta mobilização. Em nome do Pai Celeste e dos Verdadeiros Pais, eu quero 
enviar estas pessoas que desejam a mobilização, assim por favor, as aceite.  

Eu oro para que todas as pessoas que estão agora vivendo na terra sejam preenchidas com uma única 
mente, a mente do Céu que cuida da nação. No fundamento do cumprimento do Seu desejo que está 
sendo preparado na terra, todos os homens espirituais no mundo espiritual que estiveram com 
ressentimento em seus corações, agora se coloquem na posição de serem harmonizados e unidos com esse 
local. Fazendo isso, eles podem aperfeiçoar o fundamento vertical de Caim e Abel, e sabem que a base 
para Deus residir no mundo celeste e no mundo físico centrando no amor verdadeiro foi decidido. Além 
disso, o momento na história que o Senhor desejou vir a um fundamento mundial, quando o fundamento 
familiar, o fundamento tribal e o fundamento de povo podem ser conectados com o padrão nacional. Por 
favor, faça deste momento, quando eu proclamo isto, um momento glorioso, um momento vitorioso, um 
momento de transferir todas as coisas, e ao fazer isso, eu desejo fervorosamente que o Senhor aprove o 
direito de messias tribal.  

Agora sabemos claramente e juramos levantando nossas mãos. Portanto, por favor, receba isto com 
glória. Eu oro para que o Senhor registre este evento no Livro da Vida no mundo espiritual, quando 
proclamamos a messiânidade tribal para todo o cosmo em nome dos Verdadeiros Pais e em Seu nome. 
Agora que finalmente alcançamos este momento na história, por favor, receba isto com alegria.  

Agora a sede central mundial do Reino do Céu na terra foi estabelecida, e por ela todas as pessoas podem 
conectar suas terras natais seguindo além das fronteiras nacionais centrando na Coréia. Um padrão 
nacional existe agora, onde os antepassados da terra natal original podem ser assentados centrando no 
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amor verdadeiro. Quando todas as nações em um nível horizontal podem se conectar com este padrão 
vertical, Satanás não pode mais tocar em nada. Este é o tipo de momento em que estamos.  

Quando cada pessoa seriamente pergunta onde está no curso do tempo de sua vida, ela pode conhecer a 
resposta. Quando uma pessoa procura conhecer se é um filho genuíno do Pai Celeste ou não, ela pode 
compreender que é tão externa e falsa. Se a pessoa vê isto, ela não pode retornar para Deus sem derramar 
lágrimas de arrependimento. Sabemos que este é o tipo de momento em que estamos.  

Agora seus filhos e filhas podem voltar e fazer a missão de messias tribal sem perseguição, centrando no 
fundamento de vitória que Jesus procurava. Eles estão determinados a se tornarem senhores tribais que 
podem guardar o fundamento de coração que pode seguir além da nação, e se conectar com o mundo. Pai 
Celeste, por favor, traga bênção para o benefício deles.  

Todas as pessoas que escolheram o caminho da religião nesta história cheia de ressentimento tiveram que 
deixar seus lares e abandonar suas famílias; elas até mesmo tiveram que trair sua nação. Agora podemos 
atender nossa nação, nossa terra natal e nossos pais. Finalmente, devemos obter vitória neste mundo para 
que possamos louvar o Céu por esse atendimento. Por favor, conceda que não nos tornemos pessoas que 
esquecem desta jovial idade, pessoas que se desviam da retidão. Por favor, os abençoe para que se tornem 
pessoas que seguem o que é correto e que formam tribos que podem se conectar ao Reino do Céu.  

Pai, o Senhor sabe o quanto esperou por este momento na história quando eu posso oferecer esta oração, e 
o Senhor sabe o quanto eu esperei e trabalhei por este momento arriscando toda a minha vida. Através 
deste momento, eu gostaria de liberar e confortar os membros da Igreja de Unificação que estão me 
seguindo, ainda que não saibam que sem cumprir a responsabilidade pela restauração centrando em 
nossas tribos, nem o território da Coréia do Sul e nem da Coréia do Norte podem ser salvos. Quando 
conhecemos isto, devemos seguir novamente a estrada miserável da cruz. A fim de atender nosso pai e 
nossa mãe físicos, devemos cumprir novamente nossa responsabilidade de filhos da mesma forma como 
os Verdadeiros Pais têm atendido Deus nesta terra e carregado a cruz de amor. Assim, devemos tomar a 
cruz e atender nossa mãe e nosso pai com amor. Eu concedi a eles o direito da messiânidade tribal e a 
oportunidade de cumprir esta tarefa. Pai Celeste, por favor, mobilize todos os antepassados deles, todos os 
milhares de antepassados e, da mesma forma que o Senhor me apoiou no passado, por favor, os apóie 
também.  

Podemos unificar o mundo e estabelecer o direito de liberação conectando ao Pai que é o centro mundial. 
Fazendo isso, podemos nos tornar os antepassados que podem liberar todas as pessoas. Por favor, faça de 
nós, pessoas que podem edificar a nação do Céu que é ocupada por antepassados e cidadãos que podem 
cuidar do mundo.  

Os Verdadeiros Pais também dão as boas vindas para este dia e o estabelecem como um dia de esperança 
para a nação; portanto, Pai Celeste, por favor, o abençoe.  

Permita que permaneçamos conectados ao esforço providencial de todas as idades e continuemos a 
avançar, sempre agarrados ao Seu amor. Enquanto eles seguem o caminho de Sua vontade, eu espero que 
o Senhor dê a eles boa fortuna em todas as atividades. Deixe a glória da vitória cercá-los por 10.000 anos, 
e deixe que a glória apareça onde quer que eles forem.  

Faça deles pessoas ousadas e fortes. Permita que eles estabeleçam sua verdadeira autoridade messiânica 
com uma mente ousada e forte, que nunca perde a subjetividade do Céu, e que cuidem de seus pais, 
antepassados e ambiente com Seu amor. Eu sinceramente desejo e peço por isto.  

Embora não tenham ainda cumprido isto, eu dou a eles o nome de messias tribal. Com caloroso amor, por 
favor, dê a eles grande apoio e auxílio para expandir a realidade de suas tribos, para que possam alcançar 
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o padrão do Céu e avançar para o mundo da unificação de norte e sul. Por favor, permita que eles possam 
conectar a Ásia, o mundo, e finalmente a liberação do Céu. Eu proclamo tudo isto em nome dos 
Verdadeiros Pais. Amém! Amém! Amém! (03.01.1989. Casa de Hannam-dong; 08.01.1989. Sede da 
Igreja)  

2. Resolução como Messias Tribal 

1) O Messias Tribal Precisa Determinação  

Até agora você não sabia como seguir para sua terra natal. Porque eu digo para você ser um messias 
tribal? Estou dizendo para você se tornar um verdadeiro pai. Aqueles que estão aqui devem dizer, "Muito 
Obrigado," mesmo que eu faça você sofrer até morrer. Você deve saber que se sofre até sua morte, há 
uma centena, até mesmo milhares de vezes mais bênçãos do Céu que virão para você. Se você cria um 
ambiente onde alegremente assume essa dificuldade, a terra natal será automaticamente estabelecida.  

Assim, você deve se tornar melhor do que qualquer filho devotado na história, melhor do que qualquer 
pessoa leal na história ou qualquer santo. Você deve se tornar melhor. Você deve herdar esta tradição. Em 
retorno por eu enviá-lo para se sacrificar para o mundo, estou dando a você o tipo de amor que não existe 
no mundo e dando a você a bênção. Você deve conhecer claramente esta tradição.  

Seu valor, o qual é mais elevado do que de qualquer grande santo, não pode ser trocado por um milhão de 
dólares em ouro. Conhecendo seu grande valor, não se torne uma pessoa tola que abandona isto em um 
único instante. Você pode abandonar isto por causa de seus sentimentos individuais ou por causa de suas 
dificuldades individuais? [Não.] A menos que você alcance um padrão inabalável, tanto sua terra natal 
como sua pátria podem ser perdidas. (14.01.1979. Belvedere)  

Assuma responsabilidade por sua tribo. Salve sua tribo. Assuma esta grande responsabilidade de messias 
tribal. Arrisque sua vida e siga.  

Quão incrivelmente difícil tem sido para mim, desbravar esta estrada de restauração seguindo em frente 
através da oposição de toda a Coréia, a oposição de todo o Cristianismo e a oposição do mundo inteiro? 
Quando pensa sobre o que eu tenho perseverado e realizado, você deve ao menos ser capaz de salvar sua 
tribo, desde que esteja trabalhando em uma situação onde as pessoas não se oponham e ao invés, dão as 
boas vindas para você.  

Você não pode pensar que ser assim é normal ou habitual. Isto é histórico. Retornaremos para o ideal 
original. Isto é diferente. Esta idade será diferente.  

Você deve sair para uma terra estrangeira, treinar e desenvolver novos hábitos de trabalho duro pela 
vontade de Deus; então você deve reformar a vila inteira. Você não deve apenas seguir. Da mesma forma 
que Deus criou a realidade objetiva de Seu amor investindo todo o Seu ser, você também deve se investir 
completamente. Você deve se unir sem falha. Se você se eleva para a posição mais elevada entre todas as 
pessoas em sua terra natal, o mundo espiritual o apoiará. Assista e veja se isso ocorrerá ou não. Faça 
muitos vídeotapes e testemunhe. (15.06.1988. East Garden)  

Quantas lágrimas vocês homens derramam em sua espera por mim? Esse é o problema. Quanto você tem 
vivido com esse tipo de coração? Eu posso chorar tão facilmente por Deus, até mesmo agora. Nenhuma 
palavra é necessária. Se o Céu pergunta, "você está pensando sobre o coração e a vontade de Deus?" Eu 
sempre posso dizer, "Sim." Sendo que o Céu deseja isto, devemos nos tornar assim.  

Que tipo de pessoa deve retornar para sua terra natal? Você deve se tornar uma pessoa que sempre está 
conectada ao coração e à vontade do Céu. (01.06.1988. Sede da Igreja)  
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2) Se Torne um Substituto  

A quem os membros da Igreja de Unificação amam? Amamos tanto a Deus como a Jesus. Enquanto 
atendemos Jesus e Deus, fazemos uma conexão com nossos pais e nos tornamos pessoas que amam o 
local da terra natal onde nossos pais residem. Sem aparecer um verdadeiro pai que pode fazer isso, não 
haverá nenhum local da terra natal.  

Neste mundo, onde é o local verdadeiro da terra natal? É em uma grande igreja onde os cristãos estão 
reunidos? Não. Um verdadeiro filho devotado é uma pessoa que pode pensar primeiro sobre o coração de 
seus pais, mesmo quando suporta a dor de uma hemorragia no dedo. Deus não quer alguém que está em 
um bom lugar, cantando sobre seu conforto e que dorme um sono profundo.  

Os pais são atraídos por uma pessoa que, mesmo quando sangra e está com dor, diz, "Por favor, perdoem 
minha falta," e não hesita em derramar seu sangue e trabalhar duro com agonia.  

O que você fará quando for para sua terra natal e encontrar seus pais? O que fará uma pessoa que vem 
como um verdadeiro pai? Porque essa pessoa vem no lugar de nossos antepassados decaídos Adão e Eva, 
ele deve reparar e curar as feridas que foram feitas pelo erro deles.  

A queda de Adão lançou a humanidade no caos. Jesus devia restaurar isto. A Queda não pode ser 
restaurada sem os esforços de cura dos pais.  

Os Verdadeiros Pais devem fazer isto. Eles deveriam restaurar os três bilhões de pessoas do mundo? Não. 
Seus filhos e filhas devotados, os homens e mulheres leais que fazem suas tarefas filiais para seus Pais, 
devem sair em nome dos Verdadeiros Pais e como representantes dos Verdadeiros Pais, devem restaurar a 
todos.  

O que eu senti quando retornei para a Coréia era, "Pai Celeste! Esta Coréia que o Senhor ama tanto 
realmente pode se tornar o território da terra natal para todas as pessoas?" Este país deve se tornar não 
somente a terra natal de todas as pessoas, mas também a terra natal para mim. Deus ama, como Seus 
filhos e filhas, os cidadãos deste país que cumprem plenamente sua tarefa filial e leal. Devemos fazer 
deste território da Coréia uma base onde a ideologia que pode salvar o mundo é completamente 
estabelecida.  

Este é um país de dificuldades, onde trinta milhões de pessoas foram maltratadas e tiveram que enfrentar 
vento frio que sopravam e campos e montanhas desolados, e até mesmo enfrentar os ataques de animais 
ferozes. A Coréia tem esse tipo de situação. Devem pensar em fazer deste país a terra natal para Deus e a 
Pátria para todas as pessoas.  

Apenas lutando por nossa nação não nos tornaremos pessoas que podem estabelecer a nação de Deus. A 
nação que nos apóia deve ser uma que está determinada em confortar o coração e a mente de Deus, e não 
ser apenas responsável no nível de povo pelo caminho que o mundo deve seguir, mas também transformar 
o espinhoso caminho que Deus tem trilhado para o benefício do mundo, em uma estrada boa e trafegável.  

Temos um lugar para onde ir. Esse lugar é a terra natal. Devemos seguir para a nossa terra natal, encontrar 
nossos pais e seguir suas leis. Eu devo assumir a responsabilidade de pais no lugar deles, e através de nos 
conectarmos aos outros com profundos relacionamentos de coração, devemos conduzir todas as pessoas 
que estão na realidade de morte para o caminho da vida. Fazendo isso, podemos unir todos os níveis em 
uma unidade e fazer o Reino do Céu e de paz.  
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Esta nação se tornou o Reino do Céu? Centrando na Coréia, todas as pessoas e todas as nações têm sido 
capazes de se tornarem felizes por 10.000 anos? Não! Mas, de agora em diante, a Coréia deve preparar 
esse tipo de caminho.  

Este caminho que devemos seguir, o caminho que Deus segue, é o caminho da providência de 
restauração, e devemos seguir absolutamente esta estrada. Nos estabelecendo como verdadeiros pais de 
nossa linhagem, devemos compreender que a nação toma de volta o mundo. Este é o lugar onde Céu e 
terra devem estar sem falha.  

O que você faz depois de ir para sua terra natal? Você deve encontrar seus pais. Embora esta seja sua terra 
natal, você deve também estabelecer um relacionamento de coração com sua terra natal. Se isso não 
ocorre, você não pode restaurar sua tribo. Um novo pai e novos filhos e filhas devem se tornar unidos 
centrando em uma família que estabeleceu a nova lei celeste, e então eles formam uma tribo e uma nação 
restauradas. (10.10.1965.)  

3) Se Torne o Melhor Filho Devotado  

Você deve retornar para sua terra natal e se tornar um melhor filho devotado do que qualquer outra 
pessoa. Se há filhos devotados em sua terra natal, você deve se tornar um filho devotado e nobre, que é 
melhor do que qualquer dos filhos devotados que já viveram nessa área em toda a história. Se um servo 
leal ou um empregado é melhor do que você, você deve se tornar alguém que é ainda melhor.  

Então, não importa quanto você tenha que se tornar um filho devotado e um servo leal, isto ainda não terá 
nenhum valor se você não tem também uma forte conexão horizontal com os Verdadeiros Pais. Quando 
um pai se coloca em uma linha horizontal centrando nos Verdadeiros Pais, o Pai vertical aparecerá. 
Quando um perfeito negativo vier a existir, o perfeito positivo aparecerá também. (21.05.1988. Sede da 
Igreja)  

4) Siga com um Coração de Gratidão  

Vocês são um grupo indo para onde? Quando dizem, "estou indo para minha terra natal," para onde estão 
destinados a irem? Se for Choongbook, você deve ir para sua terra natal em Choongbook.  

Quando era mais jovem, você corria pela montanha, e despetalava flores e arrancava folhas da grama. 
Você deve ir para o lugar onde tem muitas estórias ainda remanescentes, o lugar onde você pode 
encontrar todos os inúmeros elementos estimulantes que o fazem lembrar de seu pai e de sua mãe e 
trazem de volta lembranças da infância. Indo até lá, você pode olhar as montanhas e riachos e dizer, 
"Aqui está o lugar onde eu brinquei há muito tempo atrás. A árvore que eu escalei cresceu e está mais alta 
agora!" Você pode abraçar a bela árvore e sentir plenamente todas as lembranças de quando estava 
subindo nessa árvore, e de repente sua mãe veio e estava tão preocupada que você caísse, que ela chorou 
quando o advertiu para ser cuidadoso.  

Novamente quando você olhar o poço, deve ser capaz de lembrar das vezes que você estava tirando água 
do poço e sua amada mãe veio e ralhou com você, porque ela estava preocupada que você poderia cair 
nele. Você deve ser capaz de pensar nos momentos quando tomou um banho e nadou em uma lagoa, ou 
quando você entrou em um campo de arroz e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Enquanto lembra todas 
estas coisas, você pode pensar sobre sua mãe e seu pai, e como você amava seus irmãos e irmãs. Quando 
você procura por sua mãe, e sua mãe não está lá e seus irmãos também não estão lá, então você vai onde 
eles estão enterrados e diz, "Mãe, eu estou aqui," e lágrimas rolarão por sua face.  

O que faria sua mãe mais feliz: quando suas lágrimas fluem espontânea e naturalmente ao chamar "Mãe" 
ao lembrar dela com sua mente e coração cheios de amor por ela e por sua terra natal, ou quando você 
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apenas está próximo do fim e está sozinho sem nenhum sentimento e diz, "Mãe, eu estou aqui"? Qual tipo 
de filho seria mais desejável para uma mãe: aquele que lembra em detalhes as circunstâncias de quando 
era jovem há muito tempo atrás e que esperava com sua mente cheia de pensamentos sobre ela, enquanto 
a cumprimenta diante de seu túmulo, dizendo, "Mamãe!" – ou um filho que é menos unido de coração? 
Qual filho seria mais próximo da mãe na realidade de coração: o filho que vem em lágrimas, sentindo 
esse tipo de profundo anseio e amor, ou um filho que não tem esse tipo de sentimento, mas vem somente 
com suas ambições por sucesso e suas realizações por ter se tornado um presidente ou um ministro de 
governo, e diz, "eu venho como um filho que pode ser uma bênção para você, Mãe." O primeiro filho ou 
o segundo filho estaria mais próximo? [O primeiro filho.]  

Da mesma forma, quando o Reverendo Moon da Igreja de Unificação vai para sua terra natal, com que 
coração ele deveria ir? Ele deveria estar completamente centrado em Deus com sua mente original, como 
um verdadeiro filho que é totalmente abraçado pelo Verdadeiro Pai da humanidade que tem procurado 
por Seu objeto de amor por tanto tempo? Eu poderia dizer, "Pai, eu cheguei," sabendo que Deus criou 
todas as coisas no universo para estarem no seio de Seu amor e me sentindo completamente preenchido 
com profunda gratidão por todas as coisas que Deus criou, por sua beleza e pelo valor de Seu amor como 
meu Verdadeiro Pai? Eu deveria derramar lágrimas diante de Deus com esse tipo de coração, ou deveria 
simplesmente declarar, "cheguei da prisão de Danbury"? [A primeira.] Vocês estão corretos. (11.05.1988. 
Igreja de Chungjoo)  

5) Assuma o Papel de Senhor 

Com você é o mesmo. Ao retornar para a terra natal da qual esteve afastado por quarenta anos, você deve 
desempenhar o papel de senhor. Junto comigo, você deve assumir o papel de senhor, de um novo 
antepassado para a sua linhagem.  

A fim de assumir o papel desse tipo de senhor,  eu tive que suportar ser perseguido, mas você pode 
assumir o papel de senhor nesta idade quando pode ser bem-vindo. Você deve pensar sobre o fato de que 
o céu e a terra estão completamente cheios com o amor da Mãe e do Pai. (03.10.1988. Fábrica Ilhwa 
Yongin)  

Quando relembro meu passado, lembro-me de pesquisar por todas as terras e montanhas próximas da vila 
onde eu vivia, e me sentir satisfeito somente quando tinha escavado o que vive no mais profundo das 
encostas dessa montanha. Da mesma forma, eu fiquei confortado somente quando descobri quais insetos 
ou que peixes viviam no pântano. A fim de fazer isso, eu permanecia a noite inteira. Eu percorri toda a 
montanha e pesquisei em cada canto e recanto. Quando me lembro de algumas das criaturas que 
encontrei, eu me sinto confortado somente quando sou capaz de lembrar onde elas viviam. Porque tenho 
este tipo de caráter, eu pude descobrir completamente o Céu e a terra.  

Desta vez quando fui para a Ilha de Cheju, eu senti a mesma coisa. Ela é cercada em todas as quatro 
direções pelo mar. Como eu posso viver se não sei o que vive nela? Eu fiquei frustrado. Sendo que eu não 
sei o que vive nessa montanha cercada pelo mar, eu me senti sufocado.  

Sendo que eu tenho este tipo de caráter, e sendo que há tanto o diabo como Deus, se penso que estou 
enclausurado em uma armadura pelo diabo, quão sufocado eu me sentiria? Deus está chamando por mim 
enquanto estou lá, mas eu não posso ouvir. Devemos destruir esse ser e essa barreira até Deus. Devemos 
eliminá-lo sem deixar qualquer traço. Rompendo desta forma, eu fui capaz de revelar o Princípio Divino e 
estabelecer a Igreja de Unificação.  

Assim, vocês devem se tornar os senhores verdadeiros de sua vila. Vocês devem amar todas as coisas, até 
mesmo os insetos, e dessa forma, amar sua terra natal. Se uma pessoa que não ama sua terra natal diz que 
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quer amar sua nação, ela é uma pessoa falsa. Se não há nenhuma raiz, não pode haver nenhum tronco. 
Nada pode existir sem a contraparte. Vocês devem amar sua terra natal, e enquanto vocês a amam, se 
tornem cheios de êxtase como um homem perfeito e uma mulher perfeita.... Você deve ser capaz de 
atender sua esposa como uma rainha que é vitoriosa em sua luta com o mundo, como uma rainha de 
vitória que pacificou todos os inimigos da Coréia, e como uma pessoa nobre que atende seu esposo. Sua 
esposa deve compreender que vocês devem estar juntos como um casal e ela pode atender você, seu 
esposo, como esse tipo de rei.  

Centrando neste amor, podemos dizer que eu sou uma parte de um vigamento, uma construção que está 
conectada através de 10.000 anos de história. Quando dizemos que eu sou uma parte essencial de um 
mundo único do amor de Deus representando a nação, representando Céu e terra, e representando Deus, 
Ele não negará isto dizendo, "Não." Em sua terra natal, você deve se tornar uma pessoa que pode ter 
orgulho da autoridade de ser um senhor que pode fazer isso.  

Seus filhos e filhas devem se tornar assim herdando esta linda tradição. Você deve elevar seu padrão tanto 
quanto você pode, enquanto você amadurece, amadurece sua família e sua tribo, e deixa descendentes que 
podem completamente herdar esse tipo de tradição.  

Ao dar seu amor para sua terra natal com seu sangue, suor e lágrimas, você pode fazer dela seu lugar de 
origem, onde pode se estabelecer. Você está se tornando o antepassado. Você é o fundador, o originador. 
É a responsabilidade dos antepassados originais auxiliarem os refugiados do mundo decaído. Você deve 
ser como um verdadeiro antepassado original. Sem ter o coração de um antepassado original, você não 
pode espalhar a verdade de Deus em sua terra natal. Este é o ensinamento do Princípio Divino. 
(01.06.1988. Sede da Igreja)  

Agora você deve pensar que está trabalhando como um servo de amor do Reino do Céu. Pense que você é 
um servo de amor edificando o Reino do Céu, um agente secreto de amor, um informante para uma rede 
de espiões. Há algo que você não pode fazer? A fim de viver, um homem pode fazer o trabalho de uma 
mulher. Ele até mesmo pode assumir o papel de um mendigo. Você deve ter a atitude de que, a fim de 
salvar sua nação e salvar seus familiares, pode fazer mais do que isso. Quando realmente você trabalha 
dessa maneira, sua vila se submeterá naturalmente. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

6) Se Torne a Semente de Sua Tribo  

Hoje, retorne para sua terra natal e se torne alguém que é capaz de ser com uma semente do Céu. Quando 
você se estabelece, e na essência planta essa semente, você pode criar um ambiente que não apenas todos 
os coreanos, mas também Céu e terra podem visitar, e que Deus também pode visitar a qualquer 
momento. Se você parte para o outro mundo depois de ter feito isso, será capaz de viver no mundo 
espiritual recebendo amor como um verdadeiro filho ou filha no Reino do Céu. De agora em diante, você 
deve escolher viver esta forma de vida. (14.01.1990. Sede da Igreja)  

Ir para sua terra natal quando eu digo, "Vá para a terra natal," é a forma de semear a semente do céu, 
certo? Esta é a forma de semear o tipo de sementes que Deus quer ver crescer. Sendo que sua linhagem 
descende de Adão e Eva decaídos, ao semear suas novas sementes, seus familiares podem ser conectados 
em uma nova raiz. Quando plantar a nova semente, você deve colocar baldes de fertilizante sobre ela. É 
necessário ir até a terra natal pronto para receber ofensas e agressões. Você deve ser capaz de ouvir 
comentários caluniadores de pessoas que não entendem seu genuíno coração, e você pode sofrer muitas 
dificuldades. Suporte por três anos. De fato, isto não exigirá três anos. Tudo será finalizado em seis 
meses. Quando vocês estavam saindo para a primeira campanha de testemunho, eu pedi para restaurarem 
120 casas em volta de sua terra natal e estabelecer uma igreja central, certo? Todos vocês falharam nisso, 
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certo? Então eu disse para vocês fazerem lar-igreja, e vocês falharam nisso também, certo? Agora é a 
última vez. A última. (29.08.1991. Instituto de Treinamento Internacional)  

Eu abençoei você como a semente para criar uma história mundial totalmente nova, como uma família de 
Deus. Você é a semente. Assim, muitas famílias devem crescer, mas elas não se tornaram as famílias que 
Céu e terra necessitavam e que Deus precisava. Elas não foram verdadeiras sementes.  

Quando digo-lhe para sair como messias tribal, estou falando para você ir para sua tribo, plantar a nova 
semente, e – sendo que todos que nasceram são falsos, e são oliveiras selvagens – você deve torná-las 
oliveiras verdadeiras, enxertando-as e transformando-as em campos de oliveiras verdadeiras. Para seu clã, 
não há maior evangelho. Esta é a mais preciosa realização no mundo.  

Se a Igreja de Unificação tem esse tipo de autoridade, se o Reverendo Moon tem a qualificação para 
indicar você para essa posição em benefício de Deus, todos os seus antepassados que estão agora no 
mundo espiritual, abrirão seus olhos com grande espanto e gratidão.... Como eles devem ter esperado por 
esse momento por milhares de anos. Sua vida individual não é o único problema com o qual devemos 
lidar. Até agora seus antepassados no mundo espiritual interno esperaram ansiosamente por um dia de 
felicidade quando seu ambiente entediante possa ser totalmente mudado. Quando você pensa sobre isto, a 
maior bênção para esse clã é o fato de que a oportunidade agora está aberta e o líder chegou que pode 
desfraldar a bandeira de uma nova idade, e mobilizar e comandar seus antepassados e familiares.  

Nem sempre é um tempo apropriado para plantar. Vocês entendem? Não é qualquer um que pode plantar 
a semente, e nem esta semente pode ser plantada a qualquer tempo. Mesmo se uma pessoa é escolhida 
como uma semente, ela pode declinar. Você deve emergir com uma mente concentrada na realização da 
vontade de Deus e, com o profundo coração desejado por Deus e por seu mestre, vá para sua terra natal, 
se torne uma verdadeira semente e faça crescer galhos de uma verdadeira oliveira, e então dê aos 
membros de seu clã um galho cortado desta oliveira. Cortando e dando a eles estes galhos, você deve 
enxertar a todos eles. Você deve cortar a base de seu clã, que tem a raiz de morte de Satanás. Você deve 
compreender que o território da vida eterna se expandirá na realidade de seu clã quando você o enxerta 
nesta preciosa raiz dos Verdadeiros Pais. Seu clã deve ser enxertado na raiz do verdadeiro Adão, a raiz 
que está unida e centrada no amor de Deus, a raiz que está centrada no amor absoluto do qual nenhuma 
pessoa pode se separar, e está centrada na ideologia que capacita a humanidade a completar sua porção de 
responsabilidade. (14.01.1990. Sede da Igreja)  

7) Para a Restauração de Sua Tribo, Una Sua Mente e Seu Corpo  

O Céu sempre prepara todas as coisas antes que sigamos. Mas porque não vemos as oportunidades que 
Deus estabelece e não herdamos adequadamente essa preparação, sempre a perdemos. Não agindo de 
acordo com esta preparação, causamos mais danos e prejuízos ao trabalho de Deus.  

Quando se tornou um membro da Igreja de Unificação a despeito de toda a oposição, você veio com um 
coração muito sério, certo? Quão sério é este presente momento? Você deve saber que o caminho que 
deve seguir para vencer completamente a oposição ainda permanece. Ainda deve se tornar um patriota 
que trabalha para estabelecer a Pátria, a despeito de toda a oposição. Vocês se tornam uma vanguarda de 
patriotas pela edificação de uma tribo. Se não salvar sua tribo, você não pode se tornar um patriota. Com 
esse tipo de mente, você deve entusiasticamente retornar para sua terra natal e alcançar isto.  

O processo é simples. Caim e Abel devem se unir. Corpo e mente devem se tornar uma unidade. Você 
deve vir para sua mãe e seu pai com seu corpo e sua mente unidos. Esta é uma exortação. Este é o segredo 
da unidade. Uma pessoa que não tem unidade de mente e corpo, não pode trazer unidade. A mente deve 
estar pensando pelo benefício da vontade de Deus. Esse corpo deve agir para o benefício da vontade de 
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Deus. Sendo que a direção da mente está relacionada com a vontade de Deus, as ações do corpo devem 
também estar dirigidas na direção de cumprir a vontade de Deus. Sua mente e seu corpo podem se 
misturar entre si. Você deve conhecer isso.  

Quando pais e filhos se tornam uma unidade centrando na família, você pode restaurar a realidade de sua 
tribo. Sendo que há muitas famílias abençoadas retornando para suas terras natais, essas famílias devem 
se investir cem por cento. Toda a família deve se tornar unida em mente e corpo pela restauração de sua 
tribo. Todos eles devem fazer isso. Desta forma seu avô, sua avó, e todos os seus outros parentes devem 
querer viver em sua casa, dizendo, "eu gosto de sua casa, por isso quero viver lá." Então seu avô e sua avó 
derramarão lágrimas sempre que tiverem que deixar você. Isto também ocorrerá com sua mãe e seu pai, 
sua irmã mais velha ou irmão mais jovem. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

8) Faça Associações com Outras Tribos  

A unificação da Coréia ocorrerá quando, centrando no Reverendo Moon da Igreja de Unificação, todos os 
membros da Igreja de Unificação se tornam completamente um positivo para a nação, como um negativo, 
e então formam um negativo no nível horizontal para mim, como um positivo vertical. Sendo que eu 
preparei este fundamento para uma nação unificada, suas tribos devem fazer uma coalizão formando um 
todo a fim de trazer a unificação das Coréias do Norte e do Sul. (08.01.1989. Sede da Igreja)  

Aqueles que restauraram sua tribo central rapidamente, de agora em diante emergirão como líderes que 
podem mover todos os países para uni-los em um único país. Portanto, você deve assumir sua tribo. A 
razão do povo de Israel perecer após seguir Moisés é porque as tribos não se uniram.  

Quando você olha de uma perspectiva mundial, a partir de doze tribos, eles se tornaram 36, e então 360. 
Todos devem ser assimilados nisso. Devemos seguir o caminho oposto das doze tribos de Israel e, ao 
invés de não haver união, devemos estar todos juntos sob Deus. (01.04.1989. Belvedere)  

9) Centrando em Sua Tribo, Faça Competição  

O que você deve pensar sobre hoje? [Apontando para um membro.] Qual é seu sobrenome? [Morris.] 
Como um Morris, você não representa a América. Você é um messias representando sua tribo. Se você se 
torna isso, eu confiarei a você a América. Confiando a América a você, estou dizendo para salvá-la. Eu 
confiarei a responsabilidade para salvar sua nação. Vocês entendem? [Sim.]  

Os membros da Unificação podem competir de agora em diante. Centrando em sua tribo, façam 
competição para ver quem pode ser o número um da tribo. Seus antepassados também conhecem isto e 
estão dizendo, "Devemos vencer! Porque você hesita? Tome a ação! Tome a ação!" e desta forma já estão 
competindo. (13.11.1988. Belvedere)  

10) Messias Tribais se Tornam Auto-Sustentáveis  

O que eu tenho que fazer agora é conectar de fato o mundo. Tudo já está preparado para unificar o mundo 
em uma unidade. Se as Coréias do Norte e do Sul se tornam pacíficas, o fundamento para sua unidade já 
está estabelecido e quando elas se unificam, o mundo será instantaneamente unificado em um só mundo. 
A partir deste ano, quanto mais rapidamente você agir, mais rapidamente todas as coisas serão cumpridas. 
Fazendo seu definitivo esforço, você deverá avançar totalmente! [Amém!]  

Agora, mesmo se eu não vier até aqui, vocês podem agir individualmente, certo? [Sim.] Vocês agora são 
pessoas crescidas que possuem famílias, certo? Vocês são messias tribais. Quem auxilia o messias? Se ele 
tem que ser ajudado, ele não pode se tornar um messias de verdade. No idioma japonês, "messias" 
significa vendedor de arroz. Não há nada especial, nenhum messias de verdade. Quem deve ajudar o 
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messias tribal? Todos os messias devem ajudar a nação. Não é assim? Eles devem ajudar a nação. A 
nação não deve ajudá-los.  

Quem deve pagar impostos? A nação deveria pagar impostos, ou você deveria pagar os impostos? [Nós 
devemos.] Uma tribo deveria pagar imposto ou uma nação? [A tribo.] A tribo deve pagar impostos. 
(1989. Casa de Hannam-dong)  

Um messias tribal deveria vir e pedir ajuda? Digam-me. Eu nunca orei por ajuda. O que ocorrerá se eu 
ajudar? Se alguém é ajudado, essa assistência se torna uma crisálida [um casulo]. Antes de orar, seja mais 
ativo, dez vezes mais. Se nada ocorre ao dar toda sua energia até mesmo ao ponto de morrer, então ore. 
Mesmo se você fizer um pouquinho, o testemunho funcionará. Mesmo se você não orar, o dinheiro o 
seguirá. Assim é como são as coisas. (25.05.1990. Sede da Igreja)  

11) Trabalhe nos Próximos Quatro Anos na Terra Natal 

Para o benefício de sua messiânidade tribal, você deve correr com toda a sua energia. No dia que houver 
unidade, você automaticamente receberá a bênção.  

Há muito tempo atrás eu fui ferozmente perseguido enquanto desenvolvia todas as coisas, mas agora seus 
familiares darão as boas vindas para você. Seus antepassados são obrigados a auxiliarem você 
diretamente. Eles são obrigados a ensinar todas as coisas para você. Vocês entendem isso? Os membros 
da Igreja de Unificação parecem simples, mas eles permanecem porque o mundo espiritual lhes ensina 
tudo. Vocês me seguem porque gostam de mim? Quão difícil é me seguir, certo? Mas isto não é difícil 
demais. Se você seguir através de dificuldades por quatro anos, vocês membros da Igreja de Unificação 
alcançarão o topo. (05.02.1989. Sede da Igreja)  

De agora em diante, não feche a sua boca. Se as pessoas vêm e se reúnem, da mesma forma como eu 
ensinei vocês por sete anos na década de 50, sem dormir mais do que duas horas por noite, tentem ensiná-
las dia e noite por sete anos. Você não tem que fazer isso por sete anos. Isto não exige quatro anos. Todas 
as coisas serão finalizadas em quatro meses. Se eu vou para a terra natal, instantaneamente unirei a todos. 
Você deve também ensinar seus pais. Ensine seus irmãos claramente com sinceridade. Com suas próprias 
mãos, sem utilizar a boca de outro, você deve ensinar através de sangue e suor. Se seus pais, irmãos mais 
velhos, irmã, irmãos mais jovens e primos seguem seu exemplo, todos eles chamarão você de o tesouro 
da casa deles. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

12) Plante a Raiz de Coração 

Até agora você tem vivido em uma terra estrangeira. Agora você deve retornar para sua terra natal. Vá 
para sua terra natal, derrame lágrimas e dê todo o seu esforço. Tal como o povo de Israel viveu no Egito 
por 400 anos, temos feito coisas semelhantes por 43 anos. Agora você deve retornar para sua terra natal e 
plantar a raiz de amor. Ame a Deus, e seus pais, irmãos e irmãs. Desta maneira, você deve cortar a fonte 
de acusação de Satanás em um nível mundial. Porque os israelitas não fizeram isso, não puderam formar 
o Reino do Céu ideal em sua abençoada terra de Canaã. Não deseje algo do mundo de Satanás. Até 
mesmo se vagamos por aí vestindo nada mais do que um saco, ainda somos os melhores. Com esse tipo 
de confiança e orgulho, você deve avançar digerindo toda oposição e enchendo sua vila com os sons do 
amor. Lembre bem disto e se junte a este esforço. (01.06.1988. Sede da Igreja)  

O que você deve fazer quando vai para sua terra natal? Você não deve brigar. Ao invés, faça um esforço 
para plantar a raiz de coração para que ela possa brotar. Em sua terra natal, deve haver muitos servos leais 
da nação, muitas esposas leais, filhos e filhas devotados, entre os antepassados que viveram lá através de 
milhares de anos de história. Você deve fazer mais do que eles, para que o seu padrão seja maior do que o 
deles. Essa é a condição que você deve estabelecer. Se há um patriota entre aqueles no mundo espiritual 
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que viveu anteriormente na região de sua terra natal, não importa que tipo de patriota ele tenha sido, seu 
padrão deve ser tal que ele deve ser capaz de inclinar-se para você, quando você for para o mundo 
espiritual, e dizer, "Você foi exemplar." Quando estas pessoas estavam vivendo no mundo físico, elas 
viveram no domínio de Satanás. Assim elas, que estão na posição do bom arcanjo, podem superar você, 
que centrado em Deus, está semeando esta semente de coração de um novo antepassado e plantando a raiz 
do coração original em sua terra natal? Você deve fazer um fundamento que os faz naturalmente se 
inclinarem para você.  

Então o mundo espiritual apoiará você. Para apoiá-lo, eles empurrarão todo o clã até você, reunindo-os o 
mais próximo ao seu redor. Dessa maneira, os espíritos que estão centrados em Deus descerão e cercarão 
você na posição de Adão. Porque seus bons antepassados estarão cercando você, eles criarão uma 
realidade onde o mal e Satanás não podem invadir. Quando faz um fundamento centrando nesse padrão 
de coração original, você herda a posição de verdadeiro antepassado original. Então através de suas 
conexões de coração com seu clã – seu avô, sua avó e todos os demais – serão movidos a se inclinarem 
para você.  

Assim, você deve viver para o benefício deles. Faça muitas atividades para o benefício deles. 
Representando seu clã, cumpra a missão de messias tribal e assim ressuscite seu clã.  

Dessa forma, quando seus familiares apoiam você, a vila também o apoiará. Então quando muitas pessoas 
se juntarem à Igreja de Unificação, seus países automaticamente estarão conectados com uma província, e 
assim, de baixo para cima, o padrão familiar será conectado ao padrão tribal. Eles serão conectados 
através de muitas camadas. (15.05.1988. Sede da Igreja)  

3. O Objetivo que Você Deve Cumprir  

1) Fundamento de Coração  

Eu estou muito ocupado, mas o que eu vim fazer aqui hoje? Eu obtive uma tremenda vitória 
estabelecendo as condições celestes de indenização, e dessa forma restaurei o que havia sido perdido em 
cada nível, desde o padrão individual até os padrões familiar, tribal, de povo, nacional, mundial e 
cósmico. Hoje, eu vim entregar tudo isto para os filhos e filhas da Unificação que estão por toda a 
península da Coréia. Dizemos que o direito de herança se centra no amor verdadeiro, certo? [Sim.] E 
também, o direito tem o mesmo valor? [Sim.] E o direito de atendimento, certo? [Sim.]  

Sendo que isto é assim, devemos ter a firme crença que, "eu represento o mundo! Com minhas próprias 
mãos, eu unirei a Coréia, unirei o Norte e o Sul e unirei nosso clã! Eu serei lembrado como um verdadeiro 
antepassado!" Dessa forma você será capaz de herdar o destino de uma conexão celeste comigo.  

O que é que você deve fazer antes de unir as Coréias do Norte e do Sul? Você deve ir para sua terra natal 
e mover todos os seus antepassados e todos que vivem em sua terra natal para sinceramente amarem você. 
Essa é sua tarefa. Você está retornando com o direito restaurado do primeiro filho. Quando eles tentarem 
se opor a você, seus corações baterão mais rápido com um sentimento de apreensão. Acredite nisto. 
Vocês entendem? Se você avançar com a confiança de que todas as barreiras desmoronarão, elas 
realmente serão removidas. Sinta com certeza que você é um poderoso representante do Céu: "Pelo 
caminho que eu seguirei, meu clã será liberado e a tribo do Reino do Céu serão liberados. Meu país será 
liberado, e o mundo e o Reino do Céu, para onde irei, serão liberados. Você é esse tipo de representante.  

Por quê? Sendo que você tem a posição por direito de verdadeiro filho diante dos Verdadeiros Pais, está 
dotado com o direito de herança e o direito do mesmo nível. Você deve acreditar nesta verdade, que você 
tem o direito especial do céu, e investir tudo para criar a realidade de amor verdadeiro. Da mesma 
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maneira que Deus investiu tudo o que Ele tinha, com o seu completo investimento, seu clã será 
ressuscitado e, quando seu clã ressuscita, a nação ressuscitará. (17.05.1988. Sede da Igreja)  

Porque é que eu vim para enviá-los para a terra natal? Eu envio você para sua terra natal para formar um 
ângulo de noventa graus entre você mesmo horizontalmente e Deus como o padrão vertical, e para você 
como o representante vertical de Deus, e os Verdadeiros Pais se unirem em um ângulo de noventa graus 
com seu clã em um nível horizontal. Centrando na vontade de Deus para formar tribos celestes, eu envio 
vocês para sua terra natal. Portanto, suas vidas devem girar em 180 graus, mas antes disso, as pessoas de 
sua terra natal devem formar um ângulo de noventa graus com você. Esta é sua terra natal. Ninguém pode 
se opor a você. Eu preparei um fundamento de vitória no nível mundial; então neste fundamento de 
vitória pública que o Pai preparou, você deve retornar para sua terra natal. Então, tal como eu fiz, você 
deve se colocar na posição de um modelo substancial de amor por toda a história, de alguém que herdou a 
vitória sobre as lutas históricas através do pagamento de indenização. Nesta posição, todo o seu clã e 
todos os futuros descendentes inclinarão suas cabeças para você e jurarão dizendo que você é 
verdadeiramente o antepassado de amor. Sem fazer isso, você não pode ter vitória em sua terra natal. 
(20.08.1988. Fábrica Ilhwa Yongin)  

Vocês gostariam de lutar por um bom resultado? [Sim.] Esta é a luta para enviar sua mãe, seu pai e todo o 
seu clã para o Reino do Céu. Você deve encontrá-los e lutar por este resultado.  

Por sete anos eu dormi apenas duas horas por dia. Você deve fazer isso também. Eu fiz o Presidente Hyo 
Won Eu dar conferência dezesseis horas por dia durante três anos e meio. Quando o Presidente Eu estava 
se sentindo cansado, eu gritaria, "você, está descansando a fim de matar alguém? Como você pode se 
deitar sem nem mesmo me dizer"? Quando penso sobre isto agora, meu coração sente pesar. Ele gostava 
de pescar. Vocês conhecem um tipo de camarão minúsculo? Ele é chamado gonjengee? Esse camarão é 
conservado com sal. Uau! Eu não podia nem chegar perto dele, por causa do cheiro. Eu ainda posso 
visualizar como ele comia aquilo com suas mãos desta maneira. Desde nossa expansão na América eu 
poderia ao invés, ter dado a ele costeletas para comer dezenas de vezes. Quando penso sobre quão 
miseravelmente ele viveu, às vezes eu sinto pesar em meu coração. Porque fazemos isso? Vivemos dessa 
maneira a fim de estabelecer uma tradição.  

De agora em diante, você deve proclamar a palavra. De agora em diante, proclame o Princípio Divino 
estudando a noite inteira e dando conferência em sua cidade por oito horas ou mais. Tal como eu fiz por 
sete anos, vocês podem fazer o mesmo. Isto não exigirá sete anos. Se você faz isto por sete meses, todas 
as coisas ao redor mudarão. Se isso acontece, você nunca saberá o que eu trarei em caminhões para você, 
quando seu clã me convidar para uma visita.  

Se seu clã me convida, eu deveria aceitar seu convite ou não? [Deveria aceitá-lo.] Porque eu deveria 
aceitá-lo? Onde Caim e Abel se unem, Deus habitará. Quando uma tribo se une, o Reverendo Moon pode 
ir lá a qualquer momento. Quando eu for lá, posso conduzir todos do clã, seu avô, sua avó e todos os seus 
familiares; 120 pessoas podem se unir e devem ser capazes de se inclinarem dizendo, "Nosso antepassado 
chegou." Esse deve ser seu desejo. (08.01.1989. Sede da Igreja)  

2) Assegurando o Direito de Messias Nacional  

A partir de agora, todos vocês são messias tribais. Sendo que enviei todos os messias tribais, você deve 
obter o direito de messias nacional. (27.03.1990. Belvedere)  

3) Responsabilidade para Cumprir em Sua Terra Natal 

De agora em diante, você não deve colocar a Igreja de Unificação de lado quando todos forem para casa, 
dizendo que ele ou ela irá comer bem e viver melhor. Primeiro, você deve trabalhar em sua terra natal 
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para que a igreja seja aprimorada. Segundo, seus filhos e filhas não devem ser desprezados. Você não 
deve se tornar um pedinte, e de maneira alguma estar endividado. Derramando sangue e suor para 
estabelecer um verdadeiro e valioso fundamento, você deve criar seus filhos e educá-los com esta nova 
tradição. Além disso, você se faz vivo salvando seu clã, se investindo completamente e, depois disso, 
permitindo a eles cuidar de você. Se não, com um espírito sacrifical, você deve apenas se oferecer como 
uma oferta limpa. Sem pessoas que possam herdar e exemplificar este tipo de espírito, não podemos 
preparar um fundamento nacional para a unidade na Coréia do Sul. É necessário saber isto claramente.  

Quando você pensa em se tornar um verdadeiro senhor em sua verdadeira terra natal, entenda que o 
indivíduo não é o senhor. O senhor é a pessoa que assume responsabilidade por seu clã; o senhor é 
alguém que conduz uma tribo, e que representa os doze anciãos da tribo. Além disso, ele é o senhor que 
pode representar a nação, e o procurador messiânico que pode representar o mundo. Você deve saber 
claramente que quando Unificacionistas retornam para sua terra natal, é sua tarefa e responsabilidade 
representar o Céu e a terra e cumprir a responsabilidade de senhor e vitorioso que é um verdadeiro servo 
leal centrado em Deus, e que vive para liberar Deus e os Verdadeiros Pais. [Amém.] (17.05.1988. Igreja 
de Pusan)  

Em sua terra natal, você deve plantar a nova semente da linhagem de Deus. Você deve fazer com que 
todas as colinas e vales, as montanhas e riachos na essência, inclinem suas cabeças em louvor ao grande 
sacrifício feito por este antepassado que surge finalmente. Se flores desabrocham, você deve considerar a 
primeira flor como a flor do céu; a segunda como a flor dos Pais; a terceira como a flor de seu primeiro 
filho, e a quarta e quinta flor como sua e de sua esposa. Seus tolos! Fazer as coisas como vocês querem 
irá funcionar? Longe disso. (03.10.1988. Fábrica Ilhwa Yongin)  

4. Atitude No tempo da Atividade na Terra Natal  

1) Não Sinta Inveja  

Porque o povo israelita que deixou o Egito pereceu quando encontraram as sete tribos de Canaã? O que 
eles pensaram quando entraram em Canaã? Quão miseráveis eles devem ter parecido tendo que vagar e 
viver no deserto por quarenta anos? Eles estariam vestindo lindas roupas? Eles viveram no meio da areia, 
areia e mais areia. Eles podiam tomar banho no deserto? Quando eles chegaram a Canaã, as pessoas lá 
tinham boas casas, ovelhas, plantações e viviam prosperamente. Quando entraram em Canaã, seus anciãos 
deveriam ter ensinado a eles a não terem inveja das mulheres e homens de Canaã. Infelizmente, eles não 
ensinaram o povo a resistir ser contaminado pelo padrão materialista de lá. Você que está retornando para 
a terra natal agora, é semelhante ao povo de Israel que entrou nas terras de Canaã, assim não inveje as 
pessoas ricas quando retornar para sua terra natal! Não tenha inveja de homens com poder! Não seja 
corrompido! Você deve ter a educação adequada. A tradição de amar Deus, amar seus descendentes e 
amar o povo que está restaurando a realidade de Israel é a melhor.  

Quando você freqüenta uma igreja levando seus filhos, não fique distraído. Você deve absorver essa terra 
com sangue e lágrimas e com prantos que façam suas células e medula óssea tremerem. Você deve ser 
preenchido com a felicidade de retornar para casa após milhares e milhares de anos. O Céu deve 
proclamar que esta terra, que estava embebida em sangue e lágrimas, é uma terra exaltada. A partir daí 
começará o Reino do Céu. (20.05.1988. Igreja de Taegu)  

Você voltará para sua terra natal para ressuscitá-la. Sua terra natal ainda não está conectada. Você tem 
esse tipo de missão.  

O povo de Israel não fez isso. Chegando depois de quarenta anos vivendo como mendigos, eles sentiram 
profunda inveja das sete tribos de Canaã; eles sentiram inveja de suas ovelhas, de suas casas e de sua 
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forma de vida. Afinal de contas, eles tiveram que viver em tendas. Adotando os costumes dos cananitas, 
eles traíram sua nação, e também traíram Deus. (06.04.1988. Casa de Hannam-dong)  

2) Seja Ousado e Forte  

Até agora este fundamento para a salvação era somente em nível individual, mas agora há um fundamento 
diferente. Agora você está no nível onde pode unir com sua família, e toda a sua tribo pode representar o 
Reino do Céu. Você está em um fundamento familiar, por isso tenha grande confiança. A fim de elevar 
sua tribo, você deve ser ousado e forte. (20.12.1988. East Garden)  

Quando você retorna para sua terra natal, não há nenhum inimigo como os americanos nativos. Quando 
você retorna para sua terra natal, não há ninguém como índios para atacá-lo. A realidade de que sua terra 
natal dará as boas vindas para você é um fato muito surpreendente. Todos derramarão lágrimas e 
aplaudirão quando você sinceramente relatar quão duramente o Reverendo Moon tem trabalhado neste 
país, com sacrifício e esforço que não podem nem mesmo ser descritos adequadamente com palavras, e 
explicar que ele é um homem correto cuja estatura está se espalhando por todo o mundo. Além disso, 
quando explicar sobre todo o trabalho que você também tem feito, eles dirão em lágrimas que você fez 
um bom trabalho.  

Quando você retorna para sua terra natal, tente dar conferências em escolas ou faculdades onde há 
estudantes com cerca de vinte anos. De repente tudo ao seu redor mudará. As pessoas que estão com cerca 
de vinte anos estarão do seu lado.  

Aqueles que tenham mais do que vinte anos são como seus irmãos mais velhos, e aqueles que estão com 
vinte anos são como seus irmãos mais jovens. Eles naturalmente se unirão com você. Aquelas pessoas 
que são um pouco mais jovens do que vinte anos devem responder a você. Se há um problema, então eles 
seguirão você.  

Sendo que esse tipo de ambiente o espera, onde você irá? Você apenas ficará aqui ou irá de qualquer 
forma para sua terra natal? [Vamos para a terra natal.] Esta é a única maneira de se tornar o verdadeiro 
antepassado deles. Esta é uma verdade incrivelmente tremenda. Os membros da Igreja de Unificação 
estão entrando nesse estágio por todo o mundo.  

Além disso, sendo que vocês são famílias abençoadas, Satanás não pode acusá-los. Por isso, você deve 
ser ousado e forte. Se há uma confrontação, eles serão superados e terão que ceder. Nós não seremos 
superados. Agora, de acordo com o Princípio Divino, Satanás não tem nenhuma condição pela qual ele 
possa acusá-lo. No ponto de vista do Princípio Divino, eles devem aceitar seu avanço. Eles devem recuar.  

Até agora vocês têm testemunhado para ministros, líderes políticos e outros, assim não deve ser problema 
para vocês criarem unidade em sua terra natal, certo? (15.06.1988. East Garden)  

Agora a Coréia do Norte e a União Soviética estão ambas em um estado de saturação. Elas querem fazer 
coisas como gostariam, mas porque o Reverendo Moon está intervindo, elas não podem. Vocês 
entendem? De acordo com o padrão do Princípio Divino, eu já estabeleci um fundamento através da 
vitória do coração dos Pais centrando no amor verdadeiro. Isto criou um fundamento em nível mundial 
que está livre da realidade de Satanás. Portanto, se eles invadem isso, o mundo satânico desmoronará 
inteiramente. Agora entramos em uma idade quando eles não podem golpear a Igreja de Unificação. 
Tenha confiança. Seja ousado e forte. Quando os israelitas entraram em Canaã, Josué ordenou aos 
descendentes, que estavam em uma situação miserável depois de terem viajado e implorado por quarenta 
anos, para serem ousados e fortes. Aqueles descendentes que receberam essa ordem entraram na terra de 
Canaã como mendigos. Sendo que suportaram quarenta anos de vida no deserto, eles eram os mais 
humildes de todos os mendigos e nem mesmo possuíam um centavo. A situação deles era de homens 
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desterrados. Eles provavelmente entraram com camadas de areia em suas cabeças. A situação deles era 
um doloroso contraste com os cananitas, que tinham ovelhas, casas e estavam vivendo confortavelmente.  

Mesmo assim, eles não deveriam ter ficado maravilhados por isso. Suas mães e seus pais deveriam ter 
consolado eles dizendo, "Esta terra não é onde você está destinado a viver. Você ainda tem a 
responsabilidade de marchar para o reino de Deus, seguindo além desta terra sempre na direção de um 
mundo mais elevado." (17.05.1985. Igreja de Pusan)  

3) Tenha Forte Convicção  

Se você segue com forte convicção, seus antepassados empurrarão e os pressionarão para que, se sua mãe 
ou qualquer parente não o apoiar, eles não serão capazes de abrir suas bocas. É como dizer, "me ouçam." 
Porque isto ocorre? Você está colocado no fundamento dos Pais que está conectado ao padrão nacional. 
Você é capaz de estar conectado aos Pais centrando no fundamento original tribal de bondade, e no 
fundamento de lançar fora Satanás no nível mundial. Assim, Satanás recuará, e todos os seus 
antepassados no mundo espiritual tipo arcangélico apoiarão você. (19.03.1989. Centro Mundial de 
Missões)  

4) Faça Três Vezes Mais Atividades  

Desta vez eu retornei para a Coréia e ordenei todos a saírem para sua terra natal. Eu enviei todos para suas 
terras natais. Eu disse a eles para retornarem para suas terras natais para fazer três vezes mais atividades 
do que fizeram no mundo ou em um país estrangeiro. Se isso acontece, todas as coisas de repente 
mudarão.  

Se torne um alto sacerdote, e então, seguindo minhas ordens, plante um novo coração. Se isso ocorre, 
Satanás não pode interferir. Se você segue com esse tipo de determinação, sua situação será a mesma 
como a situação de Adão e Eva antes da queda. O arcanjo, seus antepassados, todos virão e gritarão.  

Uma regra inflexível que é preciso saber é que você deve fazer mais do que qualquer servo leal, filho 
devotado ou ministro de igreja têm feito, que nasceram nessa região. Se você faz mais do que eles, eles 
virão para apoiá-lo. Essa é a condição. Se fizer isso, você será colocado no lugar que está acima da 
realidade na qual Satanás pode acusar. Portanto, Satanás não se oporá a você e, com o apoio do mundo 
espiritual, seus antepassados aparecerão para os descendentes deles e os auxiliarão espiritualmente para se 
juntarem à Igreja de Unificação. Todos eles testemunharão para seu clã. (15.06.1988. East Garden)  

Quando for para sua terra natal, você deve se tornar o melhor entre todos os fazendeiros, se você trabalha 
em uma fazenda, ou o melhor entre todos os estudantes, se você for para a escola. (11.05.1988. Igreja de 
Chungjoo)  

Ame sua terra natal. Mesmo se Ph.D.s estão retornando para a terra natal deles, eles não haviam pensado 
sobre isso até agora. Você deve amar as montanhas e os riachos de sua terra natal. Você deve amar sua 
natureza. Você deve amar a terra com uma paixão maior do que os sentimentos com os quais seus avôs e 
avós cultivaram o solo, enquanto derramavam seu sangue e suor. Este é o caminho que o Reverendo 
Moon tomou.  

Dr. Lee, você alguma vez colheu mato de um campo enquanto estava ocupado indo para a escola? Agora 
você deve voltar e derramar mais suor segurando uma enxada do que seus antepassados fizeram, enquanto 
estiver pensando sobre como eles derramaram suor. Tente cavar sulcos, cortar a forragem e alimentar as 
vacas. Você deve fazer mais do que seus antepassados fizeram, mas não estou dizendo para fazer isso 
para sempre. Você deve ao menos estabelecer uma condição. Ao fazer isso, seus antepassados no mundo 
espiritual podem descer e auxiliá-lo. Vocês entendem? Espíritos que viveram e morreram nessa vila virão 
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para a terra onde eles viveram, encontrarão pessoas com as quais podem se conectar e descerão para 
aquelas pessoas e receberão o benefício. Uma pessoa que não sabe como gerir sua própria casa não pode 
salvar uma nação. Há um ditado que diz que uma pessoa com formação moral que pode gerir sua própria 
casa, pode governar uma nação ou o mundo efetivamente, certo? Isso é verdade.  

Eu mesmo não cuidei de minha própria casa. A luta até agora era entre irmãos Caim e Abel. Retornando 
para casa você deve servir Deus, encontrar o direito de irmão mais velho e o direito do segundo filho, e 
unir Norte e Sul. Assim, eu, o Reverendo Moon, ainda tenho a responsabilidade para unir com meus 
antepassados em nome dos Verdadeiros Pais e oferecer este país para Deus. (06.04.1988. Casa de 
Hannam-dong)  

5) Ame Sua Tribo e Ame a Terra  

Depois de retornar para sua terra natal, o esposo e a esposa não devem brigar. Você não deve brigar nem 
mesmo se for roubado, ou quando receber ofensas, e mesmo quando chorar, você não deve chorar por si 
mesmo.  Você deve chorar por seu clã. Você deve se determinar que fará o que não fizeram seus pais na 
terra natal, os seus antepassados, que estavam cultivando esta terra enquanto atendem ao Céu e derramam 
lágrimas. Você pode ser uma pessoa que é como um pai, um senhor que ama a terra e seus cidadãos. Você 
pode ser uma pessoa que protege a pátria e que pode amar sua terra natal no meu lugar. Quando você faz 
isso, o Reino do Céu virá para a terra da Coréia. Vocês entendem? Não pense levianamente sobre isto.  

Aqueles que irão para sua terra natal, levantem suas mãos. Pode haver alguém que não queira ir? Eu tenho 
que levantar o braço desse tipo de pessoa. Se o paralelo 38 se abre, eu seria a primeira pessoa a seguir 
para minha terra natal...  

Sendo que não há nenhuma perseguição, quando você faz seu trabalho de messias tribal ao retornar para 
casa, tudo estará sob sua influência, se você apenas falar. (1.01.1989. Sede da Igreja)  

De agora em diante, desde o momento que eu disse, "Volte para a terra natal. Volte para casa," eu deveria 
amar os filhos e filhas do clã Moon mais do que vocês? Ou eu deveria amar vocês mais do que as pessoas 
do clã Moon? [O Senhor deve amar mais os filhos do clã Moon.] Agora é o tempo para sacrificar a 
realidade de Abel e restaurar Caim, tal como o Pai ensinou. Sendo que entramos no período de conversão, 
o período de restaurar o direito de primeiro filho de Abel, todos devem retornar para a terra natal.  

Sendo assim, você deve retornar para sua terra natal. Quando os membros da Igreja de Unificação 
retornam para casa, você deve amar sua tribo mais do que os membros da Igreja de Unificação do mundo. 
Amando seus familiares mais do que ama os membros da Igreja de Unificação, você pode se tornar rei de 
seu clã. Em outras palavras, se torne um messias tribal. Somente estabelecendo o fundamento de messias 
tribal, você pode estabelecer um fundamento para a vinda de um messias nacional. (28.08.1988. Casa de 
Hannam-dong)  

Agora, quando você retorna para sua terra natal, observe novamente as montanhas e campos de sua terra 
natal e pense, "Esta é a oferta de Deus que Ele me deu." Observando as árvores centenárias que são mais 
velhas do que você, as pedras no rio que são mais velhas do que você, e os jardins, você deve ser capaz de 
dizer, "Como vai você?" Isso é amor.  

Você deve saber como amar a natureza, a fim de amar as pessoas. Isto é restauração. Porque Adão não 
amou todas as coisas, você deve amar todas as coisas. Quando retorna para sua terra natal, você deve 
amar a natureza da região. Você deve amar todas as coisas desde a grama em sua vila até a paisagem 
natural ao redor dela. Quando você tiver concluído isso, então ame as pessoas. Você pode amar as pessoas 
a partir da posição de ter amado primeiro todas as plantas e animais. Você está destinado a amar as 
pessoas depois de restaurar todas as coisas. 
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Não importa quão elevada seja a posição que uma pessoa tenha ou quanto ele possua, esta é a lei. Mesmo 
se uma pessoa é um criminoso, você deve amá-la mais do que você ama a natureza. Esta é a ética do Céu.  

Porque Deus não pode golpear uma pessoa má? Nem mesmo se essa pessoa pode dominar o universo e 
todas as coisas, Deus teria que golpear o universo antes de golpear uma pessoa, e não golpear primeiro a 
pessoa.  Sendo que Deus conhece esta lei natural, Ele tem que suportar e perseverar. Portanto, você deve 
amar todas as coisas, e então amar as pessoas.  

Quando amar as pessoas, você deve iniciar com a pessoa mais miserável, com os filhos miseráveis, e 
subir para aquelas que são mais afortunadas. Muitas pessoas que são pobres neste mundo, são pessoas 
muito boas e conscienciosas. Nossas famílias da Igreja de Unificação devem amar as pessoas mais pobres 
do mundo. Mesmo se elas estão agora no mundo do diabo, do meio das pessoas pobres emergem aqueles 
que podem herdar o destino celeste de Deus. (06.04.1988. Casa de Hannam-dong)  

Este ano eu criei o lema, "Unificação da Coréia." Este ano, nesta era histórica, eu viverei uma vida de 
maior dificuldade do que qualquer outra pessoa, e retornarei para minha terra natal depois de ter viajado 
por todo o mundo durante toda a minha vida. Esse é o significado do lema deste ano. Como podemos 
alcançar a unificação da Coréia? Eu me colocarei na linha de frente e tomarei o caminho que tem mais 
dificuldades do que qualquer outro caminho já viajado.  

Nossa Mãe aqui fará isso. A Mãe pode ficar em casa, se ela não quer seguir. Agora é o momento que ela 
pode fazer isso. Por quê? Porque eu disse para todos se tornarem um messias tribal e seguirem para sua 
terra natal. Sendo que estou agora falando sobre o cumprimento da messiânidade tribal, isso é possível.  

A Mãe não sabe por que esse é o caso. Antes deste momento, eu diria que ela deve vir comigo, mas de 
agora em diante eu posso seguir por mim mesmo. Porque esse é o caso? Eu sou uma pessoa, que mais do 
que qualquer outra pessoa na Coréia, quer estar na posição mais difícil centrando em Deus. Ontem eu 
viajei por mais de doze horas, indo além das 23 horas. Isto é totalmente exaustivo. Enquanto visito as 
regiões, eu devo amar todas as coisas, certo? Então eu devo amar as pessoas. O que eu deveria amar 
depois disso? Eu devo amar Deus. Mas uma pessoa decaída não pode amar Deus sem retornar ao estado 
de um homem original. (05.021989. Sede da Igreja)  

6) Tolere Qualquer Igreja  

Dizer para a segunda geração restaurar sua terra natal estava entre minhas direções neste momento. Vocês 
devem se reunir e retornar para sua terra natal. Isto significa que você deve tomar a segunda geração, que 
pode representar a ideologia de lar-igreja que a Igreja de Unificação ensina, e retornar para sua terra natal. 
Se uma pessoa traz dez ou vinte jovens e faz o que é necessário nessa vila, mesmo morrer se for dito para 
morrer, as pessoas da vila não serão capazes de se opor, nem mesmo seu pai e sua mãe. Agora o mundo 
está sendo puxado mais e mais para um ambiente no qual não é possível se opor ao Reverendo Moon. As 
pessoas dirão, "Grande." As coisas mudarão instantaneamente. Volte para a sua terra natal e não os 
calunie ou se oponha a eles.  Devemos entrar nas igrejas existentes e difundir lá a ideologia de Deus. 
(06.04.1988. Casa de Hannam-dong)  

5. Coisas para Fazer na Terra Natal  

1) Faça uma Festa  

No último dia de Ação de Graças, eu não dei dinheiro para vocês fazerem uma festa? [Sim.] Vocês 
tiveram grande quantidade de bolo de arroz (deok). Você deve dizer, "desta vez eu patrocinarei uma 
festa." Se alguém diz que ele é grato ao Reverendo Moon por ter dado o dinheiro antes, então agora ele 
quer dar dinheiro para a festa, mesmo que incorra em uma dívida, ele irá celebrar em uma festa nacional.  
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Vocês acham que virá um tempo para uma festa nacional ou não? [Ele virá.] Quando as Coréias do Sul e 
do Norte estiverem reunidas, deveríamos fazer uma festa ou não? [Deveríamos fazê-la.] Quantas milhares 
de vacas temos que cozinhar? [Cerca de trinta mil.] Cada família deve cozinhar uma vaca. Estas famílias 
não fariam isto quando chegar esse dia histórico? Quando as pessoas faziam um sacrifício no Velho 
Testamento, elas sempre cozinhavam pelo menos uma vaca. Se eu oro para que Satanás não possa levar 
embora aqueles que comeram sua carne e beberam seu caldo nesse momento, então Satanás não pode 
levá-los.  

No ano passado eu dei mais de 2,2 bilhões de wons para bolos de arroz. Essa quantidade de dinheiro 
desapareceu. Ele era para festas. Eu acho que a nação inteira deve ter comido os bolos de arroz da Igreja 
de Unificação! Se toda a nação tem quarenta milhões de pessoas, quanto cada um recebeu? Calculem. 
Cinqüenta wons. Quantos bolos de arroz você compra com cinqüenta wons? Um? Meio? [São cem wons 
por dois bolos de arroz.] Se você compra dois por cem, então você pode ter um por cinqüenta; assim as 
quarenta milhões de pessoas receberam um bolo de arroz cada uma. Eles cuspiram em nós após comer ou 
teriam dito, "Oh, é delicioso. Eu quero mais um"? Eles devem ter dito, "Porque só um? Eu quero receber 
três." Sendo que eu dei um, vocês devem dar os dois que faltam. Assim é como estabelecemos o número 
três. O número três é o número de perfeição, não é? Por isso vocês farão isso ou não? [Faremos.] Vocês 
darão o dinheiro para o bolo de arroz ou não? [Daremos.]  

Sendo que eu fiz isto, aqueles que retornaram para sua terra natal devem oferecer uma festa para celebrar 
seu retorno glorioso, não devem? Eu ofereci uma festa. A religião ensina a importância de jejuar, servir e 
sacrificar. Agora esse tipo de idade se foi. Na Igreja de Unificação fizemos muitos jejuns e vigílias de 
oração. Agora, quando for para casa, você deve fazer uma festa a fim de salvar seus parentes e seu clã, 
mesmo se tiver que vender sua casa para pagar por ela. Está tudo bem vender tudo, certo? No futuro, o 
mundo alimentará você. Sendo que o Reverendo Moon está trabalhando para o mundo, virá o tempo 
quando todas as nações pagarão tributos para mim.  

É por isso que o “Tong-A Ilbo” [um jornal] agora está com medo. Ele não está com medo do “Segye 
Ilbo”? [Sim.] Todos os partidos políticos estão com medo. Eles tremem de medo. Você ficará feliz ao ver 
esta visão? [Sim.] Eles não devem cair e morrer de arrepios. Devemos agarrá-los quando eles caem. 
Devemos alimentá-los quando eles não têm o que comer. Porque eles estão tremendo? Neste ponto você 
deve dizer, "Não trema; apenas traga seu pai e antepassados. Você será salvo se comer e dançar 
alegremente no meu banquete. Você fará isso?" Se eles dizem sim, essa é a restauração da tribo. 
(05.02.1989. Sede da Igreja)  

2) Executar uma Cerimônia de Boas Vindas no Nível Familiar  

A Igreja de Unificação é uma organização que está assustada. O que a assusta? O diabo, o pecado e o mal. 
Essa é a única maneira da esperança aparecer. A conclusão é simples. Neste tempo de transição eu 
proclamei para a nação uma cerimônia de boas vindas para os Verdadeiros Pais. Você deve voltar para a 
terra natal. Você deve retornar gloriosamente. Nestes dias a Coréia me deu as boas vindas, não é? [Sim.] 
Você deve ser bem-vindo por sua tribo, então a Coréia irá mudar. Vocês podem se tornar príncipes e 
princesas que servem! [Amém.] Vocês são casais da realeza que podem fazer todas estas coisas! [Amém.] 
(20.05.1990. Sede da Igreja)  

Agora, a fim da Coréia mudar sua direção neste tempo de transição, ela deve estar centrada nos 
Verdadeiros Pais. A raiz deve ser diferente. Agora chegou o tempo quando devemos eliminar a raiz 
plantada na história decaída de egoísmo e girar tudo de cabeça para baixo plantando uma raiz na história 
para servir o todo. Como proclamamos isto através da cerimônia de boas vindas para os Verdadeiros Pais, 
devemos também fazer uma cerimônia de boas vindas para os Verdadeiros Filhos e a Verdadeira Família. 
Sua tribo deve fazer isso. De fato, toda a Igreja de Unificação e a nação devem fazer isto, mas agora você 
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deve voltar para sua própria tribo e, finalmente, realizar uma festa de boas vindas centrada no verdadeiro 
clã e na verdadeira tribo, na qual você celebra a salvação de seus antepassados. Essa é a proclamação de 
um messias tribal. Então um país celeste naturalmente virá a existir. Você não tem que pensar sobre 
outros países. Há somente a Coréia. Quando ela se expande, não haverá nenhum problema, não importa 
para que parte do mundo iremos ou que pessoas encontraremos. Culturas diferentes não são problema. 
Quando todos se unem com um padrão essencial, o mundo unificado de amor verdadeiro vem a existir, no 
qual todas as coisas estão harmonizadas e todas as coisas podem ser manipuladas. Para este trabalho, 
juntamente com a festa de proclamação das boas vindas dos Verdadeiros Pais, você deve também 
proclamar por si mesmo uma cerimônia de boas vindas para a tribo. Você tem a responsabilidade de fazer 
isso. (20.05.1990. Sede da Igreja)  

3) Seguir a Tradição do Pai e Estabelecer a Tradição Dele  

O que eu posso fazer a partir de agora? Você não pode reclamar nem mesmo se eu viver em felicidade 
com minha família. Herde a tradição que eu estabeleci. Até agora, pelo benefício da restauração, Caim e 
Abel estavam separados, e também a mãe e o pai, mas agora uma família se move e se coloca unida, 
mesmo quando você sai para testemunhar. O momento chegou quando uma família pode trabalhar unida, 
mesmo passando fome e sendo amaldiçoada. Então qual é sua esperança? Se as famílias têm desejos pelos 
quais me pedir, o que seriam? Eles pedirão, "Oh! Deus e Verdadeiros Pais me dêem a terra para onde 
posso ir e receber a bênção." Para onde eles devem ir? Todos dizem, "vamos para nossa terra natal." Você 
deve ir para sua terra natal como um messias centrando em sua família. Você precisa saber que deve 
seguir como um messias centrando em sua família, como messias centrando na família.  

O que você faz em sua terra natal?Você deve fazer com que eles se tornem uma unidade com você. O 
método é simples. O filho sai como um mestre da tradição celeste e demonstra um exemplo de como criar 
o Reino do Céu. A mãe e o pai demonstram como pais da vila, como criar uma vila celeste, e então isto 
funcionará. Isto é simples. Crie uma família amorosa, na qual o esposo ama a esposa e a esposa ama o 
esposo, e os pais amam os filhos e os filhos amam os pais, e legam tudo isto para eles; então isto será 
feito. (20.08.1985. Belvedere)  

De agora em diante, não reclame e não pense sobre seus filhos e filhas. Eu abandonei tudo. Você também 
deve fazer uma nova determinação, e tomá-la profundamente em seu coração a fim de ostentar minha 
tradição, e deve trilhar o caminho que eu trilhei. Eu fui através de toda indenização histórica necessária 
para me tornar um pai, o pai celeste, o verdadeiro pai.  

Eu tenho feito isto a fim de me colocar na posição do antepassado mundial. Mas você deve seguir este 
caminho a fim de herdar a tradição de se tornar um antepassado tribal, uma tradição específica para suas 
áreas individuais. Você deve estabelecer a tradição para o benefício de sua tribo. De agora em diante, as 
doze tribos serão organizadas. Por isso precisamos de uma tradição. Aqueles que somente pensam sobre 
si mesmos serão deixados de lado. (01.04.1984. América)  

Eu oro para que todos voltem para suas terras natais, encham a terra com lágrimas de amor plantando a 
tradição de Deus e dos Verdadeiros Pais, e façam condições para que ofereçam um arrependimento pelo 
sacrifício de seu sangue suportando dificuldades e estabelecendo um fundamento celeste onde há perdão. 
Eu oro tudo isto em nome dos Verdadeiros Pais. Amém. (11.05.1988. Igreja de Chung Ju)  

4) Plantar uma Realidade Shimjung  

Você deve voltar para a terra natal e criar uma realidade de shimjung dos Verdadeiros Pais. É por isso que 
estou atribuindo que todos vocês voltem para sua terra natal. Todos vão voltar para a terra natal, certo? 
Vocês já ouviram sobre voltar? [Sim.] A realidade de shimjung de sua terra natal na Coréia do Sul deve 
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estar no mesmo plano do padrão de shimjung, que eu estabeleci através do pagamento de indenização no 
nível mundial. Onde plantamos o shimjung original? Na terra natal. (15.05.1988. Sede da Igreja)  

Devemos plantar uma árvore "shimjung" na terra natal. Falhar em plantá-la é a queda. Você deve se 
tornar a família cabeça de seu clã.  

5) Restauração da Tribo  

A. Salvação da Tribo  

Você deve voltar para sua terra natal antes de mim. No processo de restauração, os pais não vão primeiro. 
Abel deve ser restaurado primeiro. Se a Igreja de Unificação é Abel, as igrejas estabelecidas e as pessoas 
são Caim. Eles devem estar unidos e voltar para a terra natal. O que você faz em sua terra natal? Como 
Abel, você deve abraçar completamente a realidade de Caim. Quando todos vocês retornam para a terra 
natal, sua terra natal é diferente da queda de Adão e Eva. Os Pais alcançaram uma vitória e a restauração 
total superando todas as perseguições de Satanás nos níveis individual, familiar, de tribo, de povo e 
nacional, e fazendo condições de indenização no nível mundial. Após isto, eu retornei até vocês, para que 
pudessem herdar isto de mim.  

Se retorna para casa com isto, você não é um andarilho. Você foi de fato um andarilho, se movendo com 
o vento. Mas agora você firmará um viga inabalável de amor verdadeiro na terra onde Deus pode vir. Em 
nome de quem? [Em nome de Deus.] Em nome de Deus, que é os pais verticais, e dos Verdadeiros Pais, 
que são os pais horizontais. Como resultado, nossa nação e nossa tribo não perecerão. As sementes 
plantadas através do fundamento vitorioso dos pais não podem ser tocadas pelo diabo. Assim, retorne 
para sua terra natal a fim de salvar sua tribo. Toda a perseguição e oposição desaparecerão. Chegou o 
tempo quando os intelectuais perceberão que se opor ao Reverendo Moon apenas causa danos para o país 
e para o mundo. Então devemos retornar para nossas terras natais e trabalhar. (20.05.1988. Igreja de 
Taegu)  

Agora o tempo chegou. Não vá para qualquer outro lugar, a não ser para sua tribo. Eu envio vocês para 
que possam se tornar messias tribais. Centrando em suas próprias tribos, restaure a tribo Caim. Devemos 
restaurar nossas tribos. É o mesmo como o esforço para unir as partes norte e sul de Israel através de 
Elias. Através de milagres, Elias eliminou todos os profetas de Asserá e Baal, 850 ao todo. Então ele 
ensinou que o povo serviria o Deus vivo, mas ao invés, eles tentaram matá-lo, por isso ele teve que fugir. 
Em desespero ele pediu para Deus tirar sua vida, e Deus disse que havia 7.000 pessoas que não adoravam 
Baal. Isso significa que ainda havia a possibilidade para as duas partes de Israel se unirem com Elias.  

Se a Coréia é como a dinastia do sul, todas as pessoas do mundo são como a dinastia do norte. Se 7.000 
pessoas tivessem sido unidas, Jesus teria que morrer? A restauração da tribo não ocorreu. As famílias de 
José e Zacarias não se uniram. Esse é o motivo pelo qual Jesus morreu. A figura central pode se colocar 
como vitoriosa somente quando Caim e Abel estão unidos. Adão e Eva são salvos através de Abel. 
Somente quando Abel cumpre sua responsabilidade, subjuga Caim e se une totalmente com ele, os pais 
podem aparecer. Do contrário, a vontade de Deus não pode avançar.  

Individualmente, você pode vir diante de Deus somente quando sua mente subjuga seu corpo e cria um 
homem que está unido em mente e corpo. É o mesmo com a família. Você pode seguir até Deus somente 
quando está totalmente unido com seu cônjuge. Toda a sua família pode seguir até Deus somente quando 
vocês se unem com seus filhos. O todo pode seguir até Deus somente quando a tribo está unida centrando 
nesta família. Então você pode seguir para a realidade da nação. Este é o caminho para encontrar Deus. 
(27.01.1989. Casa de Hannam-dong)  
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B. Método de Restauração Tribal 

O que Jesus devia fazer na terra? Ele devia estabelecer messias tribais. Mas sendo que ele morreu sem 
realizar isto, ele automaticamente perdeu o nível de messias nacional. Por isso eu estou enviando vocês 
por toda a Coréia com a missão de messias tribal que podem representar as doze tribos.  

Entretanto, você ainda não está no nível de perfeição do estágio de crescimento. Você está marchando 
para o mundo satânico centrando na conexão de shimjung, na qual serve a Deus no nível de perfeição do 
estágio de perfeição. Assim, se você tem fé, e se esposo e esposa se unem, todos serão facilmente 
conquistados, incluindo o sogro. Você deve ter essa fé. Você deve carregar a responsabilidade de Abel. 
Você deve cumprir a missão de Abel no nível familiar.  

É claro, você deve fazer a oferta de acordo com a vontade de Deus, mas também o próprio Abel necessita 
de uma estratégia para subjugar Caim. Para este propósito, Abel deveria dizer para Caim, "Irmão mais 
velho, sinto muito que o Pai apenas ama a mim"? Não seria uma boa condição se Abel dissesse, "sinto 
muito que Deus recebeu somente a minha oferta"? Se colocando nesta posição, centrando no padrão do 
Céu no nível da família de Abel, antes de se vangloriar do direito de Abel, você deve utilizar uma 
estratégia semelhante para subjugar as famílias Caim. Você deve utilizar estratégia.  

Ao pensar que Deus é o Abel do universo e a humanidade e o Caim diante de Deus, Deus tem seguido 
através da história de restauração com o corpo de um servo de servos, de um filho adotado e de um filho. 
Você deve herdar esta tradição e ir para sua tribo, reativar a tradição e subjugá-los. Isto não demorará. O 
máximo que isto pode demorar seria três anos. Por isso estimamos em dez anos. (03.03.1968. Igreja de 
Tae Jun)  

Você é Abel. Se sua família, na posição de Abel, faz a união de sua tribo, a Mãe e eu podemos vir. Sendo 
que os Pais são uma unidade e vitoriosos, tudo está cumprido se Caim e Abel se unem centrados nisto. 
Esse é o motivo pelo qual estou enviando vocês para casa como messias tribais. Vocês devem ser como 
uma unidade quando voltam para casa. Somente através disto, os desejos de Jesus e da Segunda Vinda 
serão realizados. Esta também é a esperança da idade da Segunda Vinda. Assim, as falhas de Jesus serão 
consideradas como tendo sido indenizadas nesta idade da Segunda Vinda. Desta forma, você pode seguir 
para qualquer lugar onde forem os Pais.  

Para onde vocês devem ir? [Para o lugar de nosso nascimento.] Você deve restaurar os familiares Caim. 
Famílias abençoadas se colocam na posição de Abel. Famílias Abel devem salvar as famílias Caim. 
Quando falo sobre família Caim, eu quero dizer as tribos da vizinhança. Assim, ao unir toda a tribo, você 
pode automaticamente estar conectado com as minhas vitórias nos níveis nacional, mundial e cósmico. 
Você deve tornar sua tribo uma unidade. Esta é a última missão. (19.03.1989. Centro Mundial de 
Missões)  

O que você deve fazer? Qual é sua primeira tarefa? É importante sair para testemunhar, mas você também 
deve salvar famílias. Você deve salvar sua tribo. A nação está conectada desde cima, e agora é o 
momento para salvar sua tribo. Agora é o momento quando você pode unir sua tribo de uma única vez 
sem esforço. Trabalhe três vezes mais duro como fez lá fora. Os Pais rapidamente irão virar em sua 
direção com esse esforço. Devemos utilizar coisas de nossa cultura. Se você faz algo como um filme e 
mostra para seus pais, eles dirão, "Oh, eu não sabia," e mudarão. Você deve ser responsável por seus pais 
e sua família.  

Para onde vão Caim e Abel após serem restaurados? Eles devem restaurar os pais. O Princípio diz que 
você deve restaurar o Caim e Abel externos e então seus próprios irmãos e irmãs. Assim, se externamente 
nosso fundamento agora pode estar conectado com a nação, então você é responsável para restaurar seus 



 85 

próprios pais, irmãos e irmãs, internamente. De agora em diante, você deve se concentrar nisto. Esse é o 
ponto, entendem? [Sim.]  

Esse é o motivo pelo qual você deve servir seus pais. Você deve servir seus pais, ser um exemplo para 
seus vizinhos e se tornar um filho que seus pais gostem. Você esteve dando conferências para fora, mas 
agora deve dar conferências em casa. Se isso não funcionar, você deve pedir para alguém em uma posição 
Abel se sacrificar por sua família; ao invés de se sacrificar por você, ele se sacrifica por sua família. Se 
você trabalha em sua família neste relacionamento mútuo, ela será rapidamente restaurada. Aqueles cujos 
pais não estão restaurados, levantem suas mãos. Todos eles devem ser restaurados. (29.04.1974. Centro 
de Treinamento de Chung Ang)  

C. Reavivamento da Tribo  

De agora em diante, devemos fazer um reavivamento para as famílias. Este será um reavivamento 
familiar representando o mundo. O reavivamento de sua família envolve sua tribo, mas isto também 
representa todas as tribos. Todos vocês devem pensar desta maneira. Você deve pensar que não somente 
na Coréia, mas também no mundo, muitas famílias abençoadas estão conectadas com suas próprias tribos, 
e seus reavivamentos representam todas estas tribos. Desta forma, todos no mundo podem participar no 
reavivamento. Hoje, sendo que a Coréia se tornou a base da Igreja de Unificação coreana, podemos fazer 
um reavivamento com nossas tribos representando o mundo. Isto é uma bênção.  

Para este festival de reavivamento, você pode cozinhar uma vaca. Isto cabe a você. Se você quer cozinhar 
uma galinha, cozinhe uma galinha e será abençoado nessa proporção. Se você cozinhar cem vacas, você 
será abençoado nessa proporção. Tudo será determinado pelo coração serviçal e por quanto esforço você 
faz. Na proporção disto, seus antepassados serão liberados. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

Agora a reunificação da Coréia é possível. Se você vai para sua terra natal agora e faz um reavivamento 
tribal, este se tornará um reavivamento histórico. Este evento é mais memorável do que o Movimento de 
Independência de 1º de Março. As circunstâncias devem se tornar de tal forma que o progresso da forma 
de Deus seja bem-vindo. Se você não pode mover sua tribo nem mesmo em tal circunstância, você deve 
morrer. (05.02.1989. casa de Hannam-dong)  

Maus espíritos receberam tratamento e em seguida doença. Agora bons espíritos não recebem tratamento 
e doença, eles recebem tratamento e são enviados para o céu. Nossos (bons) antepassados receberam 
tratamento e passaram a viver. Satanás dava tratamento e os tomava para o inferno, mas nós damos 
tratamento e os enviamos para o céu. A fim de enviá-los para o céu, seus antepassados às vezes batem e 
dão tratamento. Eles dizem, "Seu tolo, porque você não vai? Se você não for, você adoecerá." Espere e 
veja. Seus antepassados farão isso. Estas coisas acontecerão, por isso eles não serão capazes de auxiliá-lo 
a seguir. Até mesmo um governante de um estado, em sua arrogância, será agarrado pelo pescoço por 
seus antepassados e será forçado a se inclinar diante da Igreja de Unificação. Entre estes antepassados, se 
qualquer um deles cometeu um pecado e se tornou um inimigo, ele deve indenizar seu pecado. Assim ele 
deve enviar seu representante e implorar por perdão. Esse é o motivo pelo qual estas coisas acontecem.  

De fato Satanás deu doença e tratamento. Ele os arrastou para o inferno desta maneira. Ninguém gosta de 
remédio, certo? Remédio causa mal-estar e sofrimento. Você deve ser reavivado ou não? [Devemos.] 
Verdadeiramente, você deve se tornar um messias. Então, se apenas orar, você aparecerá com o direito de 
messias. De fato nos mantemos falando sobre messias tribal, certo? Agora, você deve fazer o trabalho de 
messias, por isso deve fazer o reavivamento. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

Porque eu pedi para vocês se reunirem aqui? Vocês devem fazer um reavivamento tribal, oferecendo sua 
vida. No futuro, os líderes distritais devem ser capazes de dar um seminário, entretanto eles não podem 
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fazê-lo agora. Se você voltar para sua terra natal agora, há muito pouco que possa fazer para ganhar a 
vida. Você deve ganhar a vida pelo Princípio Divino. Se você simplesmente ensina a eles o Princípio, eles 
dirão, "Nós proveremos para sua família." Quem deixaria esse sacerdote com fome? Isto deve ocorrer 
dessa forma. (05.02.1989. Casa de Hannam-dong)  

6) Testemunho Tong Ban  

Qual é nosso propósito? Testemunho Tong Ban, que deve ser feito de fato. TestemunhoTong Ban é nosso 
propósito. Em sua terra natal, nunca podemos tolerar Satanás invadindo o Tong e o Ban centrando em sua 
tribo. Você deve eliminar a raiz. Elimine as ervas daninhas. (01.06.1988. Sede da Igreja)  

Na tribo, há famílias. Na nação, há muitas tribos e uma nação é formada através de uma conexão de 
tribos. O país não pode fazer nada sem seguir a Igreja de Unificação.  

Se estabelecemos o fundamento tribal, a nação será automaticamente formada. O testemunho tribal e no 
Tong Ban estão relacionados. O testemunho Tong Ban ocorre dentro da realidade da tribo. Um vila ou 
Tong Ban está dentro da realidade da tribo, não é? Esse é o motivo pelo qual eu utilizo a expressão 
"Testemunho Tong Ban." Se você se torna um messias tribal, o Testemunho Tong Ban deve estar 
completo ou não? Deve estar completo. (05.02.1989. Sede da Igreja)  

7) Construindo Uma Igreja 

Eu queria comprar 1.500 igrejas por todo o país. Quantas há agora? [530.] Estabelecemos 530 bases. De 
agora em diante, você deve orar nestas bases, ao invés de fazê-lo em um campo sagrado, certo? Você sabe 
que, embora tenham existido tantas religiões, inclusive o Cristianismo, não houve nenhuma religião que 
pôde servir o Pai Celeste e plantar a raiz do shimjung celeste. Você deve estabelecer condições para fazer 
igrejas nas quais uma nova raiz de shimjung possa ser plantada.  

Agora é o tempo quando o mundo espiritual pode nos auxiliar. Você deve organizar sua terra natal e se 
tornar o chefe. Se torne o chefe, estabeleça um lugar sagrado e um altar e, neste lugar de Deus, estabeleça 
um altar de adoração. Você deve estabelecer uma igreja. Sua terra natal experimentou grande tristeza 
através de toda a história decaída! Tal como os israelitas retornaram da Babilônia após centenas de anos e 
restauraram o templo e serviram a Deus, você deve retornar e edificar uma igreja. Como uma igreja em 
tamanho mínimo, não sou eu quem a edifico. Você deve edificá-la com seus familiares. A fim de sua 
tribo, que é Caim, ser restaurada através de indenização, eles devem edificar uma igreja local centrada em 
você como a cabeça e o sacerdote. Seus familiares mais próximos devem edificá-la. Você não pode 
edificá-la por si mesmo. Para o benefício de Deus, você edifica uma igreja e então uma escola, e então 
você edifica sua casa.  

Se você tem uma casa, venda ela, se for necessário, para construir uma igreja e uma escola. Por quê? A 
segunda geração de israelitas restaurou Canaã. A segunda geração no mundo agora está do nosso lado. 
Você deve estabelecer um fundamento educacional que faça a segunda geração mais leal do que você, e 
ore, "o fundamento do presente e do futuro onde o Senhor pode operar se expandirá a partir daqui."  

O que eu tenho que edificar primeiro? Um templo para servir a Deus. E a seguir? Para seus filhos e filhas, 
deve edificar uma escola onde você se torne um messias tribal mestre e demonstre a eles seu exemplo de 
como você ama a Deus e a humanidade como um modelo didático para eles. É o mesmo para mim. Eu 
trabalhei para fazer igrejas e escolas, mas o governo coreano não deu aprovação para as escolas. 
Edificamos a Universidade Sung Hwa, certo? Um edifício custa dinheiro suficiente para edificar mais de 
doze construções comuns. É um edifício para permanecer por mil anos de história. Eu construi a casa para 
meus filhos ou para os seus? Para os seus filhos. Você deve fazer uma doação e construir a escola. Você 
fez uma doação? Quando eu falo sobre edificar uma igreja, você pensa que eu farei tudo. Este tipo de 
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pensamento conduzirá você ao desastre. Se você não pode fazê-lo, eu terei os membros japoneses para 
fazê-lo. Vocês entendem? Se você falhar em sua responsabilidade em sua terra natal, eu terei os membros 
japoneses para fazê-lo, mesmo tendo que vender o sangue deles. No futuro, o esposo e a esposa devem 
seguir para a igreja na terra natal e viver lá. Você deve investir sangue e suor para construir uma igreja.  

Centrando nestas tarefas e igrejas, você deve fazer um local de oração. Você deve orar na igreja, mas se 
não pode encontrar um local para orar, você deve fazer um lugar vendendo sua terra através da reunião de 
seus familiares. Você deve fazer um local para você mesmo orar. Você deve saber isto.   

A seguir, se há uma pessoa rica entre seus familiares, sua casa deve se tornar a igreja. Você deve tomar 
todas as casas boas e dá-las para a igreja. A fim de ser um antepassado, você deve fazer uma igreja e 
então uma escola. Você deve desbravar uma nova história a fim de manter a tradição. Cada clã tem sua 
própria tradição, certo? Sem isto, esqueça de qualquer outra coisa. Devemos estabelecer uma terra 
abençoada ideal onde o Céu seja servido como os Pais são servidos, e o clã possa ser estabelecido 
eternamente. Se você se coloca sobre um fundamento de messias tribal, sua tribo deve pagar um tributo 
para o país. Esse tempo virá. Você não ganhava dinheiro e o gastava para si mesmo? De agora em diante, 
todos devem pagar trinta por cento do que ganham. Quanto você deve dar? (Cem por cento.] Não apenas 
cem, mas duzentos por cento. Eu fiz isto a minha vida inteira, mesmo ficando endividado.  

Deus não acusa, se você está endividado por causa da providência de restauração. Aqueles que estão 
endividados para o benefício da vontade de Deus serão abençoados. Vocês entendem? Você será 
protegido. Se você tem dinheiro, logo pensa na conta em um banco e sobre a instrução de seus filhos, não 
é? Se eu tenho dinheiro, eu penso sobre o mundo. Esse é o motivo pelo qual Deus me protege. Entendem? 
Esse é o caminho para receber uma bênção. Quantos por cento você dá? [Duzentos por cento.] Duzentos 
por cento? São de fato alguns milhares. Mesmo quando eu tenho dinheiro, eu tento não almoçar ou jantar, 
embora esteja com fome. Isso é porque um líder não deve estar em débito. Eu não estou em débito com os 
membros da Igreja de Unificação da Coréia, nem da América, e nem da Alemanha. Todos os países com 
os quais tenho lidado estão em débito comigo. Aqueles para quem os outros estão em débito nunca 
perecem. Sendo que você doou sinceramente, deve colher sinceramente. Isso significa que você receberá 
um tributo. A razão dos japoneses virem até mim e darem suas vidas é que no tempo da ocupação 
japonesa, eu secretamente ajudei os inimigos a fugirem, sendo que eles teriam sido mortos com apenas 
uma palavra minha. Os americanos são assim agora, e os coreanos também. Você deve saber claramente. 
Assim, quanto você dará? Dez por cento para a igreja, outros dez por cento para o país, e os outros dez 
por cento para o mundo. Você deve pagar imposto. É necessário conhecer isso.  

Quando eu visito vocês, se um membro da igreja tem uma casa que é maior do que a igreja, ele será 
dinamitado. Pessoas assim em sua igreja não podem ser abençoadas, entendem? Elas não podem 
pertencer à família do Céu. Com este entendimento, é necessário voltar para sua terra natal e estabelecer 
os 1.500 lugares sagrados que eu determinei. Por acaso os Pais peregrinos não construíram igrejas e 
escolas melhores do que os europeus, e então construíram suas próprias casas? Você deve fazer da mesma 
maneira. Depois disto, você deve fazer mais do que estabelecer um país independente. Por todos os 
meios, vocês devem distribuir meu plano. Ao distribuir este modelo e fazer esforço, nossa tribo e nação 
podem ter a melhor igreja. Não deveríamos ter isto? Essa é a única forma para receber a bênção. Eu 
proclamo isto hoje, e o realizo exatamente deste modo. (15.06.1988. East Garden; 22.07.1988. Casa de 
Hannam-dong; 05.02.1989. Casa de Hannam-dong; 05.02.1989. Sede da Igreja)  

8) Estabelecendo Um Farol  

Quando você volta para a terra natal, estabeleça um farol, certo? O que é um farol? De noite, ele fornece 
luz na escuridão. Para que isto é necessário? É para a unificação de norte e sul e leste e oeste. De agora 
em diante, devemos iluminá-la para que a luz não saia do lugar sagrado.  



 88 

6. Messias Tribal e o Relacionamento de Antepassados  

1) Os Antepassados Originais – Os Verdadeiros Pais  

O mundo pensa muito pouco sobre a Igreja de Unificação, não é? O mundo pensava que seríamos 
extintos e acabaríamos por nós mesmos. Mas isso não está correto. Ninguém pode resolver o problema do 
país. Ele está cheio de problemas, e sua fortuna está declinando. Qual é o padrão original que restaurará 
isto? É a ideologia dos Verdadeiros Pais.  

Adão e Eva devem se tornar verdadeiros pais no nível familiar e tribal, certo? Historicamente, 
Verdadeiros Pais são antepassados. Quando um país é formado, quem são os antepassados do país? São 
os Verdadeiros Pais. Quem são os antepassados de uma família? Os Verdadeiros Pais. Quem são os 
antepassados do mundo? Os Verdadeiros Pais. (25.05.1990. Casa de Hannam-dong)  

2) Atitude diante dos Verdadeiros Pais  

Você deve liberar sua tribo. Por seus antepassados, vá para o túmulo deles e jure que você dará a sua vida. 
Você deve começar com a seguinte declaração: "Nossos antepassados, eu serei responsável por seus 
erros. Se há pessoas em oposição, não vamos bater nelas. Eu vim para liberá-los para que quando eu 
estiver diante de Deus, vocês possam me ajudar sem a acusação de Satanás." Centrando nisto, seus 
antepassados de diferentes gerações devem apoiá-lo, tal como eu tenho apoiado. Desta forma nossa nação 
pode participar na realidade de Israel. Desta forma você pode seguir para o Reino do Céu, a terra de 
liberação. Esta é sua responsabilidade. (23.01.1988. Sede da Igreja)  

O que você fará na terra natal? Primeiro de tudo, você deve cuidar dos túmulos. O costume coreano é 
atender os antepassados. Você pode erigir um jazigo, plantar árvores e fazer o jardim favorito de seus 
antepassados. Limpe a vila e faça dela um lugar que todos possam elogiar. Como você se sentiria? Faça 
um banheiro de tal modo que mesmo se uma mosca vier, ela fugirá. Se fizer isso, você se tornaria o chefe 
da vila ou não? O "chefe" era uma palavra ruim, mas agora ela significa ser um rei de boas obras. 
Somente se você se torna um antepassado desta maneira, não haverá nenhum problema mais tarde. 
(29.08.1991. Centro Mundial de Missões)  

Já houve uma pessoa que realmente amou sua vila? Você conhece toda sua vila, casa por casa, não é? 
Você sabe para quem pertence certo campo de cultivo, mas você amava somente seus próprios campos. 
Há alguém que amou de fato sua vila inteira? Você amava somente sua própria casa? Há alguém que 
amou a vila? Não. Somente Deus. Esse é o motivo pelo qual todas as coisas seguiram Deus como o 
mestre. Não houve nenhum mestre que pudesse amar a vila, mas por causa do Reverendo Moon, estes 
mestres surgiram. Quem são eles? Eles são as pessoas a quem é atribuída a missão hoje. Você deve viver 
de modo a não estar envergonhado diante de seus antepassados. Você deve amar o país, mais do que seus 
antepassados fizeram. O amor é tal que se você dá cem por cento, 120 por cento retornará. O amor 
verdadeiro nunca se dissipa, por mais que seja praticado. Ele move a história. (22.07.1988. Casa de 
Hannam-dong)  

3) Antepassados estão na Posição do Arcanjo  

Você voltará para sua terra natal, e plantará o verdadeiro shimjung de amor de Deus. Então quem se torna 
o antepassado? Você se torna um antepassado centrado em Deus. Então a realidade de antepassados 
centrados no coração começa a se espalhar na terra em um nível que transcende a nação. Chegou o tempo 
quando um jardim de shimjung pode brotar na Coréia. Você deve restaurar a queda centrando em sua 
família. Por isso, você deve se unir com Deus, e o esposo, a esposa e os filhos devem se unir totalmente 
para formar uma base de quatro posições; então você pode reger como um antepassado. Assim, centrando 
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em você, seus antepassados estão na posição do arcanjo, e assim eles estão esperando por você, para 
virem para sua terra natal. (15.05.1988. Sede da Igreja)  

Todos os seus antepassados seguirão você. Seus antepassados estão na posição do arcanjo, entendem? A 
estrada de restauração é a de recriação. De acordo com o princípio de criação, o anjo foi criado primeiro e 
então Adão e Eva. Assim, seus antepassados, que viveram antes de você, estão na posição do arcanjo. 
Vocês estão na posição de Adão e Eva. Quem os protege até que fiquem mais velhos e se casem? São os 
servos, e não Deus, que estão destinados a cuidar de Adão e Eva. Quando os servos, especificamente os 
anjos, os educa até que se casem, se abre uma nova área na qual os servos também são abençoados. 
Assim, os bons espíritos esperam pela aparição dos verdadeiros Adão e Eva, com os quais eles retornam 
para a terra e dão as boas vindas aos seus passos em direção do lar e da salvação do país. (04.06.1988. 
Casa de Hannam-dong)  

4) Suporte dos Antepassados  

Se você retorna para casa com uma determinação de superar a indenização e plantar uma semente de 
bondade, todos os seus antepassados devem apoiá-lo e dizer para os seus mais remotos familiares darem 
as boas vindas para você com uma grande festa. Isto já ocorreu ou não? Eu estou preocupado porque isto 
ainda não ocorreu. No passado, quando eu estava seguindo este curso, uma mulher me serviu com arroz e 
bolo de arroz, quando eu estava com fome. Na noite anterior o antepassado dela havia aparecido em seu 
sonho e disse para ela, "uma pessoa preciosa passará por certo lugar, e você encontrará um desastre a 
menos que faça o que eu disser. Ele é o agente secreto do Céu. Se você brincar com isso, toda a sua tribo 
será exterminada. Tome todas as suas posses e faça seu melhor para servi-lo." Naturalmente, se seu 
fundamento de coração coincide com o meu, o mundo espiritual que tem me servido, também apoiará 
você. Contudo isto não está acontecendo porque você está carecendo deste fundamento. (03.10.1988. 
Fábrica Ilhwa Yongin)  

Seus antepassados querem apoiar seus bons descendentes e querem descer até eles. Muitos antepassados 
descerão ao seu redor. Este é um mundo de religião centrando em uma tribo, transcendendo 
denominações religiosas. Seus antepassados confiam e amam você, e querem segui-lo. Tudo seguirá você 
e quer estar devotado para apoiá-lo.  

O Messias é absolutamente o conceito central. Uma vez que uma ordem é dada, isto é definitivo. Você 
não pode evitá-la e discuti-la, e dizer isto e aquilo sobre ela. Uma vez que uma ordem é dada, está 
acabado. Você deve segui-la. Esse centro é o Messias. Assim, me colocando na posição de Deus, eu envio 
as famílias abençoadas como messias tribais. De fato, Deus ainda não tem essa família. As famílias não 
puderam ter essa realidade de amor. Agora o momento é diferente. Os Verdadeiros Pais estão na terra 
como essa família. Deus teve que enviar o Messias neste ponto. Agora horizontalmente, estamos por todo 
o mundo. Assim eu envio vocês agora. Isto é o que poderia ter ocorrido no tempo de Jesus, se as tribos 
Caim e Abel tivessem se tornado uma unidade e recebido a bênção. (01.05.1989. Centro Mundial de 
Missões)  

Agora seus antepassados apoiarão você. No passado, maus antepassados utilizaram seus descendentes, 
mas agora é o momento quando bons antepassados podem vir e agir. Deve haver alguém que está 
disposto a carregar a cruz da tribo, pagar a indenização pela nação, carregar a cruz do país e do mundo, e 
pagar a indenização para o país e o mundo. Na realidade da bênção em âmbito mundial, se você carrega 
uma cruz e luta, tudo pode ser rapidamente ressuscitado por sua causa. Então, na posição horizontal, um 
fundamento é estabelecido para salvar os antepassados por todas as gerações. Essa é a única forma de sua 
tribo ser liberada. Agora você deve orar assim: "Embora eu não receba nenhuma recompensa, por favor, 
perdoe os erros cometidos por meus antepassados. Por favor, perdoe se eles fizeram todos os tipos de 
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coisas, hesitando no caminho, ou seguindo no caminho errado. Embora eles tenham hesitado, por favor, 
agora abra a estrada de ressurreição para aqueles antepassados que podem servir a vontade de Deus."  

Primeiramente, você deve liberar seus antepassados. É necessário saber isto. Então você deve liberar sua 
tribo. Por isto, todos estão incumbidos por suas terras natais, certo? Atribuir todos para a terra natal é o 
primeiro evento depois de 6.000 anos de história bíblica. Na história de restauração, na qual Caim deve 
primeiramente ser salvo, não há nenhuma lógica em salvar primeiro a terra natal. Você está destinado a 
salvá-la depois de salvar Caim. Você está sendo abençoado porque eu paguei indenização pelo mundo 
Caim e voltei. (23.01.1988. Sede da Igreja)  

5) O Fundamento de Antepassados é a Terra Natal  

Devemos demonstrar como amar a terra natal da forma correta. Está longe de você a capacidade de amar 
o país e a sociedade, assim vá para sua terra natal. Comece dizendo: "eu não sabia, mas quando ouvi o 
Reverendo Moon, isto fez sentido de acordo com o grande método do universo." Você deve estabelecer o 
fundamento de coração; somente então os antepassados podem vir para sua terra natal e serem restaurados 
através de seus descendentes. Como os antepassados podem vir para Seul e encontrar o Dr. Lee? Eles 
estão ligados pela terra natal. Eles apenas pensam sobre a terra natal onde o Dr. Lee foi criado. Seu 
sucesso somente é conhecido por você, mas seus pais o conhecem? A restauração da terra natal significa a 
restauração do mundo espiritual. Com o apoio do mundo espiritual, devemos estabelecer um fundamento 
de tradição para onde quer que nossos sucessores possam avançar. O destino celeste trabalha nesta 
direção. Eu não posso fazê-lo cegamente, mas isto deve ser feito.  

Amor começa em meu lar. Se eu recebi amor de meus pais, eu devo amá-los de volta. Esta é a forma 
celeste. A fonte essencial de coração é o relacionamento de pai e filho. Isto é plantado nas vilas. Devido à 
queda, tudo isto foi derrubado. Isto deve ser resolvido na terra. Você deve voltar para a vila e se tornar o 
melhor filho e filha devotado do que aqueles que amam seus pais no lado de Satanás. Somente então bons 
antepassados descerão para a terra. Espíritos, que podem se mover horizontalmente, trazem o nome da 
pessoa de sua terra natal para Seul e o apoiam. Desta forma você expande sua base horizontal. Isto é 
restauração. (06.04.1988. Casa de Hannam-dong)  

7. Terra Natal e Unificação de Sul e Norte  

1 ) A Razão Pela Qual o Norte e Sul estão Separados  

Tão logo você volte, haverá terras que queríamos comprar para estabelecer 1.500 igrejas. Tal como os 
israelitas vinham para o templo para resolver todas as suas tristezas, você deve clamar como o 
representante de sua nação. Porque a Coréia está tão corrupta? Porque esta nação se tornou tão miserável, 
e porque o Sul e o Norte estão separados? É porque não serviram a vontade de Deus e a perderam. Como 
messias tribais, devemos plantar a tradição da realidade de coração em todos os lugares. Você deve 
clamar com esse direito dos antepassados. (05.02.1989. Sede da Igreja)  

2) O que Preparar Antes da Unificação de Sul e Norte  

A unificação ocorrerá? Ela ocorrerá, certo? [Sim.] Vocês trarão a unificação ou não? [Traremos.] Algo 
factível e algo ordenado não são a mesma coisa. De fato vocês têm feito o que parecia viável, mas agora 
devem seguir minhas palavras. Eu fiz todas as coisas de acordo com a palavra. Eu mantive todas as 
minhas promessas e fiz tudo o que predisse. Você também deve manter sua promessa, e então a Coréia 
automaticamente vai mudar. A unificação da Coréia – alcançaremos este objetivo longamente estimado.  

Centrando no país unificado, se alcançamos uma unidade de Caim e Abel com a China, o mundo estará 
automaticamente unido. Eu tenho feito condições por mais de 35 anos a fim de alcançar a unidade com a 
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China comunista. Na Conferência Internacional para a Unidade das Ciências em 1981, eu disse que 
estaria na linha de frente pela universalização da tecnologia com a China, e os participantes pensaram que 
eu estava brincando, mas eu alcancei isto em cinco anos. Não houve uma mudança de sistema anunciada 
em 7 de dezembro de 1984? Quando anunciamos que a União Soviética cairia, dissemos para esperar por 
cinco anos. Quantos anos se passaram até agora? [Quatro anos.] Quanto eles se opuseram a nós? Eles 
suspiraram e se preocuparam comigo. Isto não era para ser ouvido. Isto ocorreu desta forma porque o 
anunciamos. 

Vocês também devem anunciar a unificação da Coréia. Vocês conhecem os métodos certos, não é? 
[Conhecemos.] Se eu ouço que estão construindo igrejas, às vezes eu poderia visitá-los. Vocês pensam 
que eu esqueceria, não é? Ao invés, eu tenho todos os mapas. Desejar alcançar a unificação de Sul e Norte 
sem construir primeiro um templo de Deus, é ser um ladrão. Somente quando florescem igrejas locais, as 
sessenta milhões de pessoas das Coréias do Norte e do Sul podem estar unidas e preparar um local onde 
Deus possa ser servido.  

Devemos demonstrar a tradição de esforço através de seu exemplo, para que as pessoas ao redor possam 
dizer com um coração desesperado, "Eles são surpreendentes. Deus estará com eles." Quando 
estabelecemos o país que vocês desejam, faremos dele uma fonte para educar as sessenta milhões de 
pessoas. Não faça isto de uma forma desleixada e preguiçosa. Trabalhe duro. (03.01.1989. Casa de 
Hannam-dong)  

3) Se as Tribos se Tornam Uma Unidade,                                                                                      

A Unificação das Coréias do Sul e do Norte Ocorrerá  

Entre aqueles que viveram aqui, deve ter havido filhos devotados e ministros da realeza. Você deve 
herdar a tradição dos Verdadeiros Pais, de modo melhor do que aqueles filhos devotados e ministros da 
realeza, e depois retornar para seu lar e plantá-la ali. Como você planta essa tradição? Você deve servir 
seus pais, melhor do que qualquer outro filho devotado que já tenha vivido, e deve ser mais nobre do que 
qualquer dos ministros reais que já tenham vivido. A menos que essa realidade de coração apareça, não 
haverá raiz. Assim, minha declaração de retorno para a terra natal é a primeira na história da religião. 
Milhões de anos se passaram até que agora eu vim e indenizei todas as coisas, assim você pode retornar 
para casa e obter o arrependimento de seus pais e sua tribo. Eu não fui capaz de fazer isto. Eu estou ainda 
tentando fazer isto pela primeira vez.  

Anteriormente, tivemos que abandonar nossa terra natal e nosso país. Tivemos que abandonar a Coréia e 
lutar na América. Por quê? Porque Abel pode retornar para casa somente quando ele subjugar Caim e 
restaurar o direito da primogenitura. Ele retorna para casa com o direito da primogenitura obtido pela 
vitória na batalha com o mundo livre. Somente quando você amar a Deus mais do que o amor satânico, o 
filho mais velho e o segundo filho podem ir para o seio de Deus. A partir de onde isto começa? A partir 
de sua terra natal e de sua família.  

Quando uma pessoa se torna parte do corpo dos Verdadeiros Pais, ela herda horizontalmente a tradição de 
amor paternal e o expande através da tribo, da nação e do mundo, por isso devemos seguir para as 
quarenta milhões de pessoas com o mesmo princípio. Assim, herdando o amor paternal em um nível 
vertical, podemos plantá-lo horizontalmente para que adquira raiz. Nossa responsabilidade repousa no 
retorno para a terra natal para plantar este amor com lágrimas e sangue a partir do mais elevado nível de 
amor. Porque conhecem isto, eu encontrarei um local de repouso em sua terra natal, após ter viajado no 
deserto por setenta anos. Quando uma família é estabelecida e uma tribo se expande, podemos indenizar 
os padrões tribais das famílias de Zacarias e de José, os quais foram perdidos no tempo de Jesus. 
Centrando nesse padrão, você, ao invés de mim, está se conectando ao país e seguindo para a idade da 
unificação das Coréias do Sul e do Norte. (11.05.1988. Igreja de Chung Joo)  
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Se você volta para sua terra natal e conecta seus antepassados e tribo, o Sul e o Norte serão unificados 
automaticamente. (11.5.1988. Sede da Igreja) 

Se você volta para sua terra natal, seus antepassados estarão destinados a apoiá-lo. Com relação a sua 
tribo, você é Abel, e seus pais e familiares são Cains. Você está na realidade onde Caim, Abel, o país e o 
mundo se tornam uma unidade. Não há ninguém que fará objeção a isto. Assim, se colocando no 
fundamento de ter restaurado o direito da primogenitura, ensine fortemente sua tribo com valores 
verdadeiros de uma maneira subjetiva. Devemos nos tornar uma unidade, desde o avô até o pai, a mãe, e 
até os nossos familiares mais distantes. Devemos trabalhar com propósito. Devemos unificar o Sul e o 
Norte, e para isto, todas as tribos devem ser uma unidade. (05.02.1989. Casa de Hannam-dong)  

Você deve saber o que fazer e onde fazer. A partir do estágio tribal, você deve seguir além do nível 
nacional. Sendo que você está no estágio tribal de restauração, eu devo me tornar uma unidade com você 
em um estágio nacional, me conectando com você através da verdade. Se nos tornamos uma unidade 
assim, a unificação de Sul e Norte ocorrerá automaticamente. Podemos digerir a China e a União 
Soviética somente quando nos tornarmos uma unidade desta forma. A conclusão é que devemos 
estabelecer a messiânidade tribal. Onde? Em sua terra natal na Coréia. A idéia de Pátria é muito vaga, 
mas a atribuição de messias tribal é concreta. Atribuímos um messias tribal para o local onde ele nasceu. 
É o retorno para a terra natal em um nível familiar. Existe um patamar exato, e não mais um movimento.  
(03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

4) Retorno para a Terra Natal e a Unificação de Sul e Norte  

O lema de 1989 foi "Unificação da Coréia." A Pátria que Deus deseja é a Pátria e a terra natal da 
humanidade centrada no amor verdadeiro! Em outras palavras, a Coréia é a Pátria que Deus deseja e é a 
Pátria e terra natal da humanidade centrada no amor verdadeiro! A Coréia deve ser a Pátria e a terra natal 
da humanidade, por isso a Coréia deve ser unificada! De fato, a humanidade nunca teve uma Pátria e uma 
terra natal! A Coréia deve se tornar essa terra natal e Pátria! Isto significa que a Coréia deve ser unificada.  

Como a unificação é alcançada? Ela é criada através do princípio de amor e vida. Este é o princípio de 
unificação. Primeiramente, com o indivíduo centrado no amor, o corpo e a mente se tornam uma unidade. 
Centrando em Deus, a mente e o corpo de um indivíduo se tornam uma unidade.  

A seguir vem a unificação de interno e externo centrando na família! Esta é a unificação de interno e 
externo baseada no relacionamento de pais e filhos. Esta é a realidade de unificação baseada em uma 
família; é necessário fazer a união de uma família com outras famílias centrando no relacionamento de 
pais e filhos. Esta é a unificação de interno e externo. Com a unificação de interno e externo, estamos 
falando sobre a família, a posição Abel.  

Além disso, na seqüência vem a unidade de interno e externo do povo. É da mesma maneira. Depois de 
fazer da tribo uma unidade, ela se tornará o Abel e trará muitas outras tribos à união. A fim de fazer a 
unificação dessas tribos, é necessário se investir para a restauração do direito da primogenitura. Este 
princípio é imutável.  

A seguir vem a unificação de interno e externo da nação! A Coréia do Sul e a Coréia do Norte são 
diferentes. Para a Coréia do Sul se colocar na posição interna para a unidade externa, ela deve trilhar o 
caminho semelhante ao de Caim e Abel. Por esta razão, a Coréia do Sul deve se investir para o benefício 
da Coréia do Norte. Esta é a razão de recentemente o presidente estar tentando repetidamente ajudar a 
Coréia do Norte, não é assim? Porque chegamos a esse momento da história, ele involuntariamente tem o 
desejo de ajudar.  
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Entretanto, um problema é que não há como proteger ou defender centrando neste princípio e regra. 
Porque o caminho não é conhecido, cada pessoa não pode evitar Satanás de entrar, assim, isto se torna um 
problema. Por esta razão, devemos avançar rapidamente com a educação. Você deve se apressar. A fim de 
entrar na sua terra natal e evitar a invasão de Satanás, todos vocês devem concluir o processo para se 
tornarem um messias tribal e viverem para o benefício da nação centrando na restauração de Caim e no 
fundamento da tribo. Devemos nos colocar nesta era, a era da unificação interna e externa da nação. 

Se tudo isto se desdobra, se na Coréia do Sul as esferas tribais podem estar unificadas completamente no 
nível mundial centrando no Messias, então esta realidade unificada de amor irá além do padrão que 
historicamente tem sido dominado com o amor de Satanás baseado no nível nacional. Quando isto ocorre, 
a nação assumirá a forma na qual fará uma contribuição para o benefício do mundo em nome de Deus. A 
partir desse momento, Satanás não pode levantar a bandeira da oposição.  

Até agora, Satanás esteve se opondo à religião centrando no padrão nacional e dividindo as muitas 
nações. Entretanto, agora se encontrarmos o padrão de unidade centrando no povo e no nível nacional na 
Coréia do Sul, então tendo isto como base, quando entrarmos na Coréia do Norte, já teremos ultrapassado 
o padrão nacional. A Coréia do Norte deve se tornar automaticamente uma unidade. (03.01.1989. Casa de 
Hannam-dong)  

Agora, você deve voltar para sua terra natal e desempenhar o papel de senhor. Em sua terra natal, você 
deve conectar comigo o indivíduo, a família, a tribo, o povo, e todas as partes do mundo. O que todos 
vocês devem fazer é criar a conexão com a República da Coréia. Para o benefício da nação, você deve 
mobilizar a tribo e enxertá-los. Todos vocês devem seguir o caminho no qual podem me seguir. Quando 
fazem isso, o padrão nacional será automaticamente restaurado. Você não deve reivindicar o país de Adão 
e Eva através de conflito. Ele deve emergir automaticamente, quando eu envio você para sua terra natal. 
(15.10.1988.)  

Qual é a tarefa da Igreja de Unificação? O povo coreano deve realizar a unificação do norte e do sul, 
centrando na Igreja de Unificação. Você deve ensinar corretamente o caminho que a América deve trilhar, 
e o caminho que a Rússia deve trilhar. Para fazer isso, você deve criar as condições necessárias para 
ensinar o povo americano e as condições com as quais possa ensinar o povo comunista, contudo onde 
você reuniria essas condições? Elas devem ser feitas nas sedes do movimento para a unificação do norte e 
do sul da Coréia. 

Este é o último campo da feroz batalha do mundo. Porque o ponto central da liberação do mundo depende 
disto, o povo coreano não deve estar limitado a amar seus próprios filhos, famílias e tribos, mas também 
deve se sacrificar para o benefício do norte e do sul como um todo, como também se sacrificar para o 
benefício do mundo. Porque esse tempo deve chegar, você deve retornar para sua terra natal.  

A unificação de norte e sul ocorrerá através dos chefes de municípios e distritos. Ela começará a 
acontecer a partir do momento que você voltar para sua terra natal e restaurar a base de quatro posições de 
mãe e de pai. Você deve ser capaz de se enxertar no amor verdadeiro de Deus centrando em seus irmãos e 
irmãs mais velhos. Porque eles não entendem o amor verdadeiro de Deus, você deve ensiná-los. Você 
deve se tornar o recurso educacional. Você deve ensiná-los, "você deve amar a nação assim e amar o 
mundo assim." Você deve retornar para sua terra natal e amar dessa maneira. A menos que se exercite, 
derramando lágrimas, suor e sangue, mais do que qualquer patriota ou filho devotado que tenha passado 
por essa terra natal na história até agora, mesmo se Deus esteja presente, Ele não pode guiar você. Este é 
o princípio.  

Você deve amar Caim. Para Adão entrar no Reino do Céu, ele deve amar Caim. Sem amar o arcanjo, ele 
não pode entrar no Reino do Céu. Algumas pessoas não retornaram para suas terras natais, por dez, vinte 
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ou trinta anos desde que deixaram suas casas. Este tem sido o meu caso. Você não deveria retornar para 
sua terra natal. Você deveria retornar somente depois de derrotar Satanás e tomar como suas as bênçãos. 
Porque eu estabeleci o fundamento vitorioso de indenização em nível mundial, aqueles entre seus 
antepassados que estão no mundo espiritual, por causa do mérito dessa bênção, estão no nível nacional. 
Você deve entender que, porque o nível nacional está dentro do nível mundial, eles estão esperando por 
você, que deve retornar para seus antepassados, na posição de arcanjos que foram criados primeiro.  

O que você deve fazer? Você deve amar Deus, mais do que Adão e Eva. Enquanto você faz isso, seus 
antepassados o apoiarão a partir de centenas de direções e assim todos os tipos de milagres ocorrerão. De 
agora em diante, se seus familiares tentarem se opor a você com suas bocas, então suas bocas serão 
fechadas e grudadas. Suas línguas não poderão se mover; esse fenômeno ocorrerá. Todos os tipos de 
milagres ocorrerão.  

Desta maneira, dentro de um ano devemos colocar uma bandeira nas famílias do povo coreano e, 
centrando no amor de Deus, implantar as verdadeiras raízes nessas famílias. Para que os casais 
abençoados implantem as raízes, vocês devem estabelecer o vínculo de coração, para que todos os seus 
familiares possam ser enxertados na árvore cujas raízes tenham sido implantadas. Enquanto isto se 
desdobra na terra da Coréia do Sul, a terra da Coréia do Norte também será conectada automaticamente, 
de modo que haverá luz suficiente de liberação irradiando do sul e sendo derramada no norte. Até agora, a 
realidade de amor e o amor dos Verdadeiros Pais haviam sido perdidos, mas pela primeira vez na história, 
através do amor dos Verdadeiros Pais, devemos estabelecer o padrão que pode cobrir as partes divididas 
das Coréias do Norte e do Sul, como também o mundo inteiro. Esse é nosso horizonte. Eu vim a partir do 
mundo na direção oposta e retornei novamente, e estou aqui agora. Depois de entrar, eu devo pagar a 
indenização para expulsar Satanás. De agora em diante, sendo que eu conectei você ao desenvolvimento e 
à recriação da família, da tribo, do povo e da nação centrados em suas famílias, o mundo chegará à sua 
conclusão. 

O dia que a liberação é trazida sobre o problema da Coréia, o problema de leste e oeste será naturalmente 
liberado. A chave para isto é a Coréia. Vocês entendem? (Sim.) Não há outra forma para abri-la, a não ser 
com a realidade de coração do amor dos Verdadeiros Pais.  

Você deve entender isto e voltar para sua terra natal, e amar sua pátria com mais esforço do que você 
investiu durante seu trabalho por todas as décadas que esteve na Igreja de Unificação. Até mesmo um 
punhado de grama em sua terra natal deveria ter formado pares e recebido o coração amoroso original dos 
Pais há milhões de anos atrás, contudo não foi possível recebê-lo. Se este relacionamento de amor pode 
ser oferecido para todas as coisas através de nós, então a terra e a criação pode se tornar uma unidade 
conosco e retornar para Deus, e ao pertencer ao nome dos Verdadeiros Pais, todas as coisas podem 
avançar na direção do mundo de unificação.  

Quando você se torna uma unidade e faz o esforço, novas raízes serão implantadas nas famílias das trinta 
milhões de pessoas, para que não somente a unificação do norte e do sul, mas também o ponto de início 
para a unificação de leste e oeste, como também a unificação de Céu e terra e Céu e Céu, possa emergir. 
Você deve saber que a era abençoada que vem somente uma vez na história está repousando sobre nós, e 
sem cair para fora durante esta era, mas participando nela, você deve se tornar o vitorioso que pode 
exaltar o triunfo que se move adiante. Quando a terra natal original se torna restaurada centrada em Deus, 
Satanás será trancado eternamente na prisão onde ele não pode resistir, e a bandeira da liberação será 
perpetuada junto com a nação de amor verdadeiro. (09.05.1988. Igreja de Guang Ju)  

Centrando em 27 de setembro de 1988, estamos retornando para a cerimônia da transição na unificação 
mundial. Centrando no Gue-Chun-Jer (o dia da abertura do Céu), é surpreendente como o número 
corresponde tão bem com o ano 4321. Quando eu estava realizando a cerimônia, esse dia veio a ser 
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exatamente o correto. Podemos livremente proclamar diante do Céu e da terra a aparição da nação 
unificada do mundo, o novo Reino do Céu na terra. Por quê? É porque todos os membros da Igreja de 
Unificação estão retornando para suas terras natais. Eu já distribui todas as coisas que eles necessitam 
para viver em suas terras natais. 

O significado da providência da terra natal desta vez é edificar uma casa e gerar filhos e filhas para 
formar ministros dignos do Céu. Na história do mundo religioso, o conceito de retornar para a terra natal 
é sem precedentes. Quando se acredita em uma religião em um nível elevado, se é ensinado a deixar seu 
lar, mas não há nenhum conceito de retornar para a terra natal. Você deve entender que a diretiva de 
retornar para a terra natal são as boas novas dadas pela primeira vez na história. Quando você retorna, 
deve servir os pais e retornar depois de herdar a nação dos pais. Vocês entendem? (Sim.)  

No futuro, eu ordenarei a dissolução da Igreja de Unificação. O que se faz na Igreja de Unificação? Uma 
das coisas é seguir para a terra natal e buscar pela nação da terra natal. O que você faz com uma igreja, 
quando tiver criado a nação que está diretamente conectada com a terra natal, e tiver criado o Reino do 
Céu que está diretamente conectado com a terra natal? Isto não é assim? Ela é encontrada dentro de você.  

Vocês são aqueles que estão ligados à terra e também aqueles que estão desligados da terra. Tal como a 
Bíblia ensina que no mundo espiritual se está ligado ou desligado, de acordo com o fato de estar ligado ou 
desligado na terra, tal como a chave da porta do Céu ter sido dada para Pedro, eu dei para vocês, não a 
chave para a porta do Céu, mas o próprio Reino do Céu. Esta é a instrução com a qual eu digo para você 
retornar para sua terra natal e então semear as sementes de amor para restaurar a tribo. (14.10.1988. Sede 
da Igreja)  

5) A Unificação de Norte e Sul é o Ponto de Início para a Unificação da Terra e a Unificação 

do Céu  

Se você for para sua terra natal e construir a unidade, então sua tribo, como também a nação estarão 
conectadas. Quando você pode se conectar com a nação, então a liberação vem a seguir. O mundo será 
automaticamente ligado. Até agora, a história de restauração tem sido conduzida centrada em nações. Se a 
soberania de uma nação é formada no nível nacional, então há a formação de cidadãos patriotas centrados 
na nação. O caráter do povo que tenta deixar algo na história para o benefício do amor de Deus, mesmo se 
isto implicar em dar sua vida pelo povo, mais do que qualquer outro povo de qualquer nação na história, 
então a conexão será automaticamente feita com a realidade do mundo unificado. (22.08.1988. Casa de 
Hannam-dong)  

Devemos reclamar a nação. Agora, eu estou enviando vocês para sua terra natal, como os messias tribais 
da terra natal. Eu enviei vocês a fim de restaurar o padrão que não pôde ser estabelecido por Jesus.  

Embora você tenha ido para sua terra natal, não há nenhuma nação. Quem está destinado a desbravar 
primeiro a nação? Este é seu trabalho. Porque os Verdadeiros Pais têm a responsabilidade de estar um 
passo à frente na providência de restauração e fazê-la progredir, eu tenho feito toda a preparação para o 
movimento de unificação de norte e sul. Você deve entender isto. É necessário seguir para a terra natal. 
Ao restaurar completamente sua tribo, isto se expandirá automaticamente para o domínio mundial, 
quando uma única nação vir a existir. Isto está substituindo a posição de Jesus. Jesus falhou na 
restauração da tribo.  

Quando meu trabalho de estabelecer a nação central que representa as nações no mundo estiver 
completado, então enquanto suas tribos são restauradas, ela virá automaticamente até você. Se você pode 
se tornar o messias tribal, estará fazendo a ligação com o fundamento para o messias nacional, iniciando a 
partir da nação, no domínio mundial, pagando indenização pela nação central. O que a unificação de norte 
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e sul significa é a unificação do mundo comunista e do mundo democrático. Este se tornará o ponto de 
início para a unificação da terra e a unificação do Céu. (20.12.1988. East Garden)  

A forma como a unificação é trazida é que, centrando neste amor de Caim e Abel, quando a conexão é 
feita com o fundamento que a realidade de Abel pode digerir, Caim e Abel se tornarão uma unidade, e o 
Abel se tornará o centro no lugar em um nível mais elevado, e lá, expandindo o fundamento de ter amado 
em benefício de dominar Caim, uma tribo ou um povo que é maior em escopo, tendo trazido harmonia 
para eles, como alguém que alcança o nível do arcanjo, então tudo virá à uma conclusão bem sucedida. 
Assim é como é o modelo do princípio. Isto se desdobrará baseado nesta fórmula. (03.01.1986. Casa de 
Hannam-dong)  

6) A Unificação do Norte e Sul e a Paz Virá 

Eu não pude falar sobre o Princípio para meu irmão mais velho. Eu não pude nem mesmo falar para meus 
pais sobre o Princípio. Quão ansiosamente vocês acham que eu tenho esperado para reunir minha família 
e compartilhar as palavras do Princípio? Entretanto, a providência de restauração não será cumprida 
centrando nos próprios familiares de uma pessoa. A fim de restaurar a morte de Jesus, eu devo seguir para 
o mundo e então retornar. Não há outra escolha para mim a não ser transformar tudo ao redor e então 
retornar para o ponto onde, centrando no fundamento espiritual, o fundamento substancial pode ser 
edificado novamente.  

A nação que se coloca diante do mundo deve ser protegida, dentro da nação a tribo deve ser protegida, 
dentro da tribo a família deve ser protegida, e dentro da família o casal e os filhos devem ser protegidos, 
mas na realidade, ainda não existe uma nação onde isto possa ser feito. Sem o fundamento de uma nação, 
mesmo se eu fosse amar meus familiares, ainda seria acusado por Satanás. Vocês devem entender isto. 
(03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

Há o fundamento de Deus que Ele esteve estabelecendo no mundo terreno por toda a história, desde a 
criação até agora. Finalmente, na era do Rev. Moon, Ele renovou Suas expectativas no nível individual, 
familiar e tribal, mas esta tribo está se tornando uma tribo destinada ao castigo. Todos estão somente 
pensando sobre sua esposa, filhos e pais. Tudo isto perecerá. Eu não estou dizendo para vocês não 
fazerem isso. Vocês devem se estabelecer somente após a luta e a obtenção da vitória, após a unificação 
de norte e sul. (08.11.1987. Sede da Igreja)  

8. Atendendo às Fotos Sagradas; Exaltando as Bandeiras da Igreja de Unificação e 

Submetendo ao Registro do Formulário de Filiação  

Nós, a Igreja de Unificação, estamos reescrevendo a história. Estamos reconstruindo uma nova nação 
celeste. A fim de fazer isso, o que devemos fazer primeiro? Necessitamos de cidadãos e serviços públicos 
para as pessoas, não é? A partir do ponto de vista da providência, os membros da Igreja de Unificação são 
os servidores públicos, e as pessoas que estão se submetendo aos formulários de filiação são os cidadãos. 
Suas missões são diferentes.  

Aqueles que se submeteram aos formulários de filiação colocaram suas assinaturas neles. Entretanto, as 
pessoas são muito desconfiadas em colocar sua assinatura em qualquer coisa, porque durante a Guerra da 
Coréia, ela era obtida e causava muitos problemas; as pessoas foram executadas e seus familiares foram 
massacrados por causa disto.  

Recentemente um líder regional da província de Kangwon veio e relatou que membros de certa igreja 
católica vieram além de sua área normal de atividade para dar testemunho. Entretanto, quando chegaram, 
eles souberam que membros missionários da Igreja de Unificação já haviam dado conferências e tinham 
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conseguido que setenta por cento das pessoas assinassem as filiações. Quando os católicos pensaram 
sobre o fato de que os membros da Igreja de Unificação já haviam feito a maioria das pessoas assinarem 
suas filiações, eles ficaram insatisfeitos. Eles decidiram que deviam também sair e testemunhar na mesma 
região; como resultado, eles correram e visitaram todos os lugares.  

Eles visitaram todas as importantes figuras na vila e disseram, "Você deve crer no catolicismo. A Igreja 
de Unificação é uma seita." Então estas pessoas responderam, "Nós já nos juntamos à Igreja de 
Unificação." Elas declararam que já haviam feito suas filiações no partido da Igreja de Unificação. Elas 
pensavam que se filiar na Igreja de Unificação era como se filiar em um partido político. Elas 
consideravam a Igreja de Unificação até mesmo maior do que um partido.  

De agora em diante, você achará que é melhor trazer consigo a foto dos Verdadeiros Pais para onde quer 
que vá. Esta foto protegerá você para que possa perseverar através das mais duras dificuldades. No Velho 
Testamento quando Moisés estava executando milagres a fim de liberar o povo de Israel do faraó e os 
conduzindo para a terra de Canaã, todos os primeiros filhos morreram de uma doença fatal, exceto 
aqueles que viviam nas casas que tinham o sangue de cordeiro pintado nas ombreiras das portas. No 
mundo espiritual, os espíritos não podem apenas assistir nossas ações, mas também fornecem proteção. 
(15.01.1984. América)  

Os israelitas encontraram seu castigo, porque após entrarem na abençoada terra de Canaã, eles não 
souberam o que fazer. Entretanto, eu sei o que fazer. Não obstante, eu não falei sobre isto. Vocês 
entendem o que devem fazer após entrarem na abençoada terra de Canaã? Não siga as pegadas dos 
antepassados.  

Se entende isto, você deve preparar uma sala de oração na qual deve colocar a foto dos Verdadeiros Pais e 
inclinar diante dela mil, até mesmo 10.000 vezes. No passado, os grupos, tal como o de He Hyo-Bin, que 
estavam se preparando para receber o Messias se inclinavam 3.000 vezes por dia. Você deveria tentar 
isto. Quando estavam fazendo roupas, elas costuravam cada peça à mão, uma por uma. Elas acreditavam 
que fazendo seu trabalho em uma máquina de costura demonstraria desrespeito. Mesmo com essa grande 
devoção, isto ainda não foi suficiente. Mas o esforço delas não rendeu frutos podres sem sementes. 
Embora o resultado deste coração ainda não tenha florescido, ele ainda deixou boas sementes. Elas 
reavivarão.  

Eu não utilizarei o serviço daquelas pessoas que não são reconhecidas na sociedade dos membros da 
Igreja de Unificação. As pessoas que são como mendigos sem nenhum lugar para ir, não deveriam vir 
aqui. (15.01.1988. Sede da Igreja)  

A razão para isto é que mesmo no mundo satânico, todos penduram a foto de seus pais. Porque os 
Últimos Dias estão pairando sobre nós, devemos reverenciar os Pais Celestiais e utilizá-los para educar 
nossa família nas tradições corretas. O Rev. Moon é muito famoso. Todos, incluindo os ministros 
cristãos, reconhecem que eu sou um patriota vivendo para o benefício da nação; não é assim? Vá e 
pergunte para as pessoas. Eu sou bem conhecido como um patriota. Além disso, todo o universo se 
inclina em reconhecimento das minhas realizações. E além disso, se, como resultado, as pessoas dizem, 
"sendo que penduramos a foto, o esposo e a esposa nem mesmo podem ter uma desavença diante dela," e 
dizem para seus filhos, "você não deve fazer essas coisas diante do Rev. Moon," então há algo errado com 
isso? Porque estão reverenciando-a mais do que a foto de seus próprios pais, seus antepassados virão e 
também a reverenciarão como os antepassados deles. Vocês entendem? Este se tornará o altar onde os 
antepassados podem vir e prestar serviço no domicílio. Porque o caminho para receber a bênção celeste se 
abrirá como resultado, mesmo depois de você adormecer às três horas da manhã, eles expulsarão todos os 
demônios egoístas que estiverem em volta de sua família. (25.08.1991. Sede da Igreja)  
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Após ter trazido unidade para sua família, você deve implantar as palavras do mestre, e a mentalidade de 
senhor nas mentes dos membros de sua família.  

O amor de Deus e o amor do homem como expresso no ideal de criação, esta ideologia combinada 
horizontalmente e verticalmente, deve se expandir do indivíduo para a família, a tribo, o povo e a nação. 
Você deve fazer um anúncio público que afirma que você obteve o direito de uma nova tribo que herdou 
o padrão da verdadeira linhagem, e então, possuindo a realeza vitoriosa, erga bem alto a bandeira. Se 
alguém que está passando, amaldiçoar essa bandeira, então ele ou ela será punido. Esta é a razão pela qual 
eu disse para vocês colocarem a bandeira. Eu pedi para você colocar a bandeira de novo, não é? Tudo o 
que você deve fazer não é colocar a foto e a bandeira?  

Quando você pendura a foto dos Verdadeiros Pais na casa e coloca a bandeira da Igreja de Unificação, 
seu lar está sob o domínio de Deus ou sob o domínio de Satanás? [Sob o domínio de Deus.] Você 
pertencerá ao domínio de Deus. Estou tentando fazer de você, parte do domínio de Deus. Por esta razão, 
houve muitas pessoas que foram atingidas por relâmpagos enquanto estavam amaldiçoando a bandeira. 
Este é um milagre. Algumas pessoas desenvolveram doenças em suas mãos porque estiveram apontando 
seus dedos para mim; elas somente foram capazes de se recuperar após orarem em arrependimento por 
vários dias. Este tipo de fenômeno ocorre, não é mesmo? Por quê?  

Quando vem a fortuna celeste, ela não pode ser bloqueada pelo destino individual. É um destino imutável. 
Quando Moisés levantou alto sua vara, todos que olharam para cima viveram. Vocês entendem? Você 
viverá enquanto olhar para cima para a bandeira da Igreja de Unificação, inclinando para ela toda vez que 
vem e vai; toda vez que você sai e volta, se incline diante da foto. (25.08.1991. Sede da Igreja)  

9. Os Resultados das Atividades da Providência da Terra Natal e Sua Bênção  

1) Os Resultados das Atividades da Providência da Terra Natal  

Até agora, a razão que os membros da Igreja de Unificação estiveram carregando a cruz e recebendo 
perseguição, é para restaurar o filho mais velho durante esta era da restauração da primogenitura. Vocês 
deveriam sofrer mais dificuldades durante a era de restauração da primogenitura? [Deveríamos fazer 
mais.] Deveríamos estar fazendo mais. Por esta razão, um messias tribal deve liberar Jesus e a mim.  

A família de Israel deve liberar Jacó, o clã e o povo de Israel devem liberar Moisés, o Cristianismo deve 
liberar Jesus, e a Igreja de Unificação deve liberar o Rev. Moon. Do contrário, vocês não podem entrar no 
Céu. Este é o Princípio. Estas não são meramente minhas palavras.  

Quando eu venho para a Coréia e proclamo que trarei sua unificação, quem me auxiliará? Deus me 
auxiliará. Por esta razão, na posição de ser uma unidade com Deus, eu amei a família satânica, a tribo 
satânica, o povo satânico, e então a nação satânica, o mundo satânico e amei até mesmo o mundo 
espiritual e o inferno. Eu até mesmo amei o inferno. Por causa disto que eu fiz, porque eu amei a todos, 
Satanás não pode fazer qualquer acusação, nem mesmo quando eu vou para qualquer lugar e os torno um 
céu individual, um céu familiar, um céu tribal, um céu do povo, e um céu nacional. Ele não pode dizer, 
"Você não me amou como Deus." Não há espaço para essa acusação. Por esta razão, quando você se torna 
uma unidade comigo, quando você se torna uma unidade com minha palavra, o Satanás que esteve 
seguindo você será completamente abalado.  

O significado agora de messias tribal é que você estará com sua família. Vocês são famílias abençoadas, 
entendem? Vocês ultrapassaram os requisitos para o nível familiar. Enviar o Messias durante a Idade do 
Velho Testamento era o envio de um noivo; agora nesta Idade do Completo Testamento, o que estou 
tentando alcançar através de meu curso de sofrimento, é enviar o Messias no nível familiar.  
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Deus estava tentando enviar o Messias na era do Velho Testamento. Ele estava tentando fazer tudo isso 
desta forma através do caminho vertical. Durante esta era do Completo Testamento, devemos enviar o 
messias para as quatro direções na terra centrando em mim, e eu devo estar centrado na terra e em Deus.  

Quais responsabilidades o messias está destinado a cumprir? Ele deve restaurar as falhas de Jesus. Jesus 
se casou ou não? [Ele não casou.] Vocês se casaram ou não? [Nós casamos.] Centrando neste assunto de 
casamento, quem é melhor? Como você se casou? Isto foi feito aleatoriamente ou casualmente? Como 
você fez isto? Sua linhagem de sangue foi transformada através dos Verdadeiros Pais. Sua linhagem de 
sangue sofreu uma transformação.  

Como resultado, este se tornou o ponto inicial para a liberação de Jesus, para a barreira histórica ser 
desmantelada centrando em sua família, e para aliviar o sofrimento de Deus e a dor dos 2.000 anos de 
história causada pela falha de Jesus em não se casar e não ter filhos. Conseqüentemente, o local de sua 
terra natal original virá a existir. É como o nascimento da terra natal original de Jesus. Vocês entendem? 
A terra natal original de amor emergirá.  

O que devemos fazer a seguir? Você deve me liberar. Ao contrário de vocês, eu não tenho uma terra natal. 
Mesmo agora, eu irei para minha terra natal? Isto não é verdade? Eu devo retornar para minha terra natal. 
Quando jovem, eu não tive um ambiente de liberdade no qual eu pudesse educar minha mãe, meu pai e os 
membros de minha família para iniciar a terra natal de Deus e iniciar a nação de Deus naquele lugar sem 
qualquer perseguição.  

Eu fui incapaz de pregar as palavras do Princípio Divino para meus pais. Meu irmão mais velho era 
verdadeiramente um grande homem. Ele era um irmão mais velho exemplar em sua vida de fé. Ele havia 
recebido a revelação que nossa nação seria liberada. Além disso, embora ele não soubesse quem 
realmente era seu irmão mais jovem, ele sabia que eu, que estava colocado na posição de irmão mais 
jovem de acordo com o ponto de vista secular, devia me tornar o maior homem na história. Ele entendia 
isto. Ele entendia que tipo de pessoa era seu irmão mais jovem. Deus disse para ele, "Ele é o melhor de 
todos os irmãos mais jovens no mundo, por isso você deve ouvir o que ele diz como um irmão mais 
velho."  

Portanto, Caim foi restaurado naturalmente. Vocês entendem? Esta foi a restauração de Caim no nível de 
irmãos. Não importa o que eu fizesse, se eu vendesse a casa ou fizesse qualquer outra coisa, ele não se 
oporia de modo algum. Mas eu não pude ensinar uma única palavra do Princípio para esse grande irmão 
mais velho. Você pode entender quão miserável era essa situação?  

Viajando por todo o mundo e aprendendo quando passava por inúmeras sociedades e fronteiras nacionais, 
eu dei minha vida e sofri todos os tipos de dificuldades para o benefício de ressuscitar as pessoas como 
cidadãos que possam entrar no céu. Contudo eu não pude fazer algo por minha própria mãe e meu próprio 
pai; eu perdi todas as coisas lá. Este é o motivo porque o Cristianismo e a nação coreana, que se opuseram 
a mim, não cumpriram sua responsabilidade.  

Mesmo se eu estivesse para retornar para minha terra natal agora, eu presumo que meus pais já tenham 
partido e apenas alguns irmãos e irmãs ainda permaneçam. Provavelmente um ou dois irmãos já tenham 
partido também. Quando eu visitar minha terra natal, provavelmente este será o mais incrível de todos os 
eventos tristes que eu já experimentei.  

Por esta razão, você deve fazer sua missão da terra natal para que possa fazer tudo o que não pôde ser 
cumprido antes, nem mesmo por Jesus, que esteve esperando pelo dia da bênção, enquanto perseverava 
através dos 2.000 anos passados, ou pela minha dura luta durante quase setenta anos de minha vida para 
amar o inimigo, a despeito de trilhar a estrada de oposição e da cruz; isto é o que você deve fazer. Deste 
modo, você deve entender que mesmo se está para sofrer dez vezes mais do que as dificuldades que 
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esteve experimentando pelas últimas várias décadas após ter se unido à Igreja de Unificação, a glória e o 
valor de seu retorno para casa é melhor do que qualquer posição que você tenha agora.  

Você deve derramar sinceras lágrimas de amor por seus pais, uma vez que esteja lá. Você deve dizer, 
"Pai, Mãe, eu falhei em ser um filho devotado. Irmão e irmã mais velhos, sinto muito por ter causado o 
sofrimento de seu coração," e depois de trazer harmonia através de amor, você deve servir a família e 
crescer para se tornar o antepassado.  

Você deve se tornar o antepassado. Este é o início do mundo. O avô deve se tornar como o neto e o pai 
deve se tornar o filho. Este é o fenômeno que se desdobrará.  

Primeiro, cumpra a liberação de Jesus, e então deve haver a liberação de quem? [A liberação dos 
Verdadeiros Pais.] Você não pode cumprir a liberação dos Verdadeiros Pais sentado aqui. Você deve 
retornar para sua terra natal. Você deve ter a determinação de que irá restaurar o ambiente que impediu 
Jesus de ensinar a verdade universal no sentido verdadeiro do mundo sem perseguição centrando em seu 
próprio clã; você deve edificar o ambiente no qual pode ensinar a verdade universal sem perseguição e 
estar determinado a se colocar na posição de receber mais perseguição do que eu recebi, e amar seus pais 
mais do que a mim. Ao fazer isso, o comunismo declinará. O comunismo recuará automaticamente. Esta 
é a perspectiva do Princípio.  

As ações de um messias tribal devem superar Jesus e eu. Vocês entendem? (08.01.1989. Sede da Igreja)  

2) O Valor de Ter Participado na Restauração da Terra Natal  

Agora o tempo é diferente. O passado era o tempo de irmãos. Esta é a era na qual devemos restaurar os 
pais. Isto é completamente diferente. Você deve entender o conceito de pais.  

Agora, enquanto tiver orgulho de fazer a missão de um messias tribal e se tornar um Messias digno como 
eu, você não enfrentará oposição onde quer que vá. Tenho estado na batalha enquanto olho para um único 
lado. Trilhando este caminho de vida, eu estabeleci esse fundamento. Ele não é inútil; ao invés, ele é 
muito precioso. Você também deve compreender isto. Como você deve estar orgulhoso deste tempo. Isto 
ocorre pela primeira vez na história. (02.04.1989. Nova York)  

Pais! Messias! Quanto os antepassados e os líderes religiosos do passado ansiavam por um Messias? Não 
importa quanto eles esperaram pelo Messias, eles não puderam encontrá-lo. Entretanto, nesta era, em sua 
geração, isto se tornou possível. Você não compreende quão abençoada é a geração que pode estar junto 
com os Verdadeiros Pais. Esta era é incrivelmente abençoada.  

Nem mesmo Satanás pode se opor a esses pais. Os Verdadeiros Pais podem trazer os verdadeiros irmãos à 
união e abraçá-los, mas Satanás não pode fazer isso. Por esta razão, Satanás abaixa sua cabeça em 
submissão. Este é o Princípio. Esta é a perspectiva da criação de Deus.  

Quão orgulhosos deveríamos estar deste tempo no qual vocês podem ser messias! Vocês entendem? 
(01.05.1989. Centro Mundial de Missões)  

3) A Bênção Devido à Providência da Terra Natal  

O fato de a providência da terra natal ser proclamada neste momento atual da história religiosa é uma 
notícia extremamente alegre na providência de restauração. Entretanto, até que você ouvisse o conteúdo e 
explicações das boas novas, você não havia pensado que isso era grande coisa? Se eu tive que explicá-lo, 
quão ignorante você era a cerca da providência? (22.07.1988. Casa de Hannah-dong)  
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Eu não posso amar minha terra natal, não é mesmo? Vocês são aqueles que são abençoados, ou sou eu? 
[Somos nós.] Vocês podem encontrar sua mãe e seu pai. (03.01.1989. Casa de Hannam-dong)  

Por esta razão, em seu momento você pode abraçar seus pais e dizer, "Pai." Então seus pais também 
podem dizer, "Pai!" Por isso, quão feliz você deve estar? Para mim, eu não pude fazer isto. Eu nunca 
estive na posição na qual centrado na tribo pudesse dizer, "Pai," e os membros de minha família 
pudessem sentir meu coração e derramar lágrimas. Eu não pude chamar o nome de meu pai. Eu não pude 
compartilhar com ele a cerca da vitória do reino celeste. Você deve entender que eu possuo este tipo de 
tristeza.  

Você deve amar sua família no meu lugar, que tenho essa triste história. Você deve libertar seus 
familiares.  A palavra é a arma com a qual você pode liberá-los. É milagroso que agora é o tempo para a 
proclamação da palavra da verdade. (23.01.1988. Sede da Igreja)  
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Messias Tribal  

Capítulo 6 - A Restauração da Realeza e o Registro na Terra Natal  

1. Terra Natal e a Ideologia dos Três Sujeitos  

1) A Origem da Ideologia dos Três Sujeitos  

Deus é a origem da ideologia dos três sujeitos. Quem é a união dos três corpos ideais originais? É Deus. 
Quem é Deus? Ele é o Verdadeiro Pai entre todos os pais, através do qual podemos adquirir todos esses 
desejos humanos. Ele é o Verdadeiro Mestre dos verdadeiros mestres. Ele é o Verdadeiro Senhor dos 
verdadeiros senhores. (01.07.1990. Sede da Igreja)  

2) O Centro da Ideologia dos Três Sujeitos é Uma Vida de Viver para o Benefício dos Outros  

Você deve viver centrado nos Verdadeiros Pais que possuem a linhagem celeste. A ideologia de três 
sujeitos é o caminho da vida e da ideologia dos Verdadeiros Pais – para ser um verdadeiro pai, um 
verdadeiro mestre e um verdadeiro senhor. Ela é uma ideologia de altruísmo, um conceito cada vez mais 
de amor paternal. Conhecimento é a única coisa que é ensinada? Você deve ensinar como edificar o 
caráter. Considerando todos os diferentes tipos de caráter na sociedade, pais que seguem somente o 
modelo de seus pais não é suficiente. Portanto, como pais, você deve ensinar a habilidade de ter o maior 
amor, centrando em Deus. (01.01.1991. Sede da Igreja)  

Eu cuido de vocês com um coração paternal, o coração de um mestre, e o coração de um senhor. Vocês 
devem entender isto. O que estamos tentando realizar através disto? Quando visitamos o norte da 
península, a província Chun La, e a região das ilhas e nos conectamos com aqueles que estão vagando por 
toda esta península coreana, estamos semeando as sementes que podem crescer e se espalhar, dando as 
boas vindas para os brotos, que na base de bons méritos, podem gerar o mesmo fruto. Desta forma, com a 
ideologia dos três sujeitos, estamos tentando auxiliar na promoção da bondade nesta nação e no mundo. 
(26.06.1990. Igreja de Kwang Ju)  

3) A Ideologia dos Três Sujeitos e Nós  

Hoje é o dia da proclamação dos Verdadeiros Pais. Neste mundo sem esperança onde não se pode 
acreditar em nada ou esperar por nada, um broto de esperança está florescendo; esse broto é os 
Verdadeiros Pais. A única esperança repousa nos Verdadeiros Pais. 

Bem no início eu disse que a América está sem esperança e destinada ao declínio, certo? Isto também é 
verdadeiro para o mundo inteiro. Há grande caos porque este mundo se tornou como o mais miserável dos 
órfãos, chorando porque não sabe para onde ir e desesperado porque não tem um pai. Não há nenhum 
verdadeiro senhor, nenhum verdadeiro mestre e nenhum verdadeiro pai neste mundo. Todos estes três 
foram perdidos.  

Como você pode obter de volta estas três coisas? As três coisas estão conectadas através dos Verdadeiros 
Pais. Os Verdadeiros Pais devem aperfeiçoar estas três coisas. O Verdadeiro Pai é o verdadeiro mestre e o 
verdadeiro mestre é o Verdadeiro Pai. Por quê? Neste momento, Satanás detém toda a humanidade em 
um abraço apertado. Desde o tempo da queda do homem, não houve ninguém que tivesse revelado isto. 
Você deve entender isto. Verdadeiros Pais são verdadeiros mestres. Eles são verdadeiros mestres porque 
ensinam centrados no amor verdadeiro. Este é o verdadeiro senhor. Neste tempo, eles podem dar ordens 
específicas como se estivessem falando com servos. Este é o verdadeiro senhor. Não importa quão difícil 
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a situação deles seja, quando estão comandando você, eles ainda querem dar todos os direitos de posse 
como sua herança.  

Você deve entender isto claramente. Você pode herdar tudo do coração deles, e assim, tem o potencial 
para se tornar automaticamente um senhor; e também se tornar verdadeiro mestre e verdadeiro pai. Outra 
pessoa não pode guiar você. Você não precisa de outro mestre, de outro senhor e de outro pai. 
(27.05.1990. Belvedere)  

O que você fará quando chegar em sua terra natal? Estou dizendo para você ir a fim de se tornar um 
senhor; então vá a fim de se tornar verdadeiros pais. Você deve ir para educar completamente o mundo 
decaído, as pessoas ignorantes. Você deve ir a fim de completar a ideologia dos três sujeitos centrando 
nos três amores. Quem é a unidade de três sujeitos? É Deus. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é o Pai 
dos pais. Ele é a raiz. Deus é o Mestre dos mestres.... A ideologia de três sujeitos centrando no ideal de 
criação e no amor é a ideologia de senhor, a ideologia de pais, e também a ideologia de mestre. Fazendo 
uma comparação com a nação, pais estão em uma família, mestres estão em uma escola, e o senhor está 
na nação. É assim que tudo funciona. A questão é como conectar estas coisas; nunca houve uma forma 
teórica para harmonizá-los em amor, mas agora porque a Igreja de Unificação está equipada com o 
conteúdo teórico, se isto é aplicado à nação, então a paz da nação será alcançada. Se isto é aplicado ao 
mundo, então a paz mundial virá. Se isto é aplicado ao Céu e terra, então o mundo pacífico Celeste 
repousará sobre nós centrado no amor verdadeiro. (29.08.1991. Centro Internacional de Treinamento)  

2. Oito Estágios e a Cerimônia de Pal-Chung  

1) Oito Estágios Verticais e Horizontais  

Seu corpo já se libertou do controle de Satanás e atingiu unidade com Deus? Você não pode superar 
Satanás, se não pode negar a si mesmo completamente. Portanto, você deve seguir através do sofrimento 
por três anos e meio. Você deve começar a partir da posição de um mendigo e de um escravo de escravos, 
e então, se levantar. De um escravo de escravos para um escravo, para um filho adotado, um filho 
ilegítimo, um filho de linhagem direta, depois como mãe, pai, e Deus – isto forma oito estágios 
verticalmente. Além disso, há também oito estágios horizontalmente: indivíduo, família, tribo, povo, 
nação, mundo, universo e Deus. Desta forma, há oito estágios horizontais e oito estágios verticais. Este é 
o ponto de vista do Princípio. Estas não são minhas palavras. 

Eu sou o primeiro a falar sobre estas coisas. Você não pode encontrá-las em bibliotecas. Você pode 
desvendar isto com a filosofia ocidental ou a filosofia oriental? [Não.] Deus, Satanás e eu somos as únicas 
pessoas que conhecem isto. Eu sou a única pessoa que o controla. Isto não pode ser feito por Deus ou por 
Satanás. (01.04.1989. Belvedere)  

2) As Atividades de Satanás e Os Oito Estágios 

O que Satanás está resmungando entre os dentes exatamente agora? Qual tem sido sua acusação histórica 
até hoje, centrando nos oito estágios do indivíduo, família, clã, povo, nação, mundo, universo e Deus? Ele 
argumenta: "O Senhor, Deus, é o Senhor original, e Seus filhos, Adão e Eva ideais, em outras palavras os 
verdadeiros pais, são Seus filhos originais. Contudo porque o Senhor, como o Pai original, me criou como 
um arcanjo, o Princípio requeria que antes que eu caísse, eu devia receber o amor de Seu verdadeiro filho. 
Sem realizar completamente esta condição de amor, como o Pai do Princípio, como o Senhor pode estar 
em uma posição de amar Seu próprio filho?" Este é o problema. O que Satanás está dizendo é que, 
embora ele tenha caído, a menos que Deus ame Satanás, Ele não pode reivindicar de volta o que Satanás 
possui agora, que é o amor de Adão no Jardim do Éden original, e todas as coisas que deviam ter sido 
dominadas dentro da esfera do amor de Deus.  
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Satanás está argumentando que tudo isto somente pode ser tomado de volta depois que Deus e Abel se 
tornem uma unidade no nível individual, e amando Satanás, eles estabeleçam a condição de amor no nível 
individual para reivindicar o que deveria ter pertencido à Deus; do contrário, estas coisas não podem ser 
tomadas de volta. Depois disso, ele insiste que o mesmo é verdadeiro para a família, a tribo, o povo, a 
nação e o mundo, e até mesmo Céu e terra estão na mesma situação. Esta é a corda com a qual Satanás 
está agarrado ao nosso pescoço, ou dizendo melhor, nos estrangulando. (19.05.1984. East Garden)  

3) A Vitória nos Oito Estágios dos Verdadeiros Pais  

Pense sobre a absoluta preciosidade da família abençoada original. Quanto Deus desejou por isto até 
agora, e quanto Jesus esperou por uma família abençoada durante seus 33 anos de vida? Durante os 2.000 
anos passados, quanto eles esperaram por este caminho através do qual pudessem chegar na era da 
Segunda Vinda e retornar para a família abençoada original?  

Isto não vem sem esforço. Sendo que este é um curso de restauração, ele me exigiu quarenta anos para 
restaurar o direito do primeiro filho passando por dentro e por fora dos oito estágios sete vezes. Porque o 
Cristianismo e o mundo livre não puderam fazer isso, eu tive que pagar a indenização para transformá-los 
e ajustá-los de volta no lugar. Se você não se ajusta a isso, então será devastado. Você pode imaginar 
quão ocupado eu estava? Se eu não pudesse pagar esta indenização em quarenta anos, não haveria como 
reverter os 4.000 anos de história passada. Isto é verdadeiro com certeza.  

Esta não é apenas alguma observação casual. Há uma grande interação de diferentes dinâmicas históricas 
desde o Céu até a terra se desenvolvendo de um modo caótico. Se estas dinâmicas não são resolvidas, 
haverá desastre e destruição. (09.02.1986. Sede da Igreja)  

A direção de "ser como o mestre," é uma coisa boa? [Ela é boa.] Estou tentando capacitá-los a herdarem 
de graça todas as bênçãos que eu tenho acumulado. Se eu tiver atravessado uma grande colina, então 
vocês devem seguir um caminho semelhante, centrando em meu exemplo. Esta linha perpendicular é a 
mesma. Assim é como você deve se mover em frente enquanto paga indenização.  

A indenização individual, a indenização em nível familiar, a indenização em nível de clã, a indenização 
em nível de povo, a indenização em nível nacional, a indenização em nível mundial, a indenização em 
nível universal e a indenização do coração de Deus – todos estes oito estágios ainda permanecem. 
Também há oito estágios verticais: a restauração do indivíduo, a restauração da família, a restauração do 
clã, a restauração do povo, a restauração da nação, a restauração do mundo, a restauração do universo, e 
finalmente, Deus. Isto significa que o curso vertical de indenização e o curso horizontal de indenização 
podem ser atravessados de cima a baixo com facilidade centrando no amor. Ao estabelecer 
relacionamentos de amor em cada nível centrando em Deus, podemos trazer todas as coisas para a esfera 
do amor de Deus. Quando isto é substancialmente cumprido, Satanás não será mais capaz de reivindicar a 
posse de qualquer coisa na terra, e como resultado, ele será automaticamente expelido. Esse é o fim para 
ele. (16.02.1990. Centro de Seminários)  

4) Os Oito Estágios e o Messias Tribal  

A fim de exaltar a posição de pais representando a humanidade, todos os assuntos devem ser resolvidos 
para que o primeiro Adão, o segundo Adão e o terceiro Adão possam dizer, "não há absolutamente 
nenhuma condição aqui para Satanás invadir." No fundamento de domínio mundial no nível de filhos, é 
necessário edificar o domínio mundial no nível paternal. É claro, quando vemos como os estágios de 
crescimento e aperfeiçoamento deste curso de sete anos dos Verdadeiros Pais foram completados, então 
vemos que os Verdadeiros Pais podem existir enquanto entram no domínio direto de Deus. Até esse 
momento, Adão e Eva deviam também crescer como irmão e irmã, não está certo? 
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Onde os Verdadeiros Pais vêm a existir? É no local onde a unidade com Deus é alcançada. Deste modo, 
enquanto se está ainda no domínio de ser governado pelo Princípio – o domínio indireto – não é possível 
se tornar uma unidade com Deus. Unidade entre domínio indireto e direto é possível quando um casal se 
torna uma unidade centrado no amor, e completa sua porção de responsabilidade. No fundamento de ter 
completado sua porção de responsabilidade, Deus e os Verdadeiros Pais podem se tornar uma unidade. 
Isto não é assim? Por esta razão devemos exaltar essa posição.  

Depois que a liberação e restauração dos filhos tenham sido completadas, então as coisas devem se 
desdobrar no nível paternal. Cinco bilhões de pessoas neste mundo são todas descendentes de Adão; 
depois disso, por causa da esfera religiosa, elas são todas descendentes de Jesus. Por esta razão, a 
providência de restauração clama pelo terceiro Adão que vem no futuro e, embora os descendentes 
decaídos já tenham se expandido para povoar o mundo inteiro, todas as coisas devem estar ligadas, e 
todos devem ser restaurados de volta para a posição de filhos de Adão antes da queda. Deste modo, 
devemos liberar a realidade dos pais.  

Porque a era para a liberação dos filhos já passou, devemos agora nos tornar filhos que podem expelir 
Satanás e estar abraçados completamente por Deus; então os pais que podem ser abraçados por Deus 
devem criar a realidade de pais. A fim de criar a realidade de pais, então a era de Adão, a era de Jesus e a 
era da Segunda Vinda devem se colocar na realidade de liberação. 

Eu estive conduzindo as histórias do Adão individual, o Adão no nível familiar, o Adão do clã, o Adão do 
povo, e os Adões nos níveis nacional, mundial e universal. Iniciando a partir da posição de servo de 
servo, eu escalei verticalmente os oito estágios. Não apenas eu devo ascender por estes oito níveis 
verticais, mas eu também devo abraçar horizontalmente e verticalmente o indivíduo, a família, o clã, o 
povo, a nação e o mundo. Eu devo completar o estabelecimento da realidade de liberação que não pode 
ser invadida por Satanás, através do processo de ascender por todos os níveis vertical e horizontalmente 
pagando indenização pelas cinco bilhões de pessoas do mundo e pelo próprio mundo. Tão logo eu possa 
completar a realidade de pais seguindo através deste curso, então Satanás não terá nenhum direito de fazer 
uma acusação sobre o passado, o presente e o futuro. Este é o motivo pelo qual eu dei a direção para o 
aperfeiçoamento do domínio do terceiro Adão – sendo que tanto a família de Adão como a família de 
Jesus falharam, estas falhas devem ser restauradas. Além disso, nos anos da história do povo judeu até 
Jesus, desde Abraão até Jacó e Moisés, ocorreram também muitas falhas. Estas falhas devem ser 
resolvidas também. A liberação do domínio dos filhos e até mesmo a liberação do domínio paternal não 
podem ser cumpridas até que estes problemas estejam resolvidos. Portanto, para a liberação da realidade 
paternal, alguém que seja tanto um perfeito representante nacional como também um pai no nível mundial 
deve emergir. Embora todo o fundamento tenha sido estabelecido, este ainda não foi conectado 
horizontalmente. As condições de indenização para a formação de nosso clã e nosso povo da Igreja de 
Unificação foram estabelecidas, mas contudo, ainda não estão conectadas em nível mundial. O centro já 
está completo, mas ele ainda não está ligado ao mundo.  

O que devemos fazer para ligá-lo ao mundo? Através dos esforços dos messias tribais, as falhas das 
famílias de Jesus e de Adão podem ser restauradas, e estabelecendo as condições necessárias de acordo 
com cada período de tempo, nosso fundamento pode ser ligado ao mundo, e assim, toda a humanidade 
estará incluída. (17.10.1989. Casa de Hannam-dong)  

5) Oito Estágios e a Religião dos Verdadeiros Pais  

A história humana até hoje é calculada como sendo de 850.000 anos. Este número é uma estimativa. 
Durante este tempo, movimentos religiosos iniciaram desde um estágio primitivo e progrediram, 
freqüentemente sob grande perseguição, até os dias de hoje. Assim, quem é a força causal por trás dessa 
história? É Deus. E a partir da posição de servo de servos, esta história está dividida em estágios. 
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Conseqüentemente, entre os servos de servos, o servo se torna o mestre. O mestre não é servido pelo 
servo, mas o servo governa o mestre.  

Para isto ocorrer, a fim de se tornar este mestre celeste de servos, uma pessoa deve obter a vitória depois 
de receber perseguição como um servo que combina todos os aspectos do mundo satânico. Por esta razão, 
você deve estar pronto para morrer. Este é o motivo pelo qual temos a expressão que aqueles que estão 
dispostos a morrer, viverão. Mesmo quando se é elevado da posição de servo de servos para a posição de 
um servo, e então ascendendo para a posição de um filho adotado, certamente há perseguição. Ocorre o 
mesmo quando se está subindo através de todos os oito níveis, incluindo Deus.  

Quem deve suportar tudo isto? As pessoas estão sempre mudando, mas Deus é imutável. Entre as 
religiões do mundo há religiões que correspondem às posições de servo de servos, servo, filho adotado, 
filho ilegítimo, filho verdadeiro, mãe, pai, e Verdadeiros Pais. No final, a religião na posição de pais 
emergirá. Nos Últimos Dias, aparecerá uma religião de verdadeiros pais centrada nos Verdadeiros Pais.  

O significado do nome "Igreja de Unificação" é que as religiões não podem ser unidas sem a doutrina de 
uma religião que possua o conteúdo dos Verdadeiros Pais. (23.01.1983. Belvedere)  

6) A Cerimônia de Pal-Chung  

Após assumir o comando da história do mundo espiritual e da terra, depois de navegar através de todas as 
costas do Oceano Pacífico, e então desembarcar no Alaska depois de cruzar o Atlântico, eu realizei a 
cerimônia de Pal-Chung.1 A cerimônia de Pal-Chung significa que após passar através do curso histórico 
vertical de indenização e os cursos de indenização do indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo, ou 
seja, os oito estágios verticais e horizontais, o direito de primogenitura será restaurado. Portanto, o curso 
de indenização para todas as pessoas neste mundo será resolvido. Isto ocorrerá como resultado da 
cerimônia Pal-Chung, que proclamei no Alaska em 31 de agosto. [1989.]  

A razão pela qual eu realizei a cerimônia em agosto é que, sendo que sobrevivi os três anos desde 1945 
até 1948, eu tenho que fazer todas as coisas de acordo com a agenda da providência desde janeiro até 
agosto deste ano. Esta é a razão de ter feito isto com pressa. Porque em 31 de agosto, centrado na era da 
restauração, podemos nos colocar na posição vitoriosa para servir os pais, e devemos buscar Deus após 
perdoar, com amor paternal, todas as pessoas históricas que tenham sido injustiçadas, os nossos irmãos. 
(27.01.1990. Casa de Hannam-dong)  

Como conseqüência da restauração do direito da primogenitura e de abraçar a Deus, a história de guerra e 
conflito durante esta era de restauração do direito de primogenitura está consumada, e devemos entrar em 
um tempo quando podemos alcançar harmonia com amor e sem indenização. A cerimônia Pal-Chung foi 
necessária para se alcançar tudo isto.  

Ao realizar a cerimônia Pal-Chung, os pais que podem se colocar atrás de seus filhos, o primeiro filho e o 
segundo filho, podem existir, e porque os pais perdoaram estes filhos, a era da realidade do perdão 
paternal virá na seqüência.  

Deste modo, estou proclamando a era da providência de Ae-won. [Ae significa amor e Won significa 
salvação; portanto, Ae-won significa salvação através do amor.] Não é a providência de salvação. É a era 
de salvação quando o amor está sendo utilizado para auxiliar. Até agora, era a providência de salvação 
através da restauração por indenização. Isto agora desaparecerá porque eu criei o ambiente no qual os 
irmãos, através da restauração do direito da primogenitura, podem ser abraçados pelos pais diretamente, e 
serem perdoados centrando no amor paternal. Como resultado, as forças que fazem oposição à Igreja de 
Unificação perecerão. A era de oposição passará. Este é o momento atual. Não há agora ninguém na 
América que se opõe ao Rev. Moon. Mesmo se houver, isto está limitado a extremistas entre os 
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comunistas e os teólogos da libertação. Todos eles não entendem de fato este mundo. (03.10.1989. Centro 
de Artes Little Angels)  

Porque a indenização vertical e horizontal dos oito estágios está completa, em 31 de agosto do ano 
passado, eu realizei a cerimônia Pal-Chung no Alaska, o lugar mais elevado no mundo ocidental. Este é o 
lugar mais alto. Tendo feito isso, eu proclamei a ideologia do Pai Celeste em 1º de setembro. Esta é a 
ideologia do Pai Celeste. Esta é simultaneamente a ideologia de salvação através de amor, e a ideologia 
dos pais. A ideologia dos pais ensina um único amor. Satanás não pode se opor quando você está amando 
alguém. Se Satanás não se opõe ao caminho da Igreja de Unificação, ela se expandirá imediatamente para 
o nível mundial. (16.02.1990. Centro de Seminários)  

O que você pode fazer após a conclusão da cerimônia Pal-Chung? [A ideologia do Pai Celeste.] A 
liberação da realidade dos pais ocorrerá. Porque este tempo virá, como o pai, eu coloco vocês na posição 
de messias tribais e começo a cerimônia de liberação para a posição das famílias de Jesus e de Adão. Ao 
restaurar as falhas do passado através de suas famílias, a terra natal de todas as pessoas será transferida 
para a pátria do reino celeste. Suas terras natais são todas diferentes, não é? Você pode dizer que essa é 
uma nação coreana? Centrando em mim, e conectando com sua terra natal, e tendo escolhido o local de 
nascimento de seus pais como o local dos pais do reino celeste, você entrará na era quando sua terra natal 
pode ser reconhecida como a terra natal do reino celeste. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim.] 
Somente então todas as pessoas do mundo podem ter uma terra natal. (04.10.1989. Casa de Hannam-
dong)  

3. A Ideologia do Pai Celeste  

1) A Razão para Chamá-la a Ideologia do Pai Celeste  

Porque eu falo sobre a ideologia do Pai Celeste? Há o mundo comunista e o mundo democrático, mas 
como estes dois mundos vieram a existir? Porque eles foram formados baseados na família, tudo o que 
temos que fazer é conectar a família centrando em nossa ideologia do Pai Celeste. Você não precisa de 
nada mais do que isto. Quando você estabelece a condição, tudo mudará rapidamente. Nem o mundo 
comunista e nem o mundo democrático possuem os verdadeiros ideais da família. Há famílias rompidas 
em todo lugar. 

O povo russo possui apenas dois hobbies; eles estão bebendo e correndo atrás de mulheres. Porque suas 
mulheres bebem bastante, eles gostam destas mulheres. Esta é a razão pela qual as famílias estão em caos. 
Portanto, conectando com a família agora mesmo, e expandindo o domínio para educar as famílias, 
veremos o aperfeiçoamento da ideologia de pais e a ideologia da realeza centrando nos ideais da família. 
Alcançando isto, podemos retornar para o mundo original. (17.10.1989. Casa de Hannam-dong)  

2) A Base da Proclamação da Ideologia do Pai Celeste  

Como decidimos sobre o padrão de existência? Quando consideramos o ideal de criação, podemos 
concluir que ele deve ser feito com amor. As pessoas foram divididas em dois tipos por causa da queda. 
Conseqüentemente, o mundo inteiro foi forçado para a realidade de Satanás. O que Deus tem que fazer é 
penetrar neste mundo e tomar tudo de volta. A era dos indivíduos, a era da família, a era do povo, a era da 
nação, a era do mundo, até a era do universo...tudo deve ser reivindicado. A indenização deve ser paga em 
cada nível: desde o indivíduo, passando pela família, o clã, o povo, a nação, o mundo, o universo, e 
finalmente alcançando Deus. Isto é indenização. Na Igreja de Unificação, isto é chamado de oito estágios. 
Horizontalmente há oito estágios, e é necessário se escalar verticalmente oito estágios também. Eu 
proclamei que estou estabelecido após ter me subordinado a estes estágios.  
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Eu proclamei a cerimônia Pal-Chung em 31 de agosto de 1989. O resultado disto é que mais nenhuma 
indenização para a humanidade ou o mundo tem que ser paga. Isto significa que onde quer que eu ou os 
membros da Igreja de Unificação formos neste mundo, a perseguição não estará mais presente.  

Não importa o que façamos agora, se edificamos o Reino do Céu ou fazemos algumas outras coisas 
similares, ninguém pode fazer acusações contra nós. A cerimônia Pal-Chung é a ocasião quando fazemos 
o fundamento para isto. No fundamento da cerimônia Pal-Chung, eu proclamei a ideologia do Pai Celeste 
em 1º de setembro de 1989.  

Quando a cerimônia Pal-Chung foi realizada, isto significou que a restauração do filho mais velho havia 
sido completada. Este é o tempo da restauração do filho mais velho. Porque a primogenitura do filho mais 
velho foi restaurada completamente, somos capazes de nos colocar no pináculo do mundo onde somos 
invulneráveis a qualquer oposição satânica. Se nos movemos em frente com audácia e poder, então a 
América será empurrada para frente, o comunismo será empurrado para frente, e a Coréia também será 
empurrada. O Japão também será empurrado. Assim, você deve ser forte e corajoso. (04.10.1989. Casa de 
Hannam-dong)  

Depois da Cerimônia Pal-Chung, eu proclamei a ideologia do Pai Celeste. Antes de proclamar a ideologia 
do Pai Celeste, eu liberei os pais. Sendo que a realidade de irmãos foi liberada, a realidade de pais deve 
ser liberada a seguir – pais do mundo, pais da nação, pais do clã.... Jesus morreu porque ele não pôde se 
tornar o pai tribal. A seguir, seu pai e sua mãe não puderam se unir diante de Jesus. Se seu pai e sua mãe 
tivessem servido Jesus, eles teriam se tornado o pai e a mãe do clã e da família na realidade de Adão; 
contudo eles não entenderam isto. 

Jesus estava destinado a se tornar simultaneamente o representante do clã e o representante da nação e do 
povo, mas porque ele não pôde obter o direito de pais no nível familiar, ele teve que morrer. Sendo que a 
Igreja de Unificação liberou agora a realidade de irmãos, devemos liberar a realidade de pais. Seguindo 
hoje o caminho de messias tribal, você deve ressuscitar e restaurar a oposição de seus pais contra a Igreja 
de Unificação e as falhas de Adão e Eva. Então você deve reconhecer e proclamar publicamente as 
qualificações de ter superado a família com a autoridade do reino celeste. Este é o propósito da 
proclamação do messias tribal. (08.10.1989. Sede da Igreja)  

3) A Família é o Centro da Ideologia do Pai Celeste  

A era da ideologia do Pai Celeste, sobre a qual estamos falando hoje e a qual proclamamos como 
resultado de termos realizado a cerimônia Pal-Chung, deve ser criada não com indivíduos, mas com a 
família. Isto é o que você deve entender. Você estabelece a ideologia do Pai Celeste com a família. Por 
esta razão, a questão mais crítica no mundo satânico ou no mundo democrático que se espalha pelo tempo 
em que a vontade de Deus está sendo cumprida, é a ruptura das famílias.  

O mundo comunista não reconhece a família. Eles dizem que a família se coloca no fundamento de 
exploração. Eles não têm um relacionamento com Deus. Isto é o mesmo para o mundo democrático. 
Portanto, na realidade todas as coisas que contribuiriam para a formação de uma família estável foram 
tiradas do equilíbrio. Embora ela seja o próprio fundamento da sociedade, o fundamento da nação e o 
fundamento do mundo, hoje a condição da família se torna cada vez mais caótica. Deste modo, no futuro, 
os mundos de esquerda e de direita serão absorvidos por nós centrando no fundamento de nossa família.  

Então, centrando em quê, alcançamos a ideologia do Pai Celeste? Isto deve ser alcançado centrando na 
família. (17.10.1989. Casa de Hannam-dong)  

Agora é o tempo quando o estabelecimento de uma família celeste deve ser a preocupação derradeira. Se 
você teve que abandonar a família, então o que a ideologia do Pai Celeste pode fazer? Sem a família, a era 
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da ideologia do Pai Celeste não faz nenhum sentido. Uma ideologia descreve um tipo de ação. É como 
atravessar uma ponte.  

A nação unificada não é uma nação que unificou as famílias? Ela deve ocorrer centrando em famílias. 
Satanás tem guiado a democracia de tal forma que ela destruiu a família. A América é essencialmente 
uma nação cristã, assim, porque na América as famílias estão se rompendo? Porque a Bíblia não prega 
nenhuma lei sobre isso? Isto é porque a América tem sido dominada por Satanás.  

Por esta razão, agora as famílias devem se tornar completamente centradas em Deus. Os pais devem 
representar as características duais do Deus absoluto, e devem ser atendidos nessa posição. As 
características duais de Deus, sung sang e hyung sang, sempre estão juntas sem qualquer possibilidade de 
separação. Isto é o mesmo quando Adão e Eva se tornam completamente unidos sem cometer a queda. 
(17.10.1989. Casa de Hannam-dong)  

A ideologia do Pai Celeste está restaurando a realeza centrando em famílias e conectando-as. É restaurar a 
realeza universal; por isso, ela não pode ser cumprida sem a família. Seguramente, a família é o centro 
para isto. É através do fundamento unificado da família, a família unificada tipo Adão no nível da tribo. 
Adão não devia ter um clã? Tudo isto deve estar conectado centrando na família de Adão no nível do 
povo. Através do fundamento da família unificada, a realeza será restaurada. (17.10.1989. Casa de 
Hannam-dong)  

4) A Ideologia do Pai Celeste e a Realeza  

O que eu fiz no primeiro dia de setembro? Sendo que atingimos a liberação da realidade de pais e a 
realidade de filhos, a família unificada foi estabelecida. O mestre desta nova família é a ideologia de pais 
centrada nos Verdadeiros Pais. O que segue além da ideologia de irmãos, é a ideologia de pais.  

Porque não há ninguém entre os irmãos que possa negar o amor dos pais, agora com o fundamento da 
família e com a fortuna de unificação tendo sido firmemente estabelecidas, o universo começa a girar para 
seguir seu caminho verdadeiro. O mundo começará a girar na órbita normal de dia e noite. Proclamando a 
ideologia do Pai Celeste depois de ter feito isto, somos capazes de atravessar para a era da realeza 
unificada. Deus tem que se tornar o rei. Este é o primeiro parágrafo dos cinco parágrafos de nosso 
juramento da Igreja de Unificação.  

Centrados em Deus, o que somos? Devemos estar orgulhosos do domínio de Deus. Devemos 
primeiramente ultrapassar a era do ilimitado poder do amor, edificando o reino unificado que a Igreja de 
Unificação está advogando e que Deus e Jesus desejavam, e então desmantelar o inferno na terra e o 
inferno no Céu. Tendo entendido o que é o amor perpendicular de acordo com a tradição do amor, e tendo 
compreendido claramente como ele é combinado centrando no amor vertical, é necessário aplicá-lo na 
vida cotidiana. Fazendo isso, em qualquer lugar no mundo de 10.000 nações e no mundo celeste, 
podemos seguir além de qualquer fronteira, e como resultado, a era de liberação e unificação virá.  

O assunto que permanece no final é avançar na direção do mundo de governo ideal centrado no reinado 
eterno e na irmandade mais velha. O presidente da Coréia é o rei da nação, e o governador é o rei da 
província. Este é o tipo de conceito. Por esta razão, quando falo sobre realeza, não pense que é divagação.  

Em um país há o reino do país, em uma cidade, há o reino da cidade, e se é uma vila, este é o reino de 
uma vila; a seguir em uma família, este é o reino da família. Esta é a ideologia de realeza que foi confiada 
originalmente para Adão. Nossa família tem esta ideologia e eu a iniciei aqui, mas devemos girar por 
10.000 anos através deste reino para que possamos passar através do topo e nos tornarmos galhos ou 
folhas que estão ligados à raiz.  
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Se você se coloca neste lugar, estará conectado com todos os lugares. Uma família verdadeira está 
conectada com a verdadeira tribo de um país; a verdadeira família de um país está ligada com a província; 
a família da verdadeira província está ligada com a nação; a verdadeira família da nação está ligada ao 
mundo; e a verdadeira família do mundo está conectada com o reino celeste. O que deve ser feito depois 
de estabelecida a conexão? Você não deve viver para si mesmo quando ocupa essa posição. Você deve 
viver para o benefício dos outros. Centrando nos princípios de criação básicos do altruísmo, você deve se 
sacrificar mais na medida em que o escopo se torna maior. Você deve seguir através de mais sofrimento. 
Desta forma, a era de liberação e unificação virá. [Amém.]  

Quando estava dizendo "isto virá," eu finalizei com "Amém," assim, isto significa que no final, devemos 
fazer isto acontecer com nossas próprias mãos, não está certo? A unificação da Coréia deve ser feita com 
as suas mãos, não as minhas. Isto deve ser feito pelas mãos de Adão que herdou a realeza, e o 
representante de Adão. Você deve atá-la com o reino da família. Você deve ao menos estabelecer o reino 
tribal antes de morrer. Do contrário, não há nada que possa estar conectado.  

Em outras palavras, isto é muito parecido com a maneira como o fluído das células em uma árvore pode 
passar através dos galhos, tronco e raízes, capaz de chegar a qualquer lugar através de canais tubulares. A 
menos que você possa estar equipado com a natureza essencial que pode representar a verdadeira 
autoridade de um rei, você perderá o direito de existir na pátria do reino celeste.  

Sobre o que estou falando agora é realeza. Isto é o que é realeza. Seu pai e sua mãe são reis. Eles são reis 
da família que representa a nação. Em uma empresa, o presidente da empresa é o rei. Ele é o representante 
de seus pais. Esta é a ponte com a qual podemos pavimentar o caminho para herdar a realeza da nação. O 
Reino do Céu no céu é onde todos podemos ser elevados ao status igual de nobreza através deste estilo de 
vida e viver nele por 10.000 anos. (08.10.1989. Sede da Igreja)  

4. A Restauração da Realeza e o Messias Tribal 

1) Tempo de Estabelecimento 

Originalmente, Adão se torna perfeito, então o pai do céu seria perfeito, e quando Eva se torna perfeita, 
então a mãe do céu seria perfeita, assim, quando eles se tornam os mestres da família, a realeza do reino 
celeste no nível familiar nasceria. Portanto, Adão e Eva deviam ser reis no nível individual, no nível 
familiar, no nível tribal, no nível de povo, no nível nacional e no nível mundial. Porque agora o tempo 
chegou quando podemos caminhar além do nível nacional, podemos estabelecer o reino do mundo celeste 
depois de seguir além dos reinos satânicos. Hoje é 27 de março de 1990. Conseqüentemente, o mundo se 
moverá de acordo com a condução do Rev. Moon. (27.3.1990. Belvedere)  

2) A Razão para o Estabelecimento da Restauração da Realeza ser Possível  

Qual é a primeira tarefa diante de nós? É nos colocarmos no lado de Deus. Qual é a próxima? As famílias 
devem se colocar no lado de Deus. Quando isto é feito, todas as áreas do mundo se tornarão ligadas 
centradas nos Verdadeiros Pais. De acordo com o conteúdo necessário para a restauração, primeiro, a 
restauração da realidade de irmãos foi completada e, segundo, a restauração da realidade de pais foi 
completada. Em terceiro vem a restauração da realeza.  

As pátrias podem estar em uma unidade? Onde é a pátria original? Embora a pátria original seja o local de 
meu nascimento, as pátrias de todas as tribos não podem ser a terra de Chung-Chu (o local de nascimento 
do Pai na Coréia do Norte). Elas são os locais onde cada um de vocês nasceu. Vocês entendem? Embora 
as pátrias sejam diferentes e Satanás tenha estado governando sobre elas, quando pais centrados em Deus 
nascerem em sua pátria, esse lugar se tornará como o Jardim do Éden. Depois disso, seus descendentes 
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que nasceram no jardim original não decaído se expandirão em todas as direções do mundo. Centrando 
nesta linha perpendicular em minha família, todos vocês se tornarão ligados e atados como uma unidade. 
Você deve amar a linha vertical mais do que sua própria família. Porque os Verdadeiros Pais representam 
a direção vertical, você deve amá-los primeiro, e então pode amar sua própria família. Se você faz isto, 
então Satanás não pode dominar você. A restauração da realeza se torna possível quando isto é realizado. 
(27.3.1990. Belvedere)  

3) O Messias Tribal e a Realeza  

A Igreja de Unificação é uma religião. A religião busca o caminho para a eternidade. O Deus eterno criou 
os homens como os objetos de Seu amor. O amor eterno quer que o objeto de amor se torne melhor do 
que ele mesmo.  Isto é tal como as pessoas que querem que seus filhos sejam melhores do que elas. Esta 
natureza vem da natureza de Deus. Portanto, o valor de homem e mulher é de objetos de amor que podem 
se tornar até mesmo melhores do que Deus. A partir deste amor eterno, a teoria de eternidade surge 
naturalmente, e assim, devemos pavimentar o caminho da eternidade. Devemos erigir este domínio no 
nível familiar, no nível tribal, nos níveis de sociedade e nacional, para que possa ser bem-vindo no mundo 
eterno.  

Um mundo verdadeiro não pode existir antes de uma família abençoada. Havia um mundo antes de Adão? 
A única coisa que existia era a família que ele estava governando e que atendia Deus. Isto é a mesma 
coisa. Você deve se livrar de todos os maus hábitos centrados neste mundo do mal. A restauração da 
realidade paternal vem depois de ter sido liberada e capaz de sinceramente herdar o direito original do 
filho mais velho com orgulho. A realidade de pais pode ser restaurada somente após se atravessar a 
realidade do filho mais velho edificando uma família e tendo filhos. A realidade paternal foi perdida. 

Você está destinado à danação se não entende o valor da bênção celeste, que pode estabelecer seu local de 
nascimento como a terra natal original pela restauração da realidade paternal centrando nos messias 
tribais. Eu não estou falando para você como se eu fosse apenas alguém estranho falando casualmente 
como caminhei no passado. Estou falando estas coisas com a autoridade de chefe de uma família e de 
uma nação, e como o ser central de Céu e terra, utilizando minha sensibilidade espiritual.  

O reino e a nação devem se tornar conectados com o messias tribal que funciona como um eixo. Eu já 
estabeleci todos os fundamentos para a nação e o mundo. Estou colocado na posição perpendicular, 
conectando as linhas horizontais e verticais. Você é o indivíduo no estágio de formação, a família no 
estágio de crescimento, e a tribo no estágio de aperfeiçoamento que deve fazer as conexões centrando nas 
quatro direções. Baseado nisto, você é o centro no fundamento nacional. (17.10.1989. Casa de Hannam-
dong)  

Seus pais estão na posição de Adão e Eva decaídos. Ao fazer de seu pai o chefe do clã, representando a 
posição de Adão, como messias tribal, você cumprirá sua responsabilidade e obterá o privilégio de 
participar na realidade do domínio direto. Porque a condição vitoriosa de ter indenizado os níveis 
individual, familiar, de clã e de povo do mundo satânico nesta ordem reversa foi alcançada através de 
mim, você deve me servir absolutamente para se tornar uma unidade comigo e então se tornar parte da 
família de Adão. Você deve se tornar parte da família de Adão. Vocês entendem?  

O Adão individual tem a posição de filho de Deus, e aqueles que devem se tornar os filhos, devem se 
tornar os mestres e reis de suas famílias e reis e centros de suas tribos.... Assim é como deve ser. Mesmo 
quando entrar no mundo espiritual, Adão está destinado a ser o rei do mundo espiritual. Adão é aquele 
que pode reivindicar a realeza. Desta forma, o reino é estabelecido no nível individual, no nível familiar, 
no nível tribal, no nível social, e no nível nacional.... Tudo o que Adão perdeu, desde o reino em nível 
individual até o nível mundial, eu obtive de volta através de minhas realizações em nível mundial. Porque 
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eu já tomei de volta todas as coisas do mundo satânico e no mundo espiritual, tão logo você ligue sua 
família e a tribo com minhas realizações, a nação e o mundo naturalmente serão conectados.  

Por esta razão, a nação unificada virá a existir. Isto não é feito de uma forma antiquada e primitiva. O 
mundo unificado não pode existir a menos que Deus e Satanás cheguem a um acordo em seus encontros e 
alcancem uma única conclusão. (3.10.1989. Centro de Artes Little Angels)  

5. A Formação da Tribo  

1) A Bênção é a Formação da Tribo  

Se uma estação de rádio ou televisão estivesse perguntando, como parte de uma enquete, quem é a pessoa 
que tem sido mais amaldiçoada na história, as pessoas imediatamente responderão que é o Rev. Moon. A 
estação concordará que esta é a resposta correta. Para quais benefícios eu suportei estas maldições? Isto 
foi pelo Rev. Moon? Para quem foi isto? Foi para o benefício da Igreja de Unificação? Não. Eu estive 
suportando maldições para o benefício da Coréia? Não. Foi por Deus; foi unicamente por Deus.  

Se Deus diz, "Eu darei o prêmio de filho devotado para meu filho mais devotado, o Rev. Moon, mesmo se 
todos no mundo não gostarem disso." Mesmo Buda do Budismo e Confúcio do Confucionismo do 
passado, não farão objeção a isto.  

Por quê? Porque isso é assim na realidade. Quem é a pessoa que tem se esforçado ao máximo para se 
tornar o filho devotado pelo qual Deus está procurando, e para edificar o clã que Deus quer nesta era 
histórica? A Igreja de Unificação executou casamentos em massa a fim de formar tribos que Deus deseja. 
As pessoas no mundo secular denigrem os casamentos em massa dizendo, "Oh, não, temos um fenômeno 
estranho e inútil ocorrendo agora. Casamentos em massa são simplesmente intoleráveis. A Coréia sempre 
foi a nação de rituais e formalidades, por isso, como podemos permitir este casamento em massa?" Vocês 
não sabem quanta perseguição eu tenho recebido. (31.1.1988. Sede da Igreja)  

2) Messias Tribal e a Restauração da Tribo  

Este é o tempo em que devemos cruzar o Paralelo 38. Quando se escala as enormes montanhas do 
Himalaia, não se diz que se escalou a montanha direito, se você não conquista definitivamente o pico 
mais alto. Este é o tempo quando devemos escalar a montanha mais alta. Em breve seremos capazes de 
escalá-la, e então grandes mudanças ocorrerão na nação. Isto não pode ser conquistado a qualquer tempo. 
Se perdemos a oportunidade certa, não podemos ultrapassar a montanha. O mesmo serve para os líderes 
do Cristianismo. Este é o tempo para escalar. Deste modo, sendo que agora o vento está soprando, este é o 
momento para estabelecer o fundamento.  

Porque estou enviando você para sua terra natal? Você está destinado a escalar esta montanha junto com 
seus pais. Vocês entendem? [Sim.] Isto é amor. A tribo unificada será formada fisicamente e 
espiritualmente, somente quando você for para sua terra natal para mover as pessoas com a ajuda dos 
antepassados. (22.7.1988. Casa de Hannam-dong)  

Quando falamos sobre nossa tribo, quantos casais de fato eu abençoei? São cerca de 21.000 famílias. 
Despachar as 21.000 famílias para o mundo é feito a partir da posição que representa aquilo que Jesus 
teria feito se ele tivesse obtido unidade com o Judaísmo e a nação de Israel, e assim, ele teria se colocado 
em um fundamento para obter vitória. Vocês entendem o que estou dizendo?  

Eu voltei agora depois de ter viajado por todo o mundo. Para onde eu estava indo? Para onde? Para a 
Coréia do Sul, certo? Sendo que eu vim de toda forma para a Coréia do Sul, todos os membros da Igreja 
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de Unificação na Coréia do Sul devem retornar para suas terras natais. Vocês devem retornar para suas 
tribos.  

Uma árvore pode parecer idêntica a outra, mas as sementes são diferentes. Embora todas as árvores sejam 
verdes, as sementes de todas elas são diferentes. Todas as suas tribos são diferentes. O que estou dizendo 
é que não há nenhuma semente verdadeira. Não há nenhuma semente verdadeira de amor. Centrando em 
seu pai e sua mãe, as famílias de seu irmão mais velho e de sua irmã mais velha devem completamente se 
transformar nas famílias da Igreja de Unificação. Este é a única forma a seguir. Não é suficiente que eles 
se tornem membros da Igreja de Unificação. Toda a família deve voltar para a terra natal e implantar 
firmemente suas raízes. (5.2.1989. Sede da Igreja)  

Mesmo no mundo ideal de Deus, o que um indivíduo busca depois de sua perfeição? Ele ou ela deve 
alcançar a perfeição de uma família. O que deve ser feito após a perfeição da família? Não estamos 
promovendo famílias como a mais importante e definitiva unidade. A perfeição da tribo também deve ser 
realizada. Deus disse para se tornar frutífero e então multiplicar, certo? Você deve possuir um clã. Uma 
família deve estabelecer a tradição de uma tribo. Uma tribo deve estabelecer a tradição de um povo. 
(5.2.1989. Sede da Igreja)  

3) Messias Tribal e a Formação de Uma Tribo  

Eu já não estabeleci o fundamento mundial através de minhas palavras? Eu estive fazendo isto dia e noite, 
24 horas por dia sem dormir e comer. Quando você pode se enxertar assim, para o benefício da 
restauração de seu clã, então sua família e parentes servirão a você como o antepassado dos antepassados.  
Eles doarão todos os seus haveres, pedindo que você conecte todas as riquezas deles em benefício da 
nação.  

Você deve implantar a profunda raiz desde a posição de amar a pátria mais do que qualquer outra pessoa, 
amar o povo mais do que qualquer outra pessoa, e amar seus filhos mais do que qualquer outra pessoa. 
Você deve entender claramente que esta é a missão do messias tribal que foi deixada sem cumprir. Você 
estaria vagando por aí sem qualquer auxílio, sem o curso de indenização nacional e mundial que eu 
estabeleci; mas agora neste fundamento, você pode retornar para seu clã e restaurá-lo.  

Quando você se mistura com as famílias do mesmo clã, você deve se tornar o pai deles. Somente depois 
de ligá-los a você na posição de pais de sua família e de sua tribo, eles podem começar a sair livremente 
para alcançar os níveis nacional e mundial e retornar para o mundo celeste.  

Quando a restauração da tribo está completada, então a era da formação da fé virá. Vocês entendem? Se a 
Coréia se torna agora uma unidade, novas tribos serão formadas em nome de Deus. Jesus não pôde formar 
tribos centrando nos doze apóstolos. (5.2.1989. Sede da Igreja)  

4) Lar de Deus  

Depois de retornar para sua terra natal, você deve se tornar o antepassado eterno implantando a raiz do 
fundamento para sua família em sua terra natal, centrando no amor original que Adão e Eva deveriam ter 
feito explodir por todo o mundo. [Amém!] Então, se você é o descendente de dez gerações na tribo, isto 
será revertido, e você se tornará o antepassado daquelas dez gerações. Céu e terra serão girados de cabeça 
para baixo. Isto é o que é uma calamidade. Céu e terra se tornarão terra e Céu. O Inferno se tornará céu.  

Eu irei visitá-los às vezes. Quando eu vier, como você me servirá? A vila deveria me dar as boas vindas 
ou dizer que eu não deveria vir? [Eles devem dar as boas vindas.] A partir de onde? [A partir da terra 
natal.] O governo deve pavimentar a estrada... e cobri-la com o quê? Com ouro. Você deve cobrir a 
estrada com ouro e me levar para a casa que você mais ama. Eu não irei para qualquer outro lugar. Deus 
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quer residir no lugar que seus antepassados, seus netos, você e seus pais nasceram. Então o que deve 
preocupar você? Este é o fundamento que você deve estabelecer.  

Originalmente, depois de voltar para sua terra natal, você deve edificar um templo na vila. Você deve 
fazê-lo com a seguinte atitude: "eu levarei Deus para a cidade quando Ele vier para o país, e eu levarei Ele 
para minha casa quando Ele vier para a cidade." Ao atendê-Lo em sua casa, você estará mostrando a Ele o 
lugar onde você nasceu. Depois disso, você deve criar o ambiente no qual possa servir os Verdadeiros 
Pais com um nível de felicidade, que é maior do que quando um filho é recém nascido e toda a vila está 
imersa em uma celebração; somente depois disso, os descendentes que vivem nesse ambiente se tornarão 
a pátria de Deus.  

Vocês sabem o que é a pátria do Céu? É se tornar parte do mesmo grupo. Você quer retornar para sua 
terra natal? [Nós queremos retornar.] Quando você voltar, irá voltar com o quê? Eu voltei para a Coréia 
com o quê? O que eu trouxe comigo? Jacó não trouxe de volta com ele todas as bênçãos que havia 
recebido do céu por 21 anos? Qual é o presente que você pode ostentar depois de ter sido abençoado? Não 
há nada mais. Tudo o que você deve ter é amor verdadeiro. Vocês entendem? [Sim.] Qual é a coisa mais 
preciosa entre todos os presentes da bênção? Há um presente que o universo e a história têm esperado até 
hoje, e ninguém pode esquecer este presente pela eternidade, uma vez que o receba. Este presente é 
chamado amor verdadeiro. (01.06.1986. Sede da Igreja)  

5) Alguém que Está Qualificado para Formar uma Tribo  

Se você não possui uma família celeste e um clã celeste, se você não pode participar na realidade da tribo 
celeste, então você não pode assumir essa crença. Você será deixado de fora. (16.08.1985. East Garden)  

Os membros da Igreja de Unificação deveriam voltar para sua terra natal ou não? [Devemos retornar.] 
Todos vocês devem retornar. Você deve fazer as malas e retornar para sua terra natal.  

Somente após você retornar e, centrando na igreja, consolidar seu fundamento, virá o tempo quando você 
poderá pavimentar o caminho e servir a nova nação. Sem este fundamento, você não pode preparar a base 
para fazer historicamente uma contribuição e estar ligado com a nação e com o centro.  

A seguir, se seus familiares e o povo de sua vila se juntam ao movimento centrando em você e em sua 
família, então Satanás não pode ter domínio sobre Caim e Abel no nível familiar. Ele não pode fazer isto. 
Esta é a mensagem que você deve compreender claramente.  

Sendo que estamos nesse tempo, ou seja, porque este é o tempo da restauração de Canaã no nível familiar, 
devemos restaurar Canaã. Tendo feito isso, você deve formar tribos. Desta forma, as doze tribos devem 
ser criadas no mundo. Aqueles que não têm este fundamento serão arruinados. Você sairá e desaparecerá. 
(05.02.1989. Casa de Hannam-dong)  

6. Providência da Terra Natal e o Registro na Terra Natal Original  

1) Registro  

Quando eu digo, "você deve retornar para sua terra natal original a fim de fazer o registro," você sabe o 
que significa fazer o registro? Quando um noivo se casa com uma noiva, ela deve acrescentar o nome dela 
na lista da família de seu esposo. Ela deve retirar seu nome da lista de sua família original e mudá-lo para 
algum outro lugar.  

Todos que vivem nesta terra têm uma terra natal. Depois que uma pessoa nasce, ela é imediatamente 
registrada em sua nação. Independente de qual cidade, distrito ou região dentro da nação na qual esta 
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pessoa nasce, ela deve se registrar nessa nação. Este registro se torna a prova de que essa pessoa é um 
filho de seus pais nesse lar, e um cidadão dessa nação. Enquanto essa nação e esses pais existirem, o filho 
registrado não pode ser tirado desta lista.  

A Igreja de Unificação é uma organização religiosa. Portanto, devemos buscar por uma nação onde 
possamos residir como uma organização religiosa. Contudo, ainda não temos uma nação que tenhamos 
estabelecido, e na qual possamos nos registrar. Devemos procurar essa nação e nos registrarmos nela. 
Porque necessitamos de religião atualmente na terra? É porque não pudemos fazer o registro em nossa 
pátria original. A partir do ponto de vista de Deus, estas pessoas não são cidadãos de Deus. Elas não são 
pessoas que têm um relacionamento com a pátria original e não estão registradas lá.  

Na ótica de Deus, as pátrias em que os homens nascem atualmente pertencem ao inimigo. A pátria dentro 
desse tipo de nação não é um lugar onde Deus pode ter domínio e ser feliz. Este é o problema. Por esta 
razão, devemos retornar para um nível mais elevado do que o nível das religiões atuais.  

Atualmente, todos nascemos em um período na história e fomos registrados em nossa pátria, mas esse 
registro não tem nenhuma relação com Deus. Temos uma nação na qual tivemos que ser registrados, mas 
essa nação não tem nenhuma relação com Deus. Chegamos à conclusão que embora existam muitas 
nações, todas elas não têm relacionamento com Deus e a própria terra não tem nenhuma relação com 
Deus. (22.05.1988. Sede da Igreja)  

2) O Advento do Período para o Registro  

Quando a primavera repousa sobre a terra e as frescas folhas verdes dos messias tribais se espalham por 
todo lugar, o mundo espiritual dessa nação virá para o nosso lado. O tempo para o registro centrado no 
céu chegará. Eles dizem que doze tribos e 144.000 entrarão. Você sabe o que significa o número 144.000? 
O tempo do registro está se aproximando. Centrando nesse tempo da unificação das Coréias do Norte e do 
Sul, devemos nos dirigir para a era do registro. Toda a sua tribo deve se colocar na mesma posição a fim 
de se registrar como cidadãos do Reino Celeste.  

Eu não estou falando sobre indivíduos. Vocês entendem? O tempo para a salvação individual ficou para 
trás. No futuro, quando um presidente de uma nação se juntar à igreja e fizer o juramento, o povo também 
se tornará parte do lar celeste, e quando eles executarem cerimônias que a igreja enuncia, todas as pessoas 
podem escapar do mundo satânico. (25.08.1991 Sede da Igreja)  

3) O Requerimento para o Registro 

Em qual posição as pessoas neste mundo estão colocadas? Elas estão cativas entre o bem e o mal. Se elas 
não tivessem originalmente caído, teriam sido boas. Elas estão destinadas a serem somente pessoas boas. 
Elas devem nascer como pessoas boas. Entretanto, embora as pessoas nasceram e receberam vida, elas 
não puderam completar o processo do Princípio de crescimento, por causa da origem de seus 
nascimentos. Você deve entender que elas não consumaram este assunto. Uma obra imperfeita ainda tem 
um longo caminho para percorrer em direção à perfeição.  

Embora algo esteja oitenta por cento completo, os vinte por cento restantes poderia se colocar como o 
sujeito, e assim negar o valor dos oitenta por cento. Como olhamos para isto a partir da perspectiva que 
desejamos cem por cento de perfeição, algo que está apenas 95 por cento perfeito, ainda não pode assumir 
a posição de perfeição. Conseqüentemente, isto também cairá sob o padrão desejado.  

Uma criação feita pelo Ser absoluto, Deus, deve ser absolutamente perfeita. Se alguma coisa alcançou 
absoluta perfeição, ninguém pode criticá-la ou corrigi-la. Ela deve ser absoluta. Para alguma coisa ser 
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tratada pelo sujeito absoluto como seu objeto, ela também deve possuir um caráter absoluto. Isto faz 
sentido teoricamente somente quando possui esse conteúdo absoluto. Este é o problema.  

Assim, como as pessoas nascem? Antes de fazer o registro, o que deve ser feito para se nascer como um 
ser absoluto? Sem conhecer isto claramente, não se pode entrar na posição onde se pode representar a 
perfeição absoluta, uma posição onde, tendo obtido todas as vitórias, uma pessoa pode afirmar sua 
subjetividade diante de Deus. (22.5.1988. Sede da Igreja)  

No futuro quando a Igreja de Unificação for bem-vinda pela nação, então o tempo de registro virá. Você 
deve fazer o registro. Se os 36 casais abençoados querem se registrar, então eles devem ter um padrão 
melhor e a mais genuína motivação em seus corações do que Jesus. Do contrário, eles não podem fazer o 
registro. Sob este princípio, os 72 casais abençoados também não podem fazer o registro. Sem respeitar 
este princípio, eles não podem fazer o registro. Coisas incríveis acontecerão. (13.06.1972. Igreja de 
Kwang Ju)  

Depois de perseverar para eliminar todos os tristes resultados da queda, e se tornar filhos vitoriosos que 
podem guiar todas as nações com amor, você deve adorar a Deus e aos Verdadeiros Pais em seu quarto; 
então o registro se processará automaticamente chegando a um final. Desse momento em diante, o Reino 
do Céu continuará para sempre. (22.5.1988. Sede da Igreja)  

4) Providência da Terra Natal e Registro  

No futuro quando nossos antepassados gritarem da mesma posição que nós estamos, não poderá haver 
qualquer força ímpia de oposição nas partes sul e norte da Coréia. A fim de trazer a resolução para este 
assunto, eu disse para você retornar para sua terra natal, como parte de uma campanha de pacificação para 
trazer a unificação das Coréias do Norte e do Sul.  

Após a sua chegada em sua terra natal, se os patriotas e heróis clamam que o antepassado de todos os 
patriotas e heróis chegou, então seus antepassados, representando o mundo angélico e o mundo espiritual, 
que não puderam servir verdadeiros antepassados de seres humanos, também virão para protegê-lo e 
assisti-lo. Quando você indeniza tudo o que o arcanjo não pôde cumprir, o local de moradia do amor de 
Deus será fixado vertical e horizontalmente na terra, e como resultado, você será capaz de herdar a 
posição de um verdadeiro antepassado e firmemente erigir isso nesta terra. O fato que este tipo de tempo 
chegou, é sem precedentes na história. Você deve saber que este é um tempo precioso; essas coisas não 
ocorreram no passado nem ocorrerão no futuro.  

Porque eu disse para todos vocês retornarem para sua terra natal neste momento? Sendo que eu dei a você 
todas as coisas que indenizei em nível mundial, você deve tomar este fundamento e buscar pela posição 
original de Adão e Eva; e depois de estabelecê-la, você deve herdar a posição de um antepassado a partir 
da qual possa governar todas as vidas que nascerão por dezenas de milhares de anos à frente. Você deve 
entender que este é o tempo quando você é outorgado com o direito especial de herdar essa posição.  

Se você pode derramar mais suor e sangue do que aqueles patriotas e heróis derramaram em sua terra 
natal, então no mundo espiritual, seus antepassados levantarão as duas mãos bem altas em seu louvor, 
dizendo, "Nosso vitorioso antepassado chegou." Fazendo um fundamento para isto ocorrer, você está 
restaurando através de indenização a situação na qual o mundo espiritual não pôde dar as boas vindas para 
Adão. Esta é a estrada que ainda permanece diante de nós. Quando isto é alcançado, em complemento ao 
alto grito de aclamação de seu povo, Deus também reconhecerá que você estabeleceu a condição para se 
colocar na posição de pais demonstrando esse coração, e como conseqüência, seu processo de registro 
começará. (22.5.1988. Sede da Igreja)  
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Esta é a última luta. Junto com os membros de sua família, você deve restaurar a tribo. Eu não disse para 
vocês irem e viverem nas vilas? Você deve obter o apoio dos membros de sua família enquanto se move 
para alcançar a tribo. Vocês são verdadeiramente pessoas abençoadas. (24.2.1988. Casa de Hannam-
dong)  

Aqueles membros que receberam a bênção na Igreja de Unificação apenas precisam me introduzir quando 
realizar uma festa para cada clã. Você deve proclamar quem eu sou, dizendo, "Ele é a pessoa que é o 
centro de nossa nação e do mundo, e ele é o antepassado dos antepassados." Se as pessoas não fizerem 
objeção e concordarem dizendo, "Você está certo. Isso é verdade," então começando a partir dessa nação, 
a nova era de registro para o reino celeste será aberta.  

O registro não pode ser feito pelo clã, mas pelo povo. A razão pela qual estamos restaurando tribos é que 
ao formar as doze tribos, podemos criar a soberania de uma nação, um fundamento de soberania nacional 
na pátria original. Portanto, de acordo com a quantidade de esforço que você empreende e a quantidade de 
contribuição que você faz na formação das tribos, pode contribuir na mesma proporção para estabelecer o 
Reino do Céu na terra. Devemos entrar no período competitivo da Igreja de Unificação centrando nos clãs 
que se espalham para o mundo. (5.2.1989 Sede da Igreja)  

Quando falamos atualmente sobre messias tribal na Igreja de Unificação, estamos falando sobre semear a 
semente do clã verdadeiro. As sementes foram semeadas erroneamente. Aqueles casais abençoados que 
não tomaram parte na mobilização serão deixados de fora. Eles não podem ser registrados.  

Seremos registrados no futuro. Quando as Coréias do Norte e do Sul forem unidas, aquelas famílias da 
Igreja de Unificação do mundo, todas aquelas entre as famílias abençoadas que tomaram parte nas 
atividades normais, pertencerão à tribo e serão registradas. (14.1.1990. Sede da Igreja)  

Se você não retornar para sua terra natal neste momento, até mesmo as famílias abençoadas terão um 
tempo difícil. Sem participar nisto, é impossível registrar-se quando estivermos formando tribos no 
futuro; vocês têm que entender este fato. Porque isto é assim? Aqueles que estão para ser salvos no 
mundo espiritual são aqueles que seguiram na linha de frente. Temos que salvar aqueles que já se foram. 
(5.2.1989. Casa de Hannam-dong)  

5) Registro da Terra Natal Original e o Reino do Céu  

Quando volta para sua verdadeira terra natal, você se torna a cabeça da tribo de 10.000 nações. Vocês 
entendem? As doze tribos devem se tornar setenta, a seguir 120, e então formar um povo e uma nação. 
Isto moverá todos direto para o Reino do Céu tal como ele é. Por esta razão, o céu está sendo manifestado 
na terra e no Céu. Por causa de quem? É por causa do Verdadeiro Pai vertical, por causa do Verdadeiro 
Pai centrado no amor verdadeiro, por causa do Verdadeiro Pai horizontal centrado em Deus. Filhos e 
filhas que nascem por conta do amor verdadeiro podem entrar no Céu, porque eles herdaram na terra o 
direito de participar no mesmo local com Deus. (20.5.1988. Igreja de Dae Gu)  

De agora em diante você deve voltar para sua terra natal e iniciar a luta para expandir o fundamento entre 
seus parentes e criar um bom ambiente centrado em si mesmo. Haverá competições.  

Deste modo, independentemente de qual tribo pertence, você deve contribuir para a formação de tribos 
junto com a raiz que implantou em sua terra natal. Haverá um tempo quando o registro na lista principal 
começará, e deverá ser determinado à qual dos galhos de norte, sul, leste e oeste uma pessoa pertencerá. A 
questão é: após se registrarem neste mundo, os membros de sua família estão indo para o Céu ou para a 
terra natal original? Você deve saber que estará indo para o exílio. (06.04.1989. Centro Mundial de 
Missões)  
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Notas de Rodapé 

1 Pal-Chung não é uma palavra que pode ser encontrada no dicionário. É uma palavra que o Pai inventou, 
colocando juntos, dois caracteres chineses para expressar um conceito do Princípio. Pal significa oito, e 
chung significa muitas coisas, entre as quais, determinação e fixação poderiam ser os significados 
primários. O Pal-Chung Shik ou a Cerimônia de Pal-Chung é freqüentemente traduzida como a cerimônia 
dos oito estágios, mas esta não é uma tradução literal.  


