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Considerações 
 
Eu sou grato que o livro da Sra. Gil Ja Um Testemunho sobre a Palavra de Deus em 
Relação ao Princípio Divino tenha sido publicado. O Princípio é o ensinamento mais 
fundamental dado para nós que explica o propósito e o plano pelo qual Deus criou os 
seres humanos e o universo. Iniciando desde o tempo quando o Princípio Divino 
Original foi escrito pela primeira vez em 1952, enquanto ele estava vivendo a vida de 
um refugiado em Pusan, até a Exposição do Princípio Divino publicada em 1966, e até 
o Princípio Divino Original que tem nos dado uma explanação mais precisa sobre o 
corpo substancial dos Verdadeiros Pais, estes livros tem sido orientadores para a 
humanidade decaída através de ensinar o processo de restauração como o ritmo para a 
vida e a luz que ilumina o caminho. 
 
Como muitas partes importantes da Bíblia estão escritas em símbolos e metáforas, o 
Princípio, que é o ensinamento do Completo Testamento, também requer explanação 
mais profunda porque ele trata com as histórias complicadas do ideal de criação de 
Deus, o processo da Queda, e a Providencia de Restauração através de indenização, que 
tem sido utilizada como uma ferramenta para decifrar e resolver as trágicas 
circunstâncias da história humana.    
 
O caminho que a humanidade decaída tem seguido a fim de ser restaurada como os 
Verdadeiros Filhos do Ideal de Criação é o ‘Progresso dos Peregrinos’ que toda a 
humanidade, sem exceção, deve trilhar. Aqueles que têm demonstrado o exemplo da 
forma como devemos trilhar são os Verdadeiros Pais. Como Moisés externamente e 
Jesus substancialmente trilharam o curso simbólico de Jacó, o Curso Modelo dos 
Verdadeiros Pais é o caminho da vida de restauração e recriação que toda a humanidade 
desta era em ambos os mundos físico e espiritual deve trilhar. Se a humanidade e o 
universo são as criações que são manifestadas como a “Substância das Palavras,” então 
os Verdadeiros Pais são as “Palavras Substanciais.” A natureza interna e forma externa 
originais do Deus invisível se manifestaram substancialmente com um corpo físico e 
espiritual. Portanto, o que é mais importante no entendimento dos fundamentos do 
Princípio são as Palavras dos Verdadeiros Pais e sua interpretação. Se o Princípio é o 
osso, as Palavras são a carne. 
 
Através das Palavras dadas a nós no Hoon Dok Hae que se derramam sobre nós como 
uma cascata, independente de tempo e lugar, somos capazes de obter entendimento mais 
profundo do âmago da Criação, da Queda e da Restauração. Entre as muitas famílias 
mais velhas, a família do Sr. Eu Hyo Won, o primeiro presidente da igreja, é a família 
que tem carregado a missão de sistematizar as palavras e educação dos membros 
enquanto atendem o Corpo Substancial de uma grande proximidade. A Exposição do 
Princípio Divino, que é a sistematização dos inúmeros e extensos ensinamentos do Pai, 
é o livro de texto que explica perfeitamente os fundamentos da teologia sistêmica ao 
ponto que um dos mais proeminentes teólogos da Coreia o elogiou como sendo “um 
livro de teologia em nível mundial que a Coreia deu nascimento.” 
 
Como todos sabemos, a Sra. Gil Ja Sa é alguém que está preenchida com Palavras da 
cabeça aos pés. Suas palavras que são derramadas infindavelmente sobre nós como uma 
cascata não são o simples resultado de estudar o livro de textos, mas são o resultado de 
seu íntimo atendimento aos Verdadeiros Pais. Este é o ponto onde seus testemunhos 
sobre as Palavras realmente brilham mais. 
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Este testemunho sobre as Palavras é um testemunho sobre a interpretação do Pai sobre o 
Princípio. Portanto, ele servirá como um precioso nutrimento para aqueles que estão 
ouvindo o Princípio pela primeira vez. Explicar o Princípio com as Palavras do 
Verdadeiro Pai está mais perto de sua essência do que explicar o Princípio através de 
exemplos e estórias seculares. 
 
Eu ofereço meu profundo coração de gratidão sabendo que o testemunho da Sra. Sa 
sobre as palavras ajudará os leitores do Princípio permitindo que possam complementar 
sua leitura com comentários do Princípio. Este testemunho das Palavras servirá como 
um manual que nos auxiliará a entender a rocha eterna de nossa Fé da Unificação como 
o Princípio que podemos aplicar em nossas vidas cotidianas. 
 
Chang Shik Yang 
Diretor Continental da Região da América do Norte 
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Considerações 
 
Eu escrevo minha sincera gratidão para a Rev. Dra. Gil Ja Sa por escrever este livro 
histórico intitulado Um Testemunho sobre a Palavra de Deus em Relação ao Princípio 
Divino. Eu recomendo de todo o coração este livro para todos aqueles que possuem um 
coração para levar aos outros o Reino de Deus. Este é um livro histórico e 
profundamente inspirador sobre como o Verdadeiro Pai, o Rev. Dr. Sun Myung Moon 
descobriu, estabeleceu e ensinou o Princípio Divino. A leitura deste livro afetará 
profundamente seu relacionamento com Deus e Sua Palavra. A Sra. Sa traz o mais 
profundo fundamento com relação à história do Princípio Divino, e através de seu 
testemunho e explicações, você experimentará certamente uma conexão mais pessoal 
com o Verdadeiro Pai, a Verdadeira Mãe e o Princípio, como também profunda 
sabedoria espiritual sobre como conhecer as obras do Princípio e como aplicá-lo em sua 
vida pessoal, familiar, em sua nação e no mundo. 
 
A Sra. Sa, que juntamente com seu esposo, são dos 36 casais abençoados e primeiros 
discípulos do Verdadeiro Pai, foi escolhida pelo Verdadeiro Pai baseado em seu papel 
histórico juntamente com seu esposo, o primeiro presidente da Associação do Espírito 
Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, o Rev. Hyo Won Eu. 
 
Como revelado neste livro, o Pai treinou o Rev. Eu, que dava conferências 18 horas por 
dia enquanto o Pai ouvia. Embora tenha sido vitorioso, o Pai queria que o Rev. Eu 
concluísse a elaboração da Exposição do Princípio Divino de tal forma que pudesse ser 
ensinado por sua leitura, e o Verdadeiro Pai chamou a Sra. Sa (Eu) para concluir esta 
missão providencial de criar uma versão da Exposição do Princípio Divino que 
estivesse marcado com três cores – vermelho, azul e amarelo. Isto foi feito para aqueles 
que querem absorver o vasto conteúdo do Princípio em uma pequena quantidade de 
tempo, podendo ler somente as partes vermelhas. Quando as pessoas possuem mais 
tempo, elas podem ler as partes vermelhas e azuis. Quando mais tempo é disponível, 
elas podem ler as partes vermelhas, azuis e amarelas. O Pai concedeu a Sra. Sa uma 
missão preciosa de desenvolver um método de Hoon Dok (referente ao “Significado de 
Hoondok” na página 236 do manual de 3 horas). 
 
Como está escrito no Livro de Romanos 10:17, “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o 
ouvir pela palavra de Deus,” esta metodologia permite que todos se tornem 
conferencistas e mestres da Palavra de Deus. O Verdadeiro Pai queria um padrão que 
pudesse ser universalmente consistente com o próprio ensinamento aprovado pelo Pai. 
O Pai compartilhou com ela sua profunda preocupação que conferencistas pudessem dar 
suas próprias palavras e interpretações ao invés da “Palavra” do Princípio. O Pai disse 
“Apenas leia a Exposição do Princípio Divino – essa é a melhor forma de transmitir esta 
verdade.” 
 
O Pai ficou profundamente comovido e confortado quando a Sra. Sa concluiu a 
Exposição do Princípio Divino com marcas de cores e os materiais de instrução de 
Hoon Dok. De repente, todos poderiam ser efetivamente treinados em transmitir a 
Palavra de Deus, e nossos líderes e membros da igreja seriam grandemente fortalecidos. 
Este desenvolvimento se tornou o padrão mundial e o fundamento da conclusão 
vitoriosa do Pai em sua missão de estabelecer o padrão absoluto para a Palavra de Deus. 
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Como presidente emérito da Conferência de Liderança de Clérigos Americana, eu posso 
testificar que este foi o método mais eficaz de ensinar os pastores cristãos sobre a 
profunda revelação do Verdadeiro Pai sobre Deus. O Arcebispo Milingo, o Arcebispo 
Stallings e o Reverendo Jesse Edwards, pastores cristãos que vieram a conhecer e 
acreditar no Princípio e nos Verdadeiros Pais estudaram desta maneira e foram 
ensinados diretamente pela Sra. Sa, e nunca perderam esta maneira. Eu sei que Jesus e 
todos os santos do céu se alegram. Através deste livro, você pode embarcar em uma 
bela jornada que fortalecerá enormemente seu relacionamento com os Verdadeiros Pais 
através de um mais profundo entendimento do Princípio. 
 
A Sra. Sa nos leva através dos primeiros tempos da vida do Pai com sua família e 
através de suas palavras sobre o Princípio. Ela revela que viu cinco lições chaves do 
Princípio: 1) Ação Dar e Receber, 2) Responsabilidade Humana, 3) Restauração através 
de Indenização, 4) O Curso Modelo, e 5) A História de Restauração a partir do Ponto de 
Vista dos Períodos Providenciais Paralelos. Ela revela as razões providenciais pelas 
quais o Pai teve que ir para a prisão e como Deus chamou o Pai, e por que ele seguiu um 
curso através da prisão como também por que a Exposição do Princípio Divino tinha 
que ser escrita. 
  
Ela compartilha conosco os profundos entendimentos do Pai sobre o Princípio e através 
de citações diretas do Pai, podemos sentir que o Verdadeiro Pai está nos orientando 
através deste texto. Ela também compartilha esclarecimentos profundos e proféticos 
sobre a unidade da Verdadeira Mãe com o Pai e seu papel central neste tempo e o 
caminho histórico que os Verdadeiros Pais trilharam juntos. 
 
Além disso, ela revela a natureza do aspecto “Mãe Celeste” que está se colocando a 
frente nesta Era da Orla do Pacífico. Figuras bíblicas de Jesus a José e Moisés passam a 
viver quando você recebe o profundo ensinamento do Pai sobre cada figura providencial 
na providência de Deus. Quando você está lendo, é capaz de sentir a presença amorosa 
do Pai enquanto confirma como o Pai trilhou com cada figura bíblica pessoalmente. 
Você experimentará a orientação do Verdadeiro Pai de “nunca criticar” as figuras 
históricas de Deus quando ensinamos sobre seus cursos, mas falar sobre elas com 
amoroso respeito e simpatia por suas dificuldades – ensinar com o coração e Shimjung 
de Deus. O Pai compartilha através da Sra. Sa que quando aprendemos sobre seus erros, 
não devemos acusá-los, mas ao invés, devemos pensar sobre estes como erros de toda a 
humanidade que os Verdadeiros Pais tiveram que restaurar. 
 
A Sra. Sa segue para nos ensinar sobre o orgulho que devemos ter da Verdadeira Mãe 
quando ela suportou o curso de sofrimento e lágrimas da Verdadeira Mãe para carregar 
a cruz com o Verdadeiro Pai. Você obterá esclarecimentos sobre como a Verdadeira 
Mãe foi vitoriosa através da prática do amor verdadeiro incondicional pelos Verdadeiros 
Filhos, por nossas famílias abençoadas e toda a humanidade, sem importar quais 
desafios, tribulações ou tragédias enfrentaria. No final você compreende que o 
Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe estão lá por nós, sempre e para sempre. 
 
A Sra. Sa foi indicada pelo Verdadeiro Pai para muitas missões, incluindo ser escolhida 
como líder da Nação Irmão mais Velho da América, e dá profundos esclarecimentos do 
Pai sobre o Papel Providencial da América, e finalmente o papel central dos pastores de 
nossa igreja e de todas as outras crenças. 
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O papel é que o pastor deve ser primeiramente um “filho filial” e então um servo para 
toda a humanidade. Ela finalmente termina indo fundo no coração do Pai de Jeong 
Seong, o significado de dar e esquecer e investir todo seu coração, sangue, suor e 
lágrimas com uma devoção que muda a atmosfera para uma que é rica com a graça de 
Deus e a fragrância do Amor Verdadeiro. 
 
Certamente você sentirá que este livro está sendo orientado pelo Pai a partir do Céu para 
que ele possa continuar a nos ensinar a forma do Coração de Deus e para fortalecer 
nossa unidade e amor pela Verdadeira Mãe. Sinceramente agradecemos a Sra. Sa e sua 
família por abrir o caminho para aprofundar nosso caminho para o amor perfeito de 
nossos Verdadeiros Pais. 
 
Sinceramente, 
Dr. Michael Jenkins 
Presidente Emérito (AES-UCM -EUA) 
Observador ACLC 
Membro HSA Board 
Conferencista do Princípio 
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Prefácio 
 
Estou escrevendo este livro Um Testemunho sobre a Palavra de Deus em Relação ao 
Princípio Divino de acordo com a direção do Pai, e começarei com uma citação a partir 
das Palavras do Pai: 
 
“A Palavra é o registro da tradição pela qual o Mestre obteve total vitória sobre Satanás. 
Esta tradição deve estar embebida em nossas vidas cotidianas para trazer a Realidade de 
Liberação para Céu e Terra. Você deve espalhar a Palavra pela qual o Mestre teve que 
arriscar sua vida. Sendo que esta Palavra é a Palavra do Céu, o Mestre pode operar o 
milagre da ressurreição centrando na Palavra mesmo no mundo espiritual. Assim, a 
Palavra não é algo que simplesmente flui através de nós e pronto. Ela pode ser 
comparada com o testamento final do Mestre para seus descendentes, Um dia, o Mestre 
irá para o mundo espiritual. Quando isto acontecer, ele deve deixar para trás a Palavra. 
Você deve compreender quão racional é a Palavra, quão principalística ela é, e quão 
poderosa ela é para agarrar o coração das pessoas.” (16-4-1999) 
 
“A Palavra falada pelo Mestre é cheia de energia, e as pessoas são atraídas para ela. Elas 
continuam a seguir a Palavra, mesmo quando são chamadas a não fazer isso. A Palavra 
falada pelo Mestre é o manual eterno. O Mestre ensina através de revelação, por isso 
coisas milagrosas acontecem. Portanto, Satanás não pode colocar suas mãos nela. 
Devemos orientar as pessoas a ler o Princípio.” (9-2-2002) 
 
Eu me juntei à igreja em 1955. Naquele tempo, houve um incidente no qual 
determinados estudantes e professores da Universidade de Mulheres de Ehwa e da 
Universidade Yeonsei foram duramente perseguidos ao ponto de serem expulsos da 
escola ou demitidos. Eu estava entre as estudantes expulsas da Universidade de 
Mulheres de Ehwa durante este incidente. 
 
Foi a Palavra do Mestre, seu jeongseong (devoção) e seu amor que tornaram impossível 
para mim, deixar a Igreja de Unificação, mesmo depois de me encontrar nesta situação 
difícil. A profunda e misteriosa Palavra falada pelo Pai penetrou em meu coração. Além 
disso, um incrível poder espiritual me cativou completamente e me levou a seguir a 
Palavra até mesmo na situação mais difícil. 
 
Éramos jovens então, e o Princípio e a Palavra falada para nós pelo Pai não era nenhum 
pouco comparável a qualquer outra coisa no mundo. Não podíamos nem mesmo esperar 
compreender completamente seus ensinamentos. Tal como minha avó materna 
costumava me alimentar com castanhas cruas quando criança, e ela mesma as mastigava 
primeiro para torná-las mais moles para mim, o Pai explicava o Princípio e a Palavra de 
uma forma que os tornava mais fácil para digerirmos. O Pai respondia todas as questões 
colocadas para ele por estudantes ingênuos e infantis. 
 
O Pai não tinha o tempo para explicar a Palavra em detalhes para todos no mundo. Por 
esta razão, ele me instruiu para espalhar sua Palavra por todo o mundo sem reter nada, 
tal como ele tinha feito uma vez conosco, os primeiros membros. 
 
Confirmando esta instrução, eu viajei intensamente pela Coreia e ao redor do mundo, 
treinando pessoas para se tornarem qualificados para ensinar o Princípio para os outros. 
 



10 
 

Quando dava este treinamento, eu era sempre cuidadosa em utilizar somente as Palavras 
do Pai, e nenhuma palavra minha. Muitas pessoas ficavam profundamente movidas por 
este treinamento. Quando relatei isto para o Pai, ele sugeriu que eu escrevesse um livro 
testificando sobre a Palavra do Pai em relação ao Princípio. Ele disse que eu deveria 
torná-lo traduzido para o inglês logo que possível. Muitos anos se passaram desde 
então. 
 
Eu tenho seguido a direção do Pai de viajar ao redor do mundo, incluindo Japão, 
Estados Unidos, América do Sul, Nova Zelândia e Austrália, para treinar pessoas para 
se tornarem conferencistas do Princípio Divino. Esta tarefa me impediu de investir mais 
tempo para produzir este livro. Arrependo-me que estou realizando esta direção do Pai 
somente agora.  
 
O conteúdo deste livro é derivado primeiramente das conferências especiais que eu dei 
no Seminário de Treinamento do Princípio Divino para a Equipe Móvel de Testemunho 
durante os Seminários de 40 dias para Esposas Abençoadas que começaram em 2005 no 
Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong. 
 
Por favor, tente adquirir um sentimento pela imensidão da Palavra que o Pai falou para 
nós nos primeiros tempos da igreja, e sentir o insondável amor e o grande jeongseong e 
esforço que Deus e o Pai fizeram pela Providência.  
 
Eu gostaria de estender minha gratidão para aqueles que ajudaram a publicar este livro. 
Estou em débito com o Presidente da Sungii EDP, Lee Ok Yong, o ex-vice-chefe do 
departamento de edições da Sunghwasa, Park Yong Hwa, e todos os conferencistas e os 
empregados da House of Unification for World Peace que deram seu apoio para este 
livro.    
 
A Palavra dada pelo Pai é imensamente sagrada e nobre. Arrependo-me por minha 
incapacidade de viver minha vida de acordo com a Palavra. Escrevo este livro na 
esperança que recomeçarei o curso da Vontade estudando a Palavra dada pelo Pai 
novamente com vocês, os leitores. 
 
20 de junho de 2012 
1º de maio pelo Calendário Celeste 
No 58º Aniversário da Associação das Famílias e no 50º Aniversário do Dia da 
Verdadeira Criação 
 
Presidente, 
The House of Unification for World Peace, Gil Ja Sa 
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Capítulo 1 - Introdução  
 
A razão que o Senhor no Segundo Advento nasceu na Coreia 
 
Como coreana, sou tão surpresa como também grata que o Senhor veio para este pequeno país 
quando há tantos países no mundo. 
 
A Segunda Guerra Mundial começou quando eu estava com oito anos de idade e tinha acabado 
de entrar na escola elementar. O povo japonês esteve tratando os coreanos muito severamente, 
mesmo antes da guerra, mas as coisas ficaram ainda piores depois que a guerra começou. Os 
japoneses tomavam mulheres coreanas como mulheres conforto e recrutavam os homens como 
trabalhadores e soldados. 
 
Depois que a Coreia foi liberada em 1945, os comunistas mataram muitas pessoas, e o exército 
americano frequentemente interferia conosco depois que chegaram na Coreia do Sul. Eu acho 
que era difícil para nosso povo sempre ser empurrado por outros países. Não importa quão 
grande uma pessoa possa ser, seu destino é tremendamente afetado pelo estado no qual está o 
seu país. 
 
Por isso eu frequentemente pensava: Por que nós, o povo da Coreia, somos tão incapazes? Que 
tipo de pecados tínhamos cometido? O povo da Coreia tem menos valor do que o povo do 
Japão e da América porque nossos antepassados fizeram muitas coisas ruins? Eu estava 
fortemente ressentida por estas questões. Entretanto, depois de ouvir o Princípio, eu 
compreendi que nosso povo teve que seguir através de uma história de 5.000 anos de dolorosa 
indenização para que o Senhor pudesse nascer nesta terra. 
 
A razão que o Senhor nasceu nesta nação sofredora é que Deus é um Deus de sofrimento. Se 
devemos nos tornar o filho mais velho e a filha mais velha que simpatiza com o profundo 
coração e a grave situação de Deus, e que compreende tudo o que Deus deseja, não podemos 
nascer em uma nação abastada. 
 
Eu sinto que o Senhor teve que nascer entre esta raça, porque Ele não poderia ter sentido o 
triste coração de Deus se ele nascesse em uma nação de riqueza. Toda a dolorosa história 
suportada por nossos antepassados, que aparentemente é uma história de vergonha, foi algo 
que era muito valioso e digno. 
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Traços do clã Messiânico e sua história de indenização 
 
Assim, o Messias veio para a Terra, mas como é que ocorreu de seu sobrenome ser “Moon
(文)”? 
 
Determinados traços são comuns entre os membros do clã Moon. Por exemplo, muitos 
membros deste clã possuem forte espírito de sacrifício e serviço. Membros do clã Moon são 
geralmente pessoas de mente aberta e não tentam usar os outros. De fato, eles frequentemente 
têm sido usados pelos outros, mas o seu tipo de coração nunca os permitiu guardar rancor. 
 
O Pai nos falava sobre seu próprio pai como um exemplo, dizendo que ele era um homem de 
grande bondade. Por esta razão, o Pai nos disse que devemos nos referir ao seu pai como 

“Chung Bu Nim” (忠父, o Pai de Lealdade) e sua mãe como “Chung Mo Nim” (忠母, a Mãe 
de Lealdade). 
 
Naquele tempo, os homens idosos frequentemente fumavam cigarros colocando folhas secas 
esmagadas de tabaco em um cachimbo. Tabaco não era vendido como embalagens de cigarros. 
Ao invés, era vendido como folhas esmagadas embaladas em pequenos sacos. A cidade onde o 
Pai nasceu era tão pequena que não havia nenhuma loja onde o pó de tabaco fosse vendido. 
Por isso, uma grande loja de cigarros localizada em outra cidade tinha pedido para Chung Bu 
Nim pegar algumas dezenas de sacos de pó de tabaco para vender para eles. Esta era uma 
forma de venda por comissão. Ele venderia todos os sacos e receberia uma pequena comissão 
como compensação por seu trabalho. 
 
Chung Bu Nim ficava ansioso quando se aproximava o fim do mês, quando um agente da 
companhia viria e coletaria o dinheiro. Ele ficava preocupado com os sacos de cigarros não 
vendidos. Depois de algum tempo, ele encontrou uma solução. 
 
Embora todos os sacos tivessem a mesma quantia exata de tabaco, os clientes manuseavam 
cada saco para ver qual tinha mais pó. Isto faria que o pó nos sacos não vendidos se 
acumulasse no fundo, criando um espaço vazio na parte de cima dos sacos. Chung Bu Nim 
preencheria esse espaço com o tabaco de outros sacos. Se ele começasse com cinco sacos para 
vender, este processo o deixaria apenas com três sacos. 
 
O Pai disse que Chung Mo Nim era muito melhor em questões econômicas. Ela era uma 
pessoa prática. Ela dizia para seu esposo: “Por que você está fazendo essa tolice?” 
 
“Se você esvazia dois sacos para encher os outros três, quem comprará aqueles dois sacos 
vazios? Não acabamos pagando por eles de qualquer forma? Perdemos dinheiro ao invés de 
ganhar a comissão. Por favor, pare de fazer essa tolice.” 
 
Então Chung Bu Nim responderia: “Não. A companhia me deu esta responsabilidade porque 
eles confiam em mim. Eu devo vender todos eles e dar o dinheiro para eles. Eu não penso em 
perder dinheiro. Meu coração fica mais confortável dessa forma.” 
 
Outra coisa sobre o clã Moon: Quando uma pessoa que pediu dinheiro emprestado não paga 
no tempo ajustado, a maioria das pessoas irá até a casa dessa pessoa e tentará receber o 
dinheiro. 
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Quando um membro do clã Moon saia para receber a dívida e encontrava o devedor em 
dificuldade financeira ainda maior do que a dele mesmo, ele provavelmente esvaziaria seus 
bolsos para dar seu dinheiro ao devedor. Por isso, ele voltaria para casa com menos dinheiro 
do que quando saiu. Essa é uma ilustração de sua generosidade. O Messias nasceu nesse clã 
generoso. 
 
O Pai nos disse que se o clã Moon não existisse na Coreia com este grande espírito de 
sacrifício e serviço, o Messias não teria sido capaz de vir. A história de indenização feita por 
nossos antepassados também desempenhou um papel na preparação para o Messias vir na 
Coreia, mas o Pai disse que a existência do clã Moon também desempenhou um papel muito 
decisivo. É dito que em nossa nação de 50 milhões de pessoas, há somente cerca de 400.000 
pessoas que carregam o sobrenome Moon. 
 
Então havia uma lenda no clã Moon que ‘o Rei Moon nasceria no clã Moon.’ O que teria 
acontecido se o Rei Moon tivesse nascido durante o período da Dinastia Yi na Coreia? É dito 
que a Dinastia Yi caçou e assassinou muitos filhos do clã Moon. 
 
Muitos meninos foram mortos no tempo de Jesus, e da mesma forma no tempo de Moisés. Na 
raça coreana, o clã Moon pagou muita indenização. 
 
Um servo no clã Moon cujo sobrenome era Kim uma vez salvou a vida do filho de seu mestre
trocando seu próprio filho pelo filho de seu mestre, enganando as autoridades que levaram seu 
próprio filho para a execução como um membro do clã Moon. O servo Kim criou o filho de 
seu mestre como seu próprio filho por algum tempo, e mais tarde o devolveu para os pais de 
direito. Isto ilustra o caminho de indenização que o clã Moon teve que suportar. 
 
O local de nascimento do Pai, Jeongju-gun na Província de Pyeongan, era onde o clã Moon se 
estabeleceu. Moon Seung Ryong, um primo de segundo grau do Pai também nasceu em 
Jeongju, nos contou que os membros do clã Moon ficavam apreensivos sempre que uma 
mulher em seu clã ficava grávida. Eles ficariam dessa forma até que o bebê nascesse. 
 
A razão para essa apreensão era porque era comum naquele tempo que os bebês nascessem 
com deficiências. Eles frequentemente tinham deformidades tais como lábios leporinos ou seis 
dedos em uma mão. Quando esse bebê nascia, todos na comunidade expressariam tristeza, 
dizendo: “Oh, não. Outro bebê aleijado nasceu.” Essas coisas continuaram a acontecer ao clã 
Moon como uma indenização tribal. 
 
Isto era porque um fundamento era necessário para ser consagrado para Deus dentro do mundo 
de Satanás. A providência de Deus não pode avançar sem um preço. Este é o motivo pelo qual 
é dito que houve uma história de muita indenização, ou foi pago o preço para Satanás. 
 
O Pai nos disse: “É uma grande bênção se tornar parte do povo escolhido com o clã Moon, 
pois você provavelmente tem alguém que se origina do clã Moon entre seus antepassados.” O 
Pai disse que o povo coreano não poderia ter se tornado o povo escolhido sem o clã Moon.  
 
Depois de ouvir isto, eu fui até minha mãe e perguntei sobre nossa ancestralidade. Eu descobri 
que a avó da minha mãe era uma Moon. Ela me disse que sua avó era muito simpática e boa. 
Eu fiquei aliviada ao ouvir isto, por também ter o sangue do clã Moon em mim. 
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O Pai nos disse: “Durante sua vida neste mundo, você não deve tentar usar os outros. Seria 
melhor para você ser usado pelos outros. Além disso, não ser servido pelos outros, mas servir 
os outros. Faça muitas coisas boas para os outros. Mesmo se isto não trouxer nenhum lucro 
para você neste momento e você sente como se tivesse perdido algo, sua bondade será 
transmitida para seus descendentes como uma grande fortuna. Você trará sucesso para muitas 
pessoas em sua linhagem de sangue.” A raça coreana é uma raça muito especial por ter esse 
clã como os Moons. 
 
Tenho certeza que todos os irmãos e irmãs de nosso movimento estão cientes que o clã Moon 
se originou de Nam Pyeong na província de Cholla Nam Do. Dizem que o primeiro
antepassado do clã Moon nasceu como um filho ilegítimo em uma pequena vila em Nam 
Pyeong Myeon de Naju-gun, Jeolla Nam Do. Por que o antepassado do clã Moon nasceu como 
um filho ilegítimo? O Pai disse: “É porque filhos ilegítimos nascem pela especial Vontade de 
Deus.” Ele nos contou que Deus não podia encontrar sua linhagem nos filhos que nasciam de 
um casal formalmente casado, pois tais filhos são os filhos de Satanás. Esse é o motivo pelo 
qual Jesus teve que nascer como um filho ilegítimo. 
 
O Senhor teve que nascer no fundamento de muitos eventos dentro da Providência de 
Restauração, e assim, nascer em uma linhagem especial que não era a linhagem de Satanás.      
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O Pai demonstrou habilidades especiais como um jovem 
 
Nosso Pai falava sobre o tempo quando ele era muito jovem. Ele especialmente falava muito 
sobre o tempo quando estava com oito anos de idade. 
 
O Pai nos contou que desde cedo quando estava com oito anos de idade, ele podia dizer o 
futuro de uma pessoa apenas olhando para ela. Se o Pai dissesse, “Eu acho que esse homem 
idoso morrerá logo,” o homem morreria no mesmo dia. Se o Pai dissesse que um dos seus tios 
que vivia distante chegaria na casa do Pai em determinado dia, embora fosse uma época de 
muito trabalho na fazenda, esse tio certamente viria. As pessoas ao redor dele diriam, “Esta é 
uma época muito ocupada para a agricultura. Por que ele se incomodaria para vir?” Mas o tio 
seguramente viria. 
 
O que era ainda mais especial era quando alguém na cidade ou um familiar próximo do Pai 
que ele sabia muito bem que estava para se casar, o Pai revelaria o que aconteceria ao casal no 
futuro. O Pai frequentemente dizia, “Esse noivo e essa noiva não deveriam se casar.” 
 
Quando os mais velhos perguntavam, “Por que não?” O Pai contaria para eles, “Infelizmente 
coisas acontecerão a eles, se casarem um com o outro.” O casal ignoraria o conselho do Pai e 
seguiria em frente com o casamento, dizendo, “Por que um menino como você diz essas coisas    
sinistras?” Então, o que o Pai tinha predito sempre aconteceria depois de algum tempo. Ele 
disse que isto aconteceu algumas vezes. 
 
Assim, os mais velhos da cidade traziam potenciais casais para o Pai e perguntavam para ele, 
“E quanto a este homem? E sobre esta mulher?” Se o Pai acenasse com a cabeça, então estava 
tudo bem, e se o Pai sacudisse a cabeça, o casamento seria desfeito. Depois de algum tempo, a
notícia se espalhou para as cidades próximas que um menino gênio, um xamã, um profeta, 
tinha nascido na família Moon vivendo em Jeongju. 
 
Pessoas de cidades distantes vieram até o Pai com fotografias de seus potenciais cônjuges e 
perguntavam, “Esta é uma boa mulher para mim?” ou “Está tudo bem me casar com este 
homem?” Se o Pai apenas abaixasse a foto silenciosamente, estava tudo bem. Se ele a jogasse 
de lado, este não era um bom casamento. 
 
Às vezes o Pai tinha pilhas de fotografias. Muitas pessoas de lugares diferentes vinham até ele 
com suas fotografias. Uma vez, isso se tornou tanto que o Pai gritou, “Eu não vou fazer isto 
hoje! Eu não quero fazer!” Ele jogou as fotografias no chão e as pisoteou. 
 
Por que Deus concedeu a ele esta habilidade? Eu pensei sobre isto e senti que Deus concedeu a 
ele esta habilidade para que pudesse cumprir a Vontade de Deus. O que o Pai teria que fazer a 
fim de criar um mundo onde não houvesse nenhuma luta, nenhum ódio, um mundo que Deus e 
toda a humanidade deseja? Não teríamos que amar até mesmo nossos inimigos mais odiados? 
 
A melhor forma para ajudar as pessoas a amar seu mais odiado inimigo é fazendo-as se 
casarem com seus inimigos. Esse é o motivo pelo qual o Pai indica muitos casais 
internacionais. Quando você olha para os antepassados de casais coreanos e japoneses, todos 
eles não são inimigos? Entretanto, o que acontece quando uma criança nasce de um casal cujos 
antepassados são inimigos uns dos outros? Eles não podem mais ser inimigos. O pai fica feliz, 
a mãe fica feliz, e os filhos também amam uns aos outros. 
 



20 
 

Assim, eu compreendi, ‘Ahã! Deus concedeu ao Pai essa habilidade desde quando ele era 
muito jovem, porque o Pai tinha que abençoar inimigos um com o outro em escala global. Ele 
tinha que saber como ajustar pessoas, se ele deve ajustar inimigos uns com os outros.’ 
 
Há três grandes inimigos neste mundo. Estes são o Judaísmo, o Islamismo e o Cristianismo. 
Estas três religiões acreditam no mesmo Deus. Entretanto, elas são inimigas que realmente 
odeiam uma a outra. O Pai enviou muitos embaixadores da paz para o Oriente Médio e 
patrocinou muitos eventos de paz. As pessoas enviadas pelo Pai foram bem recebidas tanto em 
Israel como nos países islâmicos. Isso é porque o Pai trabalhou toda a sua vida para uni-los. 
 
O Pai disse que quando estas três grandes religiões estiverem unificadas, outras religiões serão 
unificadas também. Uma vez que todas as religiões estejam unificadas, um mundo unificado e 
pacífico pode ser realizado. O Pai disse que ele está grandemente preocupado sobre como 
ajustará e abençoará os inimigos que odeiam tanto um ao outro e tem assassinado um ao outro.
Isto é possível, sendo que todos eles encontraram o Pai. 
 
Uma vez o Pai nos disse: “Há uma cena final que quero demonstrar para Deus quando eu for 
para o mundo espiritual. Eu quero mostrar para Deus estas pessoas dizendo ‘Oh Deus! Pai 
Celestial, nunca soubemos que o Senhor era nossos Pais. Nós, seres humanos, nos dividimos 
entre muitas raças odiadas, lutamos, e assassinamos uns aos outros, mas agora 
compreendemos que somos irmãos. Viemos do mesmo Deus. Assim, não brigaremos mais. Ao 
invés, amaremos uns aos outros e ajudaremos uns aos outros, e atenderemos o Senhor como 
nossos Pais.’ Então, eu quero mostrar a Deus estas pessoas retornando a Ele com seus braços 
ao redor uns dos outros e chorando, “Estávamos errados. Fizemos isto porque éramos 
ignorantes." 
 
Então o Pai disse, “Eu devo ser capaz de demonstrar essas coisas para Deus e dizer, ‘Pai, a 
missão de trazer o mundo de paz que o Senhor me confiou está cumprida. Os filhos e filhas 
que traíram o Senhor e viraram suas costas para o Senhor estão de volta.’ Somente então eu 
serei capaz de fechar meus olhos com um sorriso em meu rosto.” 
 
Esse tempo está se aproximando agora. 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

O Verdadeiro Pai recebeu seu chamado de Deus 
 
O Verdadeiro Pai recebeu seu chamado a partir de Jesus quando estava com dezesseis anos de 
idade. 
 
O Verdadeiro Pai tem demonstrado habilidades surpreendentes desde que tinha somente oito 
anos de idade. Ele era profundamente preocupado sobre cada única questão. 
  
O irmão mais jovem de seu avô, Yoon Guk Moon, era um pastor cristão que se submeteu a 
muito sofrimento como resultado de suas atividades patrióticas. O Pai nos contou que 
observando o Sr. Yoon Guk Moon, surgiu a ele a questão: “Por que nossa nação é tão fraca? 
Somos tão impotentes. Fico triste ao ver nossa nação sofrendo nas mãos do povo japonês.”  
 
Juntamente com outras crianças em sua cidade, o Pai frequentemente caçava pequenos animais 
como pássaros e enguias. Por que o Pai fazia isto? De acordo com o Pai, era por causa das 
crianças que estavam em idade semelhante ao Pai. Durante este período, as pessoas na Coreia 
não tinham muito para comer. Por isso, as crianças mais jovens diziam para o Pai, “Irmão mais 
velho, eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer algo doce.” Eles não tinham qualquer 
coisa para comer, porque o povo japonês tirava tudo deles. 
 
Assim, o Pai fez uma determinação que faria o possível para as crianças comerem uma 
refeição. Por isso ele cavava buracos no chão, utilizava galhos para construir armadilhas, e 
então batia palmas e assoviava. Então todos os tipos de pássaros do céu mergulhariam nos 
buracos e eram capturados na armadilha. Ele capturava muitos pássaros nesta armadilha, e as 
crianças comeriam pássaros assados para a alegria de seus corações. 
 
A pele ao redor de suas bocas frequentemente ficava preta depois de mastigar a refeição de 
pássaros assados. O Pai ainda teria alguns pássaros vivos que ele colocaria na parte interna de 
suas roupas. Os pássaros começariam a bicar o estômago do Pai e às vezes até mesmo 
defecavam. Os pássaros causavam muitas dores a ele enquanto corria de volta para a cidade 
para dá-los para outros que estavam com fome. 
 
Um dos primos mais jovens do Pai, Yong Ki Moon, era uma das crianças que o Pai alimentava 
desta maneira. Yong Ki Moon também tentava capturar pássaros como o Pai batendo palmas e 
assoviando. Entretanto, não importa quanto ele pudesse tentar, ele não conseguia fazer um 
único pássaro vir para sua armadilha. O Pai era capaz de capturar pássaros porque ele tinha 
habilidades espirituais. 
 
O Pai realmente vivia para o benefício dos outros, começando quando ele ainda era uma 
criança. Ele comprou grandes extensões de terra na América do Sul. Ele dizia: “Vocês sabem 
por que eu tentava alimentar todos aqueles amigos e dar tanto quanto possível? O Messias, tal 
como no caso de Deus, não está destinado a deixar os outros seres humanos sofrerem de 
fome.” É a coisa mais difícil para Deus e o Messias assistir as pessoas sofrerem de fome. Esse 
é o motivo pelo qual Deus treinou o Pai a alimentar crianças famintas em uma pequena cidade. 
     
O Pai foi para a prisão seis vezes. Ele nos contou que há muitos diferentes tipos de tristeza, 
mas a tristeza mais difícil é aquela que vem da ‘fome.’ Esse é o motivo pelo qual o Pai pensa: 
“Eu não devo deixar as pessoas com fome. Eu devo resolver o problema das pessoas morrendo 
de fome.” O Pai ainda pensa “Eu devo resolver o problema da fome mundial!” 
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A terra que o Pai comprou no Brasil é tão rica com luz do sol e água que as pessoas podem 
semear e colher o grão três vezes por ano. Em outras palavras, seria possível colher arroz três 
vezes por ano. O Pai disse “Devemos cultivar a terra no Brasil e dizer para as pessoas na 
Coreia do Norte ou qualquer outra pessoa do mundo sofrendo de fome para vir aqui. Elas 
podem receber terra para plantar e encher seus estômagos.” Então o Pai nos disse que Deus o 
treinou nessas coisas desde que ele era jovem. O Pai trilhou esse caminho do Messias mesmo 
antes de estar ciente disto. 
 
O Pai encontrou Jesus quando estava com 16 anos de idade. A família do Pai originalmente 
veio da tradição confucionista. Eles se converteram ao Cristianismo como resultado da 
orientação de Yoon Guk Moon, que era um patriota. Assim, o Pai descobriu Deus e Jesus, e 
ele começou a orar muito sinceramente.  
 
Sobre o que o Pai orava? O Pai disse que ele orava: “Deus, você realmente existe? Se você 
existe, por que nossa nação tem que seguir através desse enorme sofrimento? Estamos 
sofrendo de tanta dor. Qual é a solução fundamental?” Ele orava de forma muito persistente, 
séria e ardente sobre estes assuntos. 
 
Jesus apareceu e disse a ele: “Eu vim cumprir tudo que você quer cumprir, mas fui incapaz de 
terminar isto. Esse é o motivo pelo qual eu devo fazer isto com você agora.” O Pai ficou tão 
surpreso quando ouviu a voz de Jesus dizendo: “Vamos fazer isto juntos” que ele foi incapaz 
de dizer “Sim!” imediatamente. 
 
O Pai ficou tão surpreso ao testemunhar espiritualmente o sofrimento do Senhor. O que Jesus 
pediu para o Pai fazer, ele disse, era como tentar enfiar um fio em uma agulha pendurada no 
ar. 
 
Então, por que um menino de dezesseis anos de idade pensou primeiro sobre a imagem de uma 
agulha e um fio? Eu nunca perguntei ao Pai sobre isto, mas acho que sei a resposta. O Pai 
tinha muitas irmãs. Naquele tempo, as mulheres tinham que sair para o trabalho na agricultura 
durante o dia e voltar para casa e costurar durante a noite. Para costurar, é necessário primeiro 
passar um fio através do olhal de uma agulha. O Pai deve ter visto suas irmãs tentando enfiar o 
fio na agulha com a luz fraca de uma lamparina. Você pode provavelmente imaginar isto 
também. 
 
Não havia nenhuma fibra sintética ou luz elétrica naqueles dias, e não podemos nem mesmo 
imaginar a quantidade de algodão que precisava ser costurado. Suas irmãs devem ter 
trabalhado até tarde da noite muitas vezes. O Pai deve ter visto suas irmãs tentando enfiar o fio 
na agulha e pensado que isto era muito difícil. Colocar o fio na agulha é difícil mesmo sob 
uma luz brilhante, e é inimaginável quão difícil deve ser colocar o fio em uma agulha 
balançando no ar. Ele provavelmente não foi capaz de responder sim imediatamente para 
Jesus, porque ele pensava que isto era mais difícil do que enfiar o fio em uma agulha 
balançando no ar. 
 
De qualquer forma, depois de declinar da sincera solicitação de Jesus dizendo “Eu não posso,”
o Pai pensou “Se eu fosse viver minha vida como quero, eu seria capaz de viver melhor do que 
qualquer outra pessoa.” Então uma questão surgiu em sua mente: “O que permanecerá 
definitivamente no fim da minha vida?” Ele compreendeu repentinamente que nada 
permaneceria. Então ele começou a considerar que talvez trilharia o caminho que Jesus tinha 
pedido para ele trilhar.  
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Então ele pensou novamente: “Como alguém como eu poderia fazer isto? O que eu faria?” Ele 
pensou sobre os muitos obstáculos, incontáveis montanhas, que ele teria que superar, e todo o 
sofrimento que teria que suportar. 
 
Quando você for para a terra natal do Pai, Jeongju, Pyeong-Na Buk Do, você verá que o casa 
onde o Pai passou sua infância está em frente a um campo, com uma montanha ao fundo. O 
Pai costumava escalar essa montanha (Monte Myodu) para oferecer sinceras orações sempre 
que recebia uma inspiração. Então, ele disse que Deus apareceu. Deus apareceu como um ser
miserável e implorou ao Pai com uma voz cheia de sofrimento que disse ao Pai, como o filho 
amado por Deus, você deve assumir a missão incompleta de Jesus, porque não havia ninguém 
mais na Terra que pudesse fazer isto. 
 
O Pai disse que o coração triste e a tristeza da voz de Deus penetraram fundo em seus ossos. 
Então o Pai sentiu “O Cristianismo me ensinou que Deus é o Deus de Glória, o Deus de 
Santidade e o Deus de Julgamento, e eu acreditei Nele assim, mas agora que eu sinto Ele tão 
de perto, Ele é um ser triste que está em muita dor.”  
 
Ele nos contou que depois desta experiência, ele frequentemente derramaria muitas lágrimas 
ao ver homens mais velhos mendigando na rua, porque eles o lembravam da forma como Deus 
apareceu a ele como um ser miserável. 
 
O Pai orou: “Deus, o Senhor realmente está aí? Se o Senhor está, eu não posso assumir esta 
tarefa se não tenho estado profundamente dentro de Seu seio. Se o Senhor realmente existe, 
então deve ficar ao meu lado e viver comigo para que eu possa sempre senti-Lo.” Então o Pai 
perguntou, “Deus, quais são as leis do universo?” Esta foi sua primeira pergunta para Deus. 
 
Ele perguntou para Deus, “Qual é a origem do universo, e qual é o relacionamento original 
entre Deus e os seres humanos?” Então Deus respondeu, “Eu, Deus, sou os pais da 
humanidade, e vocês, seres humanos, são meus filhos. Nosso relacionamento é o 
relacionamento de pai e filho.” 
 
Deus continuou, “Não há nenhum relacionamento que seja mais fundamental do que o 
relacionamento de pai e filho.” Ele disse, “Todos os relacionamentos são criados através deste 
relacionamento. Entretanto, o que mais me entristece é o fato que nunca fui capaz de me 
relacionar com a humanidade como pai. Meu inimigo levou embora todos os meus filhos. Eu 
ainda permaneço vagando em lágrimas procurando por meus amados filhos.” 
 
Então o Pai compreendeu profundamente que Deus está na posição de maior sofrimento e no 
lugar mais solitário de todos. Compreendendo que “o sofrimento da humanidade não terminará 
a menos que o sofrimento do coração de nossos Pais, Deus, seja aliviado primeiro,” o Pai 
respondeu, “Isto é assim realmente? Então eu farei isto!” Deus então falou ao Pai novamente, 
“Sim, você deve fazer isto. Você ficou entristecido com o sofrimento do povo da Coreia, mas 
pessoas sofrendo existem em todas as partes do mundo. Você deve salvar todas as pessoas do
mundo e retorná-las para mim.” O Pai então aceitou a solicitação de Deus e de Jesus. 
 
Como o Pai suportou essa grande dor? Como ele pôde suportar vomitar sangue? Como ele 
pôde se levantar de novo, mesmo nas situações onde seria impossível ficar de pé? O Pai nos 
contou que era porque ele sabia que “a humanidade nunca conheceu sobre o Deus miserável 
que sofre dor indescritível, eu tenho que liberar Deus dessas dores e aliviar Seu triste coração.” 
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“Se eu não libero Deus da dor e não alivio Seu triste coração, quem fará isto? Se não posso 
liberar Deus de Sua dor e aliviar Seu coração, as pessoas nunca estarão livres da dor e a 
tristeza em seus corações não será aliviada.” 
 
A humanidade sempre conheceu Deus como o Deus da Glória, mas pela primeira vez na 
história humana, o Pai tem revelado a verdade que Deus é um Deus de sofrimento.     
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Um teste leva o Pai a experimentar o amor de Deus 
 
O Pai disse que Deus no início prometeu a ele infinita benção. Deus abençoou o Pai como 
Isaque abençoou Jacó: “Você estará na posição mais gloriosa entre seus irmãos.” Entretanto, 
Jacó teve que fugir para o inferno que era Harã e passou 21 anos lá para evitar a ira de Esaú. 
De uma forma semelhante, Deus enviou Satanás até o Pai, embora Ele tivesse prometido 
colocar o Pai na posição mais elevada. 
 
Eu quero divagar por um momento sobre este tópico. 
 
Em qual estágio Adão e Eva caíram? Adão e Eva caíram no nível de aperfeiçoamento do 
estágio de crescimento. Deus estabeleceu o Pai quando ele estava no mesmo estágio em sua 
vida para que ele pudesse representar toda a humanidade a fim de restaurar este estágio. 
 
O Pai precisava derrotar convincentemente Satanás nesta questão de shimjeong e passar no 
teste.  
 
A Providência de Restauração somente pode ser concluída quando os 95% da porção de 
responsabilidade de Deus e os 5% da porção de responsabilidade humana estão combinados. 
Este é o motivo pelo qual o Pai teve que lutar com Satanás em uma batalha sangrenta 
conhecida somente por Deus e Satanás durante sua busca para descobrir o Princípio. 
 
Então, qual era a porção de responsabilidade de Deus aqui? A responsabilidade de Deus era 
fazer perguntas ao Pai. Por exemplo, Deus perguntaria para o Pai “Por que eu não interferi 
com a queda de seus primeiros antepassados, Adão e Eva? Encontre a resposta para esta 
questão!” Quando o Pai partia para encontrar a resposta para as questões, Satanás atacava o 
Pai na forma de ar comprimido e tentava interferir com sua respiração. Isto às vezes se tornava 
tão ruim que o Pai não poderia nem mesmo respirar. 
 
Já se passaram 50 anos desde que o Pai nos contou isto. Ele disse que quando ele ora, o tempo 
quase para. O Pai disse que os ataques de Satanás eram mais ferozes do que qualquer coisa que 
possamos imaginar. 
 
O Pai disse que os ataques de Satanás eram além de qualquer descrição. Colocado em uma 
posição de ter sido abandonado pelo Céu, o Pai suportou dor excruciante, encontrando com 
sucesso as respostas para as questões de Deus e trabalhou para ascender para o nível de 
aperfeiçoamento do estágio de crescimento. 
 
O Arcanjo era capaz de conversar com Adão e Eva quando eles caíram. É provável que o 
Arcanjo também falasse com o Pai, mas ele apenas falava para confundi-lo. O Arcanjo falava 
sobre coisas que eram opostas ao Princípio. O Pai estava exposto ao perigo de cometer erros, 
porque o Pai naquele tempo estava ainda na Realidade do Domínio Indireto onde Deus não 
podia intervir. A fim de não ser enganado por Satanás, o Pai seguiria na direção oposta de 
qualquer direção que Satanás dissesse para ele seguir. O Pai continuaria lutando. 
 
O Pai trabalhava duro para encontrar uma resposta para uma questão. Quando ele trazia essa 
resposta para a confirmação de Deus, então Deus diria que não estava correto. Deus tinha que 
fazer isto para indenizar a história quando o filho negou seu pai; o pai tinha que negar seu filho 
desta vez. Quando Deus negava o Pai assim, todos os seres espirituais de nível elevado, tais 
como Jesus, também negariam o Pai e se recusavam a aceitá-lo. 



26 
 

Além disso, Deus até mesmo deixava o Pai quando o ataque de Satanás se tornava muito duro. 
O Pai disse que sentia tanta dor por causa disto. Jesus tinha somente Deus para se apoiar 
quando ele estava carregando a cruz. Ele somente tinha Deus. Entretanto, Deus o abandonou. 
Esse é o motivo pelo qual Jesus chorou, “Pai! Por que me abandonaste?” 
 
O Pai falava sobre essas formas misteriosas da providência. O Pai indicou que a dor física de 
Jesus acabou quando a dor da cruz terminou. O Pai disse, entretanto, que a dor que ele sentiu 
enquanto carregava a cruz de shimjeong era incomparável com a dor física de Jesus. O Pai 
disse, “Como vocês podem entender, mesmo se eu conto isto para vocês?” 
 
O Pai disse que, quando Deus o abandonava durante o ataque de Satanás, era como se ele 
tivesse sido atirado em um vazio completamente escuro. Ele nem mesmo podia estar 
consciente de onde estava. A razão que nos colocamos equilibrados no chão e desfrutamos a 
luz do sol é que Deus nos protege. Quando Deus abandonava o Pai, não havia nenhuma luz ou 
criação. O Pai não podia dizer onde seu corpo físico estava ou onde seu corpo espiritual 
estava. Nessa posição, o Pai sentia, “Esta deve ser a situação que Jesus se encontrava.” 
 
Naquele tempo, Satanás aparecia ao Pai e zombava, “Você ainda não se rendeu a mim?” 
Entretanto, o Pai nunca duvidou ou ostentou ressentimento contra Deus por causa da promessa 
que Deus fez a ele. Vendo que o Pai era determinado, nunca reclamando sobre sua situação, 
Satanás, no final, levantou suas mãos para o alto e desistiu.  
 
Satanás disse, “Normalmente, uma pessoa nesta posição culpa Deus. Eu nunca tinha visto 
alguém assim.” Então, ele recuou. 
 
Então, Deus veio ao Pai em lágrimas. Ele chorava tão intensamente que isto sacudiu céu e 
terra. Então Deus abraçou o Pai dizendo “Finalmente encontrei meu filho.” O Pai nos contou 
que o amor de Deus era tão grande que penetrou a medula de seus ossos. Então, Jesus e todos 
os seres espirituais que negaram e perseguiram o Pai retornaram também. 
 
Então como é sentir o amor de Deus? O Pai disse que Seu amor era completamente ausente de 
qualquer ódio ou inimizade. Não havia nem mesmo um único conceito desses sentimentos.
Nós, seres humanos, somos inclinados a odiar e se sentir traídos quando somos levemente 
maltratados. Então consideramos essas pessoas como nossos inimigos. Quando o Pai 
experimentou o amor de Deus, isto era completamente diferente de qualquer outro amor que 
ele tinha conhecido antes. 
 
Temos ouvido que o Pai era uma criança irritadiça. Ele gostava de vencer, e uma vez ele ficou
tão zangado apenas por perder uma luta que não pôde dormir, certo? Ele tinha um caráter 
muito forte que ditava que ele tinha que vencer. Uma vez o Pai nos contou que ele tinha 
mudado completamente depois de ser derretido no amor de Deus. Depois disso, o Pai não 
podia ostentar nenhum rancor contra ninguém por muito tempo. Ele disse que qualquer 
emoção de ódio causaria dor a ele. 
 
No Jardim do Éden, Eva caiu pela conversa doce do Arcanjo, porque ele era muito bom com 
as palavras. Eva era inteligente, por isso o Arcanjo não poderia ter enganado ela a menos que 
ele fosse bom com as palavras. O Arcanjo sabia o que Deus iria fazer no futuro, por isso ele 
utilizou primeiro o plano de Deus. As palavras do Arcanjo eram muito próximas do Princípio, 
mas ele falava centrando em si mesmo. Neste ponto, o Pai teve que lutar com o Arcanjo em 
batalhas de sabedoria, e era muito difícil discernir o que era do Princípio do que não era. 
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“Pai, como você sabia o que estava de acordo com o Princípio?” Eu perguntei a ele um dia. O 
Pai disse “Eu era capaz de dizer o que era porque descartei a mente má.” Então eu perguntei 
“O que era a mente má?” o Pai respondeu “A mente má é a atitude autocentrada.” 
 
Isto é explicado em mais detalhes no Princípio Divino no capítulo intitulado “A Queda do 
Homem,” mas o egoísmo é centrar em si mesmo. Isto significa que a razão que o Arcanjo se 
tornou Satanás foi que ele era autocentrado. 
 
Se o Arcanjo tivesse se centrado em Deus juntamente com Adão e Eva, eles não teriam caído. 
O Arcanjo pensou “Eu tenho sido um servo fiel para Deus, mas agora eu sou um simples 
escravo sendo que Ele tem seus próprios filho e filha.” Em outras palavras, o Arcanjo refletiu e 
pensou “Quem sou eu?” Essa auto centralização foi a semente que cresceu para a Queda. 
 
Assim, devemos lembrar que somos incapazes de encontrar Deus a menos que descartemos 
completamente nossa auto centralização enquanto vivemos uma vida de fé. Autonegação é 
muito importante. Esse é o primeiro gesto que precisamos ao trilhar o caminho da fé. Depois 
de escolher o Pai como Messias, Deus colocou o Pai em rígido treinamento de autonegação. 
 
Ao invés de deixar o Pai fazer coisas que ele desfrutava e queria fazer, Deus levou o Pai a 
fazer as coisas que ele odiava fazer e não queria fazer. Fazer as coisas que você não gosta, 
fazer as coisas que você não quer, é o caminho para treinar a autonegação. Então, Satanás não 
pode seguir você. O Pai compreendeu que esse era o plano de Deus somente depois de passar 
através do mais rígido curso de treinamento de autonegação. 
 
O Pai nos deu um exemplo. O Pai foi para a América em 1971, mas o caminho para a América 
foi um caminho difícil. Ele nem mesmo pode ir diretamente para a América, mas teve que 
pegar um desvio para o Canadá. Os cristãos estavam prontos para chutar o Rev. Moon da 
Igreja de Unificação para fora do país, mesmo se ele não dissesse nada e não fizesse nada. O 
Pai era um líder religioso que não foi amplamente aceito nem em seu próprio país. Os cristãos 
da América estavam observando cada movimento do Pai. 
      
O Pai estava em uma situação muito difícil. Ninguém sabia o que aconteceria a ele por causa 
da conexão entre o cristianismo coreano e os missionários americanos. Então, Deus ordenou 
que o Pai fosse encontrar o Presidente Richard M. Nixon. No fim, ele encontrou o Presidente. 
Quando o Pai ouviu pela primeira vez a ordem de Deus de encontrar Nixon, não apenas ficou 
surpreso, mas ele também não tinha nenhuma ideia de como fazer isto acontecer. 
 
Entretanto, sabendo que esta era a Vontade de Deus, o Pai orou com muitas lágrimas. O Pai 
chorava quando orava, mas ele não podia chorar na frente da Mãe ou de seus filhos, nem 
sozinho na frente dos membros. Por quê? Porque o Pai era a esperança de todas as esperanças. 
O Pai pensava sobre como as pessoas poderiam segui-lo se ele fosse visto derramando 
lágrimas porque estava preocupado ou porque ele não sabia o que fazer. 
 
O Pai nos contou que ele dizia para a Mãe, para seus filhos e para nós que ele estava confiante, 
mas então ele virava para orar e derramava lágrimas. Ficamos surpresos quando mais tarde 
soubemos disto. Naquele tempo, as pessoas ao redor do Pai tinham recomendado que o Pai 
não encontrasse o Presidente Nixon. 
 
Então o Pai teve que derramar muitas lágrimas e estabelecer um período condicional sozinho 
antes de fosse finalmente capaz de encontrar o Presidente. 
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Como podemos ver a partir disto, as coisas que o Pai fez não foram feitas com facilidade. O 
Pai tinha que oferecer quantidades imensuráveis de jeongseong para fazer as coisas que as 
pessoas comuns não poderiam fazer. 
 
O Pai é um ser humano como nós, mas como ele é diferente? O Pai conhece o mundo 
espiritual e tem o coração de lutar e derrotar Satanás. Essa é a diferença entre o Pai e nós. 
 
Quão mal era Kim Il Sung? Ele matou muitas pessoas. Antes do Pai ir para a Coreia do Norte 
para encontrar Kim, ele foi para o Havaí oferecer ao Céu a última oração para que ele pudesse 
superar seu ódio por Kim. 
 
“Eu não posso odiá-lo mesmo se todo o mundo o odeia e o acusa de ser um assassino. Se eu o 
odeio também, ele não pode ser salvo. Então que tipo de coração eu devo ter quando o 
encontrar? Sim, eu irei lá como seu pai que deu nascimento a ele. As pessoas podem dizer que 
Kim Il Sung é um assassino, querer executá-lo e atirar nele, mas se o pai dele fosse lá, ele diria 
com o coração de um pai, ‘Meu filho é uma pessoa ruim, mas eu ainda quero vê-lo diante de 
mim.’ O Pai de Kim Il Sung faria qualquer coisa para salvar a vida de seu filho. Eu irei lá com 
esse tipo de coração!” 
 
O Pai foi capaz de abraçar Kim Il Sung sem qualquer hesitação quando ele o viu, porque ele 
foi para a Coreia do Norte com este tipo de coração. Kim Il Sung foi capaz de sentir o amor do 
Pai. 
 
Bo Hi Pak disse algo interessante depois de retornar de Pyongyang. Ele disse que ficou de pé 
atrás do Pai e acabou segurando também na mão de Kim Il Sung. Entretanto, quando ele 
segurou na mão de Kim Il Sung, seu coração estava cheio de maldições tais como “Seu 
assassino!” Ele agiu da mesma forma como um Pai externamente, mas seu coração era 
completamente diferente. Então ele sentiu que existe uma clara diferença entre o coração de 
pais e o coração de irmãos. 
 
Deus moldou o caráter do Pai e sua capacidade para amar. Além disso, porque Deus está 
sempre com o Pai, sua capacidade para amar está em um nível diferente das pessoas comuns. 
Eu senti isso muitas vezes em minha vida. 
 
O Pai descobriu cada detalhe do Princípio depois de lutar batalhas sangrentas contra Satanás. 
O Pai nos contava que às vezes sentia raiva de ter que dar o Princípio para pessoas que eram 
indignas e que nunca fizeram qualquer contribuição para a providência. Entretanto, ele disse 
que ainda dá o Princípio sem receber nada em troca, porque ele tem que salvar a humanidade. 
 
Eu não posso expressar completamente a tristeza, e o coração indignado do Pai. Entretanto, 
este conhecimento ajudará você em alguns casos.  
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O que o Pai precisava cumprir em sua missão messiânica 
 
O Pai se perguntava, “O que eu preciso para começar a obra de salvar a humanidade?” 
 
Pessoas comuns não conhecem bem sobre Deus. Elas também não conhecem sobre Jesus e o 
mundo espiritual. Elas não sabem o que acontece no mundo espiritual que é invisível para elas. 
Esse é o motivo pelo qual o Pai pensava, “Eu devo primeiramente ensinar as pessoas sobre 
esses assuntos, e precisarei de uma ideologia sistemática.”  
 
Então ele sentiu, “eu devo ter o poder se devo educar a humanidade e trazê-la para Deus. Eu 
devo ter o poder financeiro!” Ele pensou, “Oh, eu preciso de uma ideologia e poder financeiro. 
Tal como um trem corre em dois trilhos, essas duas coisas serão igualmente importantes.” 
 
Ideologia e economia são como nossa mente e corpo. Tal como seres humanos podem ter uma 
vida plena unindo sua mente e seu corpo, ideologia e poder financeiro também são 
absolutamente essenciais. 
 
Então qual é esta ideologia? É o Princípio. Então, o que é o Princípio? Em termos simples, é a 
Bíblia somada com a natureza. O Pai explicou todos os segredos da Bíblia que não foram 
explicados antes. O Pai reivindicou vitórias nas guerras contra Satanás para tomar de volta os 
segredos da Bíblia roubados por Satanás. 
 
O que é a natureza? Natureza significa todas as coisas criadas. O homem caiu, mas a natureza 
não. A natureza não sofreu mudanças, sendo que ela não caiu. Ela é eternamente imutável. A 
natureza ainda tem o caráter de Deus e vive para o benefício dos outros. 
 
O Pai compreendeu que a humanidade deve viver para o benefício dos outros a fim de retornar 
para Deus. Ele descobriu este Princípio mais na natureza do que a partir da Bíblia. 
 
Se você lê a autobiografia do Pai, há uma parte que diz “Cada espécie (de peixe) se alimenta 
de algo diferente. Vivendo juntos em um sistema complexo, eles devoram qualquer coisa que
flutue na água. Sua ação de alimentação tem a função de manter a água pura. Os peixes são 
muito diferentes dos seres humanos. Peixes não vivem para seu próprio benefício. Eles vivem 
para limpar seu ambiente e torná-lo melhor.” 
 
Você já viu a natureza fazer guerra? Os seres criados na natureza vivem em harmonia, ajudam 
uns aos outros, e mantêm a paz. Animais fortes, naturalmente, às vezes comem animais fracos, 
mas eles não fazem isso porque odeiam suas presas, mas porque eles não têm alternativa. 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, nunca teríamos lutado por comida. Tudo é criado
pelos seres humanos, por isso podemos viver facilmente em abundância. O Pai tem dito que o 
oceano tem infinitas fontes. É dito que há muitos diamantes nas florestas da África onde 
ferozes predadores como os leões vivem. Eles protegem esses recursos dos seres humanos 
decaídos. 
 
Deus calculou tudo antes que Ele criou esta infinita quantidade de recursos para que os seres 
humanos nunca tivessem fome. Entretanto, as pessoas fazem guerra umas contra as outras, não 
porque estejam em necessidade, mas por causa de sua ganância, tentando acumular tanto 
quanto possível para satisfazer a si mesmo. 
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O Verdadeiro Pai nos disse que o outro nome para o Princípio é “Lei Natural.” Portanto, o 
Princípio não é um dogma religioso que deve ser ensinado dentro da Igreja de Unificação, e 
que somente membros da Igreja de Unificação devem obedecer. Ao invés, ele é a lei natural 
que foi criada por Deus que deve ser obedecida por todos. 
 
Portanto, não podemos retornar para Deus a menos que todos da humanidade conheçam o 
Princípio. Esse é o motivo pelo qual aprendemos o Princípio. Além dos sete bilhões de pessoas 
na Terra, e quanto às pessoas no mundo espiritual? Seres espirituais devem também aprender o 
Princípio. 
 
Por isso precisamos de muitos conferencistas do Princípio. Precisamos de um oceano deles. O 
Pai já previa isto e me disse, “Eduque as esposas das famílias abençoadas para se tornarem 
conferencistas do Princípio. Seu esposo foi para o mundo espiritual sem cumprir esta tarefa, 
por isso, agora isto deve ser feito por você.” Depois de ouvir o comando do Pai, eu senti, “Oh, 
esta é realmente minha missão.” 
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Propósito para publicar a Explanação do Princípio Divino e a Exposição do 
Princípio Divino 
 
A publicação da Exposição do Princípio Divino em 1966 ocorreu depois de nove anos da 
publicação da Explanação do Princípio Divino (1957). 
 
A Exposição do Princípio Divino foi publicada quando o Pai deu a direção para reescrever o 
texto do Princípio para ser mais sistemático e lógico para que a conferência pudesse ser dada 
apenas lendo o livro. Um membro que se juntou à igreja depois de participar de uma 
conferência sobre a Exposição do Princípio Divino testemunhou que ele foi grandemente 
movido quando ouviu as conferências. 
 
A Explanação do Princípio Divino era mais curta do que a Exposição do Princípio Divino e 
era quase como um apelo escrito. No passado, quando estava para acontecer uma guerra, o 
governo divulgaria um apelo escrito em todas as vilas ao redor do país a fim de recrutar 
soldados. O apelo diria algo assim, “Jovens desta nação! Temos uma guerra para enfrentar.
Larguem suas enxadas e arados e venham defender sua nação!” 
 
A Explanação do Princípio Divino era semelhante a um apelo escrito. Era consciente da forte 
oposição do Cristianismo no tempo que foi publicado. Ele chamava os cristãos “Venham e se 
reúnam! Agora que o segredo de Deus que estava sendo mantido escondido da humanidade 
pelos últimos 6.000 anos foi revelado.” Ela era semelhante na forma de João Batista, enquanto 
ele estava no deserto, gritando para as pessoas, “Arrependam-se, pois o Reino do Céu está 
próximo!” Por estas razões, a Explanação do Princípio Divino continha muito mais citações 
da Bíblia do que a Exposição do Princípio Divino. 
 
A Exposição do Princípio Divino foi publicada para desenvolver conferencistas. O Pai uma 
vez nos disse, “Eu disse para o Presidente Hyo Won Eu para organizá-lo para que a 
conferência pudesse ser dada facilmente apenas lendo-o, mas ele não ouviu minha direção.” 
Então o Pai me disse, “Você deve concluir a obra que seu esposo não pode concluir.” 
 
Havia uma razão pela qual o Presidente Eu fez isso. Durante o período inicial de nossa igreja, 
muitas pessoas vinham para nossa igreja pedindo que devolvêssemos seus esposos, esposas, 
filhos ou filhas, ou mesmo os membros da igreja que trouxeram suas próprias igrejas para se 
juntarem à nossa. O Presidente Eu pensava que ele tinha que dar uma conferência muito 
apaixonada, dando muitos exemplos para eles como uma metralhadora para que as pessoas que 
se opunham a nos entendessem e nos aceitassem.  
 
Entretanto, o Pai ficou muito desapontado quando ouviu que muitos pastores e conferencistas 
do Princípio ainda davam conferências do Princípio como no período inicial da igreja, embora 
a Vontade do Céu esteja se materializando mais concretamente, pensando que este seja o 
método ortodoxo. Originalmente o Pai queria que as pessoas dessem conferências sobre o 
Princípio enquanto fizessem a leitura da Exposição do Princípio Divino. 
 
O livro era muito longo com seu conteúdo muito profundo. As conferências exigiam muito 
tempo. O Pai nos direcionou para resumir a Exposição do Princípio Divino e criar diagramas 
para economizar tempo. Este é o motivo pelo qual atualmente temos os Gráficos Resumos do 
Princípio Divino para Hoon Dok (gráficos de 1 hora, 3 horas e 12 horas) e estamos dando 
conferências com estes gráficos. 
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Nos primeiros tempos, o Pai derramava lágrimas e suor durante as conferências do Princípio 
Divino e nos cultos dominicais. Suas Palavras, cheias de graça, causaram muitos milagres 
espirituais. Muitas pessoas receberam fogo espiritual, falavam em línguas, e recebiam 
revelações. Muitas recebiam testemunho do mundo espiritual sobre quem era o Pai. Este é o 
motivo pelo qual muitas pessoas se juntaram à nossa igreja, embora as igrejas cristãs se 
opusessem duramente contra nós. 
 
Quando perguntei ao ex-presidente Eu “Por que a Exposição do Princípio Divino é tão difícil
de entender?” (Porque eu estava tendo muita dificuldade enquanto estudava o Princípio
Divino), ele respondeu, “Eu escrevi o livro para o nível dos membros comuns da Igreja de 
Unificação? Não. Eu o escrevi para os proeminentes estudiosos e teólogos que vão ler este 
livro algum dia.” 
 
O Pai uma vez nos disse, “Estudiosos de todo o mundo terão que vestir o chapéu chamado 
Princípio Divino se eles querem aperfeiçoar suas habilidades. Não haverá nenhuma perfeição 
no mundo acadêmico a menos que uma pessoa use o chapéu do Princípio Divino.” Por 
exemplo, o Pensamento de Unificação é uma das áreas que tem sido aperfeiçoada. 
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As Cinco principais lições do Princípio Divino 
 
Há cinco lições mais importantes no Princípio Divino que você deve saber. 
 
A primeira é a Ação Dar e Receber. A segunda é a Responsabilidade Humana. A terceira é a 
Restauração através de indenização. A quarta é o Curso Modelo. A quinta e última é A 
História de Restauração a partir do Ponto de Vista dos Períodos Providenciais Paralelos.  
 
A primeira, a Ação Dar e Receber, é fácil. Colocando de forma simples, é a ação dar e receber 
entre o parceiro sujeito e o parceiro objeto. 
 
A segunda é a Responsabilidade Humana. O povo cristão acredita que Deus fará tudo por eles, 
e assim eles dependem de Deus. Mas há coisas que nem mesmo Deus faz por nós. Esta é a 
nossa responsabilidade humana. Esta é a parte que devemos fazer. 
 
A terceira é a Restauração através de indenização. Quando cometemos pecado, devemos ser 
salvos do pecado depois de pagar indenização. Os cristãos acreditam que as pessoas que creem
em Jesus irão para o céu e aquelas que não acreditam não irão para o céu. Entretanto, aquelas 
que acreditam em Jesus devem praticar seus ensinamentos, e essa prática deve alcançar 
resultados. O Cristianismo tem sido ensinado incorretamente para as pessoas. 
 
A quarta é o Curso Modelo. Isto aparece no Princípio de Restauração. Podemos encontrar o 
primeiro e o segundo Curso Modelo na Parte 1. O terceiro, quarto e quinto Cursos Modelos 
podem ser encontrados na Parte 2. Então, o que é um Curso Modelo? Satanás, que se recusou a 
submeter até mesmo para Deus, não irá se submeter ao nosso Salvador, o Messias. Por isso, 
Deus encontrou figuras centrais tais como Noé, Abraão e Moisés para demonstrar o curso 
modelo para subjugar Satanás. Isto é um Curso Modelo. 
 
O curso de Jacó foi o curso simbólico, o curso de Moisés foi o curso imagem e o curso de 
Jesus foi o curso substancial. Um curso simbólico é um curso que existe a uma distância tão
longe que mal pode ser visto. Um curso imagem é um curso que está mais próximo e mais 
facilmente distinguível. Por exemplo, um símbolo da Coreia é sua bandeira, a bandeira Tae 
Geuk, e uma imagem da Coreia seria o mapa da Coreia. 
 
As figuras centrais na Providência de Restauração não faziam as coisas que fizeram porque 
queriam. Deus estava por trás de suas ações inconscientes, e Ele fazia isto a fim de cumprir a 
Providência de Restauração. Exemplos disto podem ser encontrados no fato de Noé se deitar 
nu na tenda e Abraão enviando sua esposa Sara para o Faraó.  
 
Deus escreve o jogo e os seres humanos atuam nele. A razão é porque Deus e os seres 
humanos devem cumprir a Providência de Restauração juntos. 
 
Estes foram os Cursos Modelos que demonstraram o caminho que Jesus tinha que trilhar. Este 
é o motivo pelo qual está escrito em João 5:19, “o Filho por si mesmo não pode fazer coisa 
alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.” 
 
A quinta é os Períodos Providenciais Paralelos. Os períodos diferem uns dos outros em escopo 
e magnitude. Quando olhamos para o curso da história humana, podemos observar que muitos 
eventos semelhantes se repetiram. Historiadores observam este fenômeno e denominam o 
progresso da história humana em uma forma espiral. 
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Natureza Dual de Deus 
 
Agora vamos falar sobre Deus. O Pai pesquisou sobre Deus mais do que qualquer outra pessoa 
no mundo. Por isso ele sabe muito sobre Deus. Depois de muita pesquisa, o Pai compreendeu 
que Deus tem características duais que são aparentemente opostas uma a outra. Em outras 
palavras, Deus existe em um contexto de correlatividade, e Ele existe como o Deus de 
números. 
 

 
 
 
Eu explicarei sobre a correlatividade de Deus primeiro. Correlatividade significa que existe 
um parceiro sujeito e um parceiro objeto. O parceiro sujeito investe e dá. O parceiro objeto 
recebe a partir do parceiro sujeito, e então dá de volta. Entretanto, o Pai disse que quando o 
parceiro objeto dá algo de volta, ele não dá de volta a mesma quantia que recebeu. Ele dá de 
volta com juros. Tal como um banco que economiza recursos, obtemos mais juros quando 
investimos mais. 
 
Um parceiro objeto que somente recebe e não dá de volta não pode continuar a existir. Isto 
causa sua própria morte. Quando olhamos para isto a partir da visão do princípio da ação dar e 
receber, obtemos mais juros se damos mais. O Pai disse que Deus nunca faz um acordo onde 
Ele perde. 
 
Deus está no centro do cosmos e os seres humanos são o centro da Terra. Deus também é os 
pais e os seres humanos são Seus filhos. Vocês provavelmente têm seus próprios filhos. Como 
vocês sentem sobre eles? Nossos filhos podem ser amados incondicionalmente. Queremos dar 
a eles tudo sem medir esforços. Este é o instinto de amor dos pais em relação aos seus filhos. 
 
De onde vem todo esse amor? Ele vem de Deus. Deus concede tudo para os seres humanos, 
porque Deus é os pais. Ele não faz perguntas quando ele dá. Os filhos de Deus estão 
destinados a receber tudo o que Deus dá a eles, e então retornar bondade a Deus com juros. O 
que acontecerá quando esses bons filhos se tornam bons filhos e filhas, se tornam patriotas em 
suas nações, e se tornam grandes pessoas? Os pais dos filhos olharão para eles e pensarão que 
tudo o que eles investiram valeu a pena. 
 



35 
 

Esse é o lucro que os pais criam a partir do investimento em seus filhos. Os pais não pedem 
por retorno material por seu amor. Isto é porque o coração sincero dos pais vai gerar 
automaticamente lucro em correspondência com a quantidade de amor que foi investida. 
 
Por que chamamos Deus de nossos pais? Por que Deus possui o shimjeong de pais? Quando 
Deus criou os seres humanos, Ele não pensou sobre Si mesmo. Ele somente pensou sobre 
quanto Ele poderia dar para Seus filhos. Deus somente tem o shimjeong de pais. O shimjeong
entre irmãos ou cônjuges não pode alcançar esse nível. Esse é o motivo pelo qual podemos 
chamar Deus de nossos pais. Este é o Princípio do amor da ação dar e receber. 
 
Os seres humanos também querem que seus filhos se tornem pessoas melhores do que eles 
mesmos. Um dos surpreendentes ensinamentos do Pai é que, sendo que Deus é os pais e nós 
somos Seus filhos, Deus também quer que nos tornemos até mesmo melhores do que Ele.
Nunca tínhamos ouvido esse conceito antes. 
 
Quando eu costumava participar em uma igreja cristã, fui ensinada que Deus existe muito 
acima de nós. Nós, seres humanos, somos pecadores e vamos para o céu acreditando em Jesus. 
Chamamos a nós mesmos de pecadores, mesmo se estamos salvos. A distância entre Deus e os 
seres humanos sempre permanece muito grande. Quando me juntei à Igreja de Unificação, 
ouvi o Princípio de Criação e as palavras do Pai. Eu compreendi que Deus permanecia no 
mesmo lugar, mas eu estava sendo elevada. Somos elevados ao nível de Deus quando nos 
tornamos Seus filhos. Essa era a diferença. 
 
Deus é nossos pais; assim, Ele não se sente invejoso porque nós, seres humanos, nos tornamos 
melhores do que Ele. É a mesma coisa com os pais humanos. Ficamos felizes quando nossos 
filhos se tornam melhores do que nós. O Pai dizia: “Ah, sim! Deus, como nossos pais, quer 
que nós, seres humanos, nos tornemos até mesmo melhores do que Ele! Por que é assim? É 
porque nós, seres humanos, somos Seus filhos e somos parceiros objeto do amor de Deus.” 
Vocês não podem ouvir qualquer coisa assim em qualquer outro lugar no mundo. 
 
Uma vez o Pai disse: “Deus cresce juntamente com os seres humanos!” Que tipo de 
pensamento surpreendente é este? Eu não podia entender que um ser tão perfeito como Deus 
cresce juntamente com os seres humanos. Por isso, eu perguntei para o Pai, “Deus realmente 
cresce como uma criança? Os cristãos pensarão que somos loucos quando eles ouvirem isto. 
Eles continuarão nos perseguindo, porque dizemos coisas diferentes, mas agora você disse que 
Deus cresce?” Então o Pai disse, “Deus naturalmente é perfeito, mas o amor não pode ser 
sentido a menos que exista um parceiro. Você entenderá isto se tiver filhos. Se seu filho está
com cinco anos de idade, você deve brincar com seu filho como se você também estivesse 
com cinco anos de idade.” 
 
Eu fiquei impressionada quando o Pai me disse isto. Então o Pai disse, “Amor é invisível, 
certo? Assim, se não existe nenhum estímulo externo vindo de outro ser, é como se o amor não 
estivesse lá.” Naquele tempo, o Pai nos disse que nossas mentes estão dentro de nossos corpos. 
Entretanto, as pessoas dizem que não conhecem sua mente, embora ela esteja dentro de seus 
corpos. Elas dizem que Deus não existe, embora Deus exista em todos os lugares. 
 
Deus aparece em um lugar onde existe um estímulo. Uma vez o Pai nos disse, “Bata em sua 
perna tão forte quanto possível com sua mão. Isto deve doer. Esta é a evidência que sua mente 
existe em qualquer lugar em seu corpo.” Nosso corpo está completamente preenchido com 
nossa mente. 
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Quando alguém bate em nosso corpo, nossa mente funciona ao mesmo tempo, e 
automaticamente gritamos, “ai!” Como nossa mente aparece onde existe um estímulo externo, 
Deus também aparece onde existe um estímulo externo. 
 
Podemos ver a partir do fato que podemos sentir amor através do estímulo a partir de um 
parceiro que o amor é correlativo. O amor de Deus cresce em relação ao crescimento dos seres 
humanos. Este é o motivo pelo qual podemos dizer que Deus também cresce. E quanto a isto? 
Vocês podem entender? Deus e os seres humanos possuem esse relacionamento muito íntimo. 
 
Aprendemos sobre a correlatividade de Deus, o Deus de amor neste momento. Também 
aprendemos sobre a ação dar e receber. Uma vez o Pai nos disse, “Se você pode entender 
claramente a ação dar e receber, você pode dizer que chegou mais perto de conhecer 
completamente o Princípio.” 
 
Ele continuou, “Se continuamos a viver para o benefício dos outros, mesmo se você não obtém
nada em retorno neste exato momento, o lucro será criado e voltará para você como uma 
grande quantia. Eu continuo a dar, porque conheço isto. Eu dou mesmo quando estou sofrendo 
uma perda. Tudo que tenho investido neste mundo voltará um dia, e os membros da Igreja de 
Unificação se tornarão ricos como resultado disto. As pessoas virão, e dinheiro também virá. 
Esse é o motivo pelo qual eu penso que nunca estou sofrendo uma perda.” 
 
O que é este “amor?” Ele traz todas as coisas à subjugação natural. Por que é assim? Um 
inimigo é alguém que nos ofendeu, certo? Por isso, se continuamos a viver para o benefício de 
nosso inimigo, o coração do inimigo será movido e naturalmente será subjugado. Isto é 
subjugação natural. 
 
O Cristianismo americano tem acreditado no Deus de poder, não no Deus de amor. O que é o 
Deus de poder? Esse ser tenta alcançar Seu objetivo através de violência. Isso é subjugação 
forçada. Isto não é subjugação natural. 
 
Os cristãos durante o início do estágio de fundação da América perseguiram os índios que 
estavam vivendo lá pacificamente. Entretanto, se os cristãos tivessem vivido realmente para o 
benefício dos índios e os ajudado com amor de Deus, os índios teriam ouvido as palavras dos 
cristãos. Eles teriam dito, “Ah, o Deus que vocês acreditam é realmente um bom ser. 
Queremos acreditar nele também.”  
 
Entretanto, os cristãos na América falharam em se relacionar com os índios desta forma. O Pai 
nos ensinou através do Princípio sobre o Deus de amor e a forma para subjugar naturalmente 
nossos inimigos vivendo para o benefício dos outros enquanto sacrificamos todas as coisas. 
 
Então o que é o “Deus de números?” O Princípio introduz para nós os números 12, 4, 21 e 40. 
Podemos encontrar a providência de números durante o período de crescimento de Adão e 
Eva. Esta providência de números se repetiu na Providência de Restauração, desde que Adão e 
Eva falharam em alcançar a perfeição. Isto é porque a Providência de Restauração é a 
Providência de Recriação.  
 
A providência que envolve números não muda. O doze não pode se tornar 13 e o 4 não pode se 
tornar 5. Isto não pode ser mudado facilmente. Sua ordem é fixa. No final, o Deus de números 
significa o Deus de ordem. 
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Então, que tipo de Deus é o Deus de ordem? Ele é o Deus de ciência. Todas as pessoas 
religiosas, incluindo os cristãos, pensam que Deus não tem nada a ver com a ciência, sendo 
que Ele pode operar grandes milagres e executar infinitamente grandes maravilhas espirituais. 
Isto não pode estar mais distante da verdade.  
 
Deus é a origem da ciência. Imaginem o que teria acontecido se Deus tivesse criado todas as 
coisas no universo incluindo o sol, a lua e o sistema solar enquanto ignorava uma ordem 
(ciência). Tudo poderia colidir e ser destruído. Entretanto, os corpos celestes giram em órbitas 
determinadas. A origem da ciência não é outra coisa além de Deus. 
 
O Pai descobriu tanto o Deus de amor como o Deus de ciência, e pensou qual Deus ele mais 
pesquisaria. O Pai já sabia espiritualmente muito sobre o Deus de amor, e ele estava de fato 
praticando muito sobre o amor e o serviço aos outros. Esse é o motivo pelo qual ele decidiu 
aprender mais sobre o Deus de ciência. 
 
A eletricidade somente pode existir através da ação dar e receber entre positividade (+) e 
negatividade (-). Há muitas áreas na ciência, mas o Pai escolheu aprender sobre eletricidade, 
sendo que exemplos da eletricidade funcionam bem quando explicamos o Princípio e o amor 
de Deus. Nosso Princípio contém tudo a partir do Deus de amor até o Deus de ciência, a partir 
da ciência natural até a Bíblia, a teologia, a filosofia e a literatura. O Princípio realmente é a 
verdade mais fundamental que pode explicar todas as coisas. Então, o que vocês acham que 
acontecerá se as pessoas aprenderem sobre o Princípio? As pessoas serão cativadas por ele. 
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“Espalhe a grande Verdade descoberta pelo Pai para o mundo inteiro” 
 
Vamos dar uma olhada na página 5 (versão em inglês) dos Gráficos de Hoon Dok de 3 horas. 
A resolução da ignorância interna através da verdade interna é cumprida através da religião, e 
a resolução da ignorância externa através da verdade externa é cumprida através da ciência. 
 
Esta é a Nova Verdade. Este é nosso grande Princípio através do qual o Pai revela e explica as 
partes inexplicáveis da Bíblia. 
 
A página 2 dos Gráficos do HoonDok do Princípio Divino trata da contradição humana e a 
Queda. Ele também utiliza a expressão ‘Motivo Egoísta.’ 
 
Quando eu era jovem, fiz muitas perguntas para o Pai, porque eu atendia o Pai muito de perto, 
frequentemente comendo e estudando juntamente com ele. Aqueles momentos se tornaram 
extremamente úteis para mim. Era por volta de 1955 ou 1956, antes do Matrimonio Sagrado 
do Pai com a Mãe, por isso não era tão difícil se aproximar dele como mais tarde. Ele nos 
tratava muito calorosamente, tal como um irmão mais velho. 
 
Eu perguntei ao Pai sobre este ‘Motivo Egoísta.’ Eu perguntei a ele, “você é um ser humano 
tal como o resto de nós, certo?” Ele disse, “Sim." Então como você foi capaz de descobrir o 
Princípio que não podia ser descoberto por um ser humano normal, e reivindica que salvará 
toda a humanidade?” Ele respondeu, “Porque eu joguei para bem longe minha motivação 
egoísta.” 
 
Como explicado antes, as pessoas estão em angústia por causa da motivação egoísta. Nossa 
Mente Original nos conduz a fazer coisas boas, mas nossa atitude autocentrada nos conduz a 
fazer coisas más. Este é o motivo pelo qual muitas pessoas religiosas e outras na filosofia ou 
de outras áreas no passado tentaram se livrar dessa atitude autocentrada. Por isso, a 
humanidade não tem sido capaz de superar a ação autocentrada.  
 
Você não pode evitar receber bênçãos se consegue afastar essa motivação autocentrada. Se 
você recebe Benção, seu Motivo Egoísta será removido. Por que isto é assim? 
 
 Os antepassados humanos Adão e Eva não puderam compartilhar amor centrando em Deus. 
Eles amaram centrando em Satanás. Esse é o motivo pelo qual eles receberam a linhagem de 
Satanás. Ao invés de realizar alegria, o amor de Adão e Eva se tornou a origem da contradição. 
A raiz da vida está embebida nesta origem do conflito humano. (Famílias Verdadeiras e Eu, 
página 2)  
 
Recebemos a Benção para que possamos amar centrando em Deus. Então, viver a vida de 
sacrificar todas as coisas que temos, incluindo nossas vidas, e vivendo para o benefício dos 
outros conduz para a superação da atitude autocentrada. Essa é a razão que todos no mundo 
devem receber a Benção Sagrada. 
 
Recebemos a Benção Sagrada e nossas linhagens foram mudadas para a linhagem de Deus. 
Aqueles que nasceram de pais que não receberam a Benção Sagrada ainda permanecem com a 
linhagem de Satanás. Quando começa a linhagem? Ela se torna linhagem logo que o 
espermatozóide do homem entra no corpo da mulher e fertiliza o óvulo dentro do útero. 
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Sendo que devemos receber a Benção Sagrada para cortar a linhagem de Satanás para ter a 
linhagem de Deus, o Pai frequentemente dizia, “Eu devo abençoar todos no mundo físico e no 
mundo espiritual antes de ir para o mundo espiritual para que eu possa mudar a linhagem de 
todos para a linhagem de Deus, para eliminar completamente a linhagem de Satanás e criar o 
duradouro e eterno Reino de Deus. Esta é minha responsabilidade.” 
 
Aprendemos o Princípio e suas Palavras atualmente, mas quando eu era muito jovem, cerca de 
50 anos atrás – foi a muito tempo atrás – não havia muitos membros. Havia 2 ou 3 pessoas, 
talvez 5, 6 ou 10 no máximo. O Pai falava dia e noite na sala da antiga Sede da Igreja com esse 
pequeno número de pessoas. Suas palavras então eram muito interessantes e os ouvintes 
ficavam preenchidos com graça. 
 
Isto parecia com o tempo quando minha avó costumava me alimentar com castanhas depois de 
mastigá-las para torná-las mais macias para mim. Eu adorava comer essas castanhas deliciosas 
sem nem mesmo pensar que isto era um problema. Isto era assim. O Pai estava preocupado. 
Por quê? Porque o Princípio é difícil. O Pai se preocupava: “Estas pessoas entenderão o 
Princípio?” Esse é o motivo pelo qual ele tentava mastigar o Princípio como se mastigasse 
castanhas antes de nos alimentar. 
 
Não havia muitas pessoas, por isso eu continuava perguntando a ele sobre as coisas que eu não 
entendia. O Pai nunca se mostrava cansado com minhas perguntas e me respondia 
diligentemente. Esse é o motivo pelo qual quando as pessoas ouvem minha conferência, elas 
pensam, “Ei, eu achava que o Princípio era difícil, mas sua conferência é muito fácil de 
entender.” As pessoas também me dizem, “Eu sentia uma barreira com o Pai, mas agora 
parece que o Pai está bem perto de mim. Eu sinto seu coração amoroso pelo Pai.” 
 
Por favor, não pensem que vocês estão ouvindo apenas uma pessoa quando estão ouvindo 
minhas palavras. Por favor, pensem, “o Pai está comigo!” Uma das missões que o Pai me deu 
era esta: “Você ouviu muito as Palavras do Pai desde que você era jovem, certo? Assim, visite 
todos os cantos da Terra e espalhe a Palavra até que você vá para o mundo espiritual.” Então 
eu disse, “O que?” Então ele disse, “Você não tem nada mais para fazer!” Eu aceitei a missão 
dada para mim e tenho viajado pelo mundo, dando discursos como a presidente da Casa de 
Unificação. O Pai também me disse para seguir até a África para espalhar as palavras. 
 
Eu tenho ouvido tanto as palavras do Pai, e elas são agora a dívida de amor que tenho com ele. 
O Pai está me dizendo agora para reparar esse débito. Ele disse, “Quantas palavras eu dei a 
você noite e dia nos primeiros tempos? Eu ainda quero espalhar para todos no mundo inteiro. 
Entretanto, eu estou tão ocupado para fazer isso.” 
 
O Pai ficou tão ocupado, ensinando os líderes principais ao redor do mundo. Ele se tornou tão 
ocupado que ele não tinha tempo nem para dizer olá para nós. Este é o motivo pelo qual ele 
dizia, “Vocês, membros dos trinta e seis casais, os chamados membros sêniores, saiam e 
ensinem os membros mais jovens como eu tenho ensinado vocês.” Esse é o motivo pelo qual 
estou aqui hoje.  
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Esforços do Pai para unificar religião e ciência 
 
O Pai tem feito muitas coisas para unificar religião e ciência. As religiões têm executado obras 
espirituais de forma somente abstrata, mas o Pai tem explicado com teorias práticas que são 
científicas e lógicas. O Princípio é boa evidência disto. Os cristãos que ainda ostentam ideias 
abstratas contra nossa igreja ainda se opõem a nós, mas este Princípio superou todo o mundo 
comunista. 
 
Uma das primeiras organizações sociais que o Pai criou foi a Academia de Professores para a 
Paz Mundial (PWPA). O Pai estabeleceu a PWPA no dia 6 de maio de 1973 depois de realizar 
a primeira Conferência Internacional para a Unidade das Ciências em Nova York de 23 a 26 
de novembro de 1972. 
 
O Pai nos disse que quando ele visitou o inferno no mundo espiritual, ele encontrou muitos 
estudiosos proeminentes conhecidos em todo o mundo no lugar mais escuro. Quando o Pai 
perguntou a eles, “Por que vocês estão aqui?” Eles responderam, “Cometemos o pecado de 
conduzir as pessoas para longe de Deus escrevendo livros com nossos pensamentos 
autocentrados enquanto éramos ignorantes sobre a existência de Deus. Por causa de nossos 
escritos, muitas pessoas vieram para o inferno sem conhecer sobre Deus, e nossos pecados 
crescem dia a dia. Este é o motivo pelo qual não podemos ser liberados do inferno.” 
 
Ele disse que os estudiosos também estavam sentados com suas costas encostadas nas costas 
de outros de uma forma muito solitária, e estavam sofrendo. Quando o Pai perguntou a eles, 
“Por que vocês estão sentados com suas costas encostadas uns nos outros?” Eles responderam: 
“É porque cometemos o pecado de não aceitar o conhecimento dos outros, e ao mesmo tempo 
insistir que somente nosso próprio conhecimento estava correto.” 
 
O Pai nos disse que a razão mais importante que ele estabeleceu a PWPA era para educar os 
estudiosos sobre Deus para ajudá-lo a ter sucesso na liberação do inferno. 
 
O Pai seguiu dizendo que os livros que contém a verdade sobre Deus permanecerão intocados, 
enquanto multidões de pessoas enfurecidas jogarão fora e queimarão os livros que não 
introduzem Deus. 
 
O propósito do estabelecimento da PWPA pode ser encontrado na página 281 do volume 5 do 
Curso de Vida dos Verdadeiros Pais:   
 
“Eu acredito que cada professor no mundo deve trabalhar em sua própria área e escrever para 
fornecer para as pessoas uma direção. Eu devo começar uma nova organização centrando nas 
universidades, e esse é o motivo pelo qual eu estabeleci a Academia de Professores para a Paz 
Mundial.” 
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O Significado providencial para o aprisionamento do Pai em Heungnam 
 
O Pai nos disse que quando comparamos comunismo e democracia, a democracia perseguiu o 
Pai mais do que o comunismo. Entretanto, a democracia fez uma única coisa boa. Isto foi que 
a democracia não matou o Messias. Ele diz que se o Pai tivesse ficado na Coreia do Norte um 
pouco mais do que ele ficou, o governo norte-coreano seguramente teria assassinado o Pai. 
 
Deus deve ter ficado muito preocupado. Esse é o motivo pelo qual Deus começou a Guerra da 
Coreia e fez as Nações Unidas e os Estados Unidos derramarem bombas na Coreia do Norte. 
Vocês sabem por que a Guerra da Coreia começou? Foi por causa do Pai. 
 
Há uma estória famosa sobre uma mulher idosa, a Sra. Hyeon Ok, que está agora no mundo 
espiritual. A Sra. Ok serviu o Pai começando quando ele estava em Pyongyang e os cristãos ao 
redor dela a ridicularizavam. 
 
Há uma passagem na Bíblia sobre Pedro sendo liberado da prisão por anjos. Os anjos cegaram 
os olhos dos carcereiros para deixar Pedro fugir da prisão. Os cristãos citavam isto e 
zombavam dela, dizendo, “Se seu Rev. Moon é o retorno do Senhor, como ele não pode 
escapar da prisão?” A avó Ok ficou profundamente magoada com isto. Ela chorou muito e 
orou, “Pai Celeste! Por favor, traga nosso mestre para fora da prisão.” 
 
Deus apareceu imediatamente e gritou para ela, dizendo, “Ei, não ore por coisas que eu não 
posso tornar realidade!” Deus disse para ela, “Quem protegeria sua vida se ele fosse para 
Pyongyang? Eu coloco seu mestre na prisão para que eu possa proteger sua vida. Ele está mais 
seguro dentro da prisão do que se ele estivesse do lado de fora. Se ele não estivesse em uma 
prisão, os cristãos e os comunistas o matariam!” 
 
Quem matou Jesus? Foram os romanos e os judeus que se opunham a ele. O Pai estava na 
mesma posição. Se os cristãos continuassem reivindicando, “O Rev. Moon é mau, o Rev. 
Moon é mau” e rotulando-o como um espião enviado pelo governo sul-coreano, os comunistas 
norte-coreanos seguramente o matariam. Deus não podia ver nenhuma outra forma e teve que 
enviar o Pai para a prisão. Então Deus começou a Guerra da Coreia a fim de salvar o Pai. 
 
Quando pensamos sobre isto, a história da Coreia como conhecemos existe por causa do Pai. 
Nós sabemos isto, mas o mundo não sabe.  
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Capítulo 2 – Princípio de Criação  
 
Deus existe sem forma 
 
Quando lemos o Princípio de Criação, existe uma frase que diz, “Como podemos conhecer a 
natureza divina do Deus invisível?” O Pai nos disse que, durante sua pesquisa sobre Deus, ele 
pensou muito sobre por que Deus é invisível. 
 
Aparentemente, não podemos ver a forma de Deus mesmo depois de irmos para o mundo 
espiritual. Por que é assim? O Pai nos deu duas razões. O primeiro capítulo no Cheon Seong 
Gyeong trata com o “Verdadeiro Deus” e muitos pontos referentes a isto são tratados em 
detalhes. 
 
Primeiro, Deus se encontraria em uma posição muito difícil se tivesse uma forma, porque as 
pessoas tentariam tomar Deus para elas mesmas. Todos no mundo diriam, “Deus! Venha para 
mim.” Guerras até mesmo mais devastadoras do que as duas guerras mundiais no século XX 
continuariam a acontecer. Esta é a razão pela qual é melhor não sermos capazes de ver Deus 
como uma manifestação de Sua forma. Portanto, não existe nenhum lugar onde Deus não 
exista. Mas se fossemos capazes de ver Deus, isto seria terrível. 
 
A segunda razão é que se Deus tivesse um corpo que pudéssemos ver, como o nosso próprio, o 
tamanho se tornaria um problema. Quão grande o corpo de Deus teria que ser, quando existem 
criações como montanhas sublimes e oceanos profundos? 
 
Havia senhoras idosas que tinham fortes sentidos espirituais em Daegu. Todas elas estão agora 
no mundo espiritual, mas os testemunhos que elas deram durante suas vidas eram muito 
divertidos de ouvir. 
 
Quando elas perguntavam em seu dialeto Daegu, “Deus! Você tem uma voz humana, mas 
como não podemos ver você?” Deus responderia no próprio dialeto delas, “Eu não tenho 
nenhum corpo!” Se elas importunavam Deus, dizendo, “De jeito nenhum! Isto não pode ser! 
Mostre-me!” Deus mostraria a elas um grande tsunami e diria a elas, “Este sou eu!” Se elas 
dissessem, “Não, não. Eu odeio água assim!” Então fortes tempestades de vento começavam a 
soprar. Então elas diriam, “Não. Eu também odeio vento!” 
 
O que Deus disse a elas estava realmente correto. Vento e água são partes da imagem de Deus. 
Quando as senhoras idosas continuaram importunando Deus, dizendo, “Mostre-se em uma 
forma humana!” Deus apareceria diante delas como um pai com um caloroso sorriso. Isto é 
porque se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado, eles se tornariam o corpo de Deus, e Deus 
teria aparecido na forma de Adão e Eva. 
 
Se Deus aparecesse como uma grande montanha, as pessoas abaixo não seriam capazes de ter 
boas noites de sono porque teriam que correr para longe de Deus para salvar suas vidas. Este é 
o motivo pelo qual Deus determinou que “Eu não devo ter nenhuma forma. Se eu aparecer, 
meus amados filhos vão gritar que todos serão esmagados até a morte. Não haverá um único 
dia sem alguém estar chorando sobre isto. Eu não devo ter qualquer forma.” O Pai nos disse, 
“Não tente ver Deus. Isso é o que acontecerá a você se tentar ver Deus, por isso não tente mais 
isso.” Mais tarde foi revelado que o Pai também pensava, “Eu sou grato que Deus não tem 
nenhuma forma.” 
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Características Duais de Deus 
 
Para ajudar seu entendimento sobre as características duais de Deus, eu demonstrarei a você
parte dos escritos diários de Hyo Won Eu quando ele estava editando a Explanação do 
Princípio Divino e a Exposição do Princípio Divino baseado no Wolli Wonbon sob a 
supervisão do Pai. 
 
Segunda-feira, 31 de janeiro de 1966 
Eu perguntei a ele se a natureza interna e a forma externa são formadas pela harmonização de 
Yin e Yang. 
A resposta do mestre foi o oposto. 
Ele disse que a harmonização de Sungsang e Hyungsang cria Yin e Yang. Meu mundo virou 
de cabeça para baixo. 
Ele revogou a teoria tradicional que tudo vem a existir através da harmonia de Yin e Yang. 
Ele explicou que isto é verdade no mundo de causa e efeito, mas não é assim com Deus. Se 
Deus já tivesse Yin e Yang nele, não teria havido nenhuma criação. 
Então ele explicou que Deus existe como a harmonia de Sungsang e Hyungsang e é o tipo 
Yang de existência. Portanto, Deus tinha que criar o mundo de tipo Yin. 
Eu perguntei ao Mestre se eu poderia escrever que todas as coisas foram criadas com Yin e 
Yang e Sungsang e Hyungsang porque Deus tem Sungsang Original e Hyungsang Original 
que possui o relacionamento de homem e mulher. O mestre disse sim, e eu compreendi sua 
intenção. 
 
Quinta-feira, 3 de fevereiro de 1966 
Eu tive que reescrever a primeira parte do Princípio de Criação. 
O argumento é que Sungsang e Hyungsang são as essências mais fundamentais de toda 
existência. Eu compreendi novamente que o Mestre é realmente o Corpo Original da Verdade.  
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O Pai aplicou totalmente o princípio da ação dar e receber 
 
Os aspectos mais importantes do Princípio de Criação são a Ação Dar e Receber e a 
Responsabilidade Humana. 
 
Depois de pesquisar sobre o princípio pelo qual Deus criou o universo, o Pai descobriu que 
tudo está em relacionamentos recíprocos, e que este era o princípio da ação dar e receber entre 
parceiros sujeito e objeto. 
 
Para tudo que você dá, você receberá. Se um parceiro sujeito dá algo para seu parceiro objeto, 
mas o parceiro objeto não retorna nada, esse objeto será destruído. Neste sentido, Amor 
Verdadeiro é algo que é dado infinitamente. Em outras palavras, você investe e investe sem 
procurar retorno. Você não continua a contar o que você dá. Eu realmente senti que o Pai era 
uma pessoa desse tipo de amor depois de servi-lo muito de perto por tanto tempo. 
  
Como o Pai podia ter feito isso? 
 
No final da década de 1980, o Pai pediu que os negócios relacionados com a igreja investissem 
cerca de 300 milhões de dólares na China para criar a Empresa Automotiva Panda. A razão 
por trás disto era que a providência de Deus poderia ser realizada se a China, a nação Arcanjo, 
ajudasse a Coreia, a nação Adão, e o Japão, a nação Eva. 
 
Então o incidente da Praça Tiananmen aconteceu em 1989. Estudantes e jovens durante o 
tempo de Deng Xiaoping se reuniram por liberdade e democracia. Eles formaram um grande 
grupo protestando na Praça Tiananmen contra o governo comunista. O governo chinês ficou 
extremamente surpreso. O governo ordenou que tanques disparassem contra os protestantes e 
isto resultou em milhares de mortes na Praça Tiananmen e em toda a cidade. Este foi um 
incidente horrível. 
 
Muitos investidores estrangeiros naquele tempo sentiam que não havia nenhuma esperança 
para investir neste país, e pegaram o dinheiro que tinham mantido em segurança em Hong 
Kong e voltaram para seus próprios países. Naquele tempo, Bo Hi Pak telefonou para o Pai e 
perguntou, “O que devemos fazer? Devemos retirar nosso dinheiro do banco de Hong Kong e 
retornar para a Coreia?” O Pai disse a ele, “Você fique calmo. Você não acha que eu previa 
este tipo de evento quando enviei você? Se o dinheiro é retirado, a China cairá. Deixe-o lá, e 
apenas espere! Logo chegará o momento, por isso, espere!” 
 
Aqueles que abandonaram a China com seu dinheiro ainda ficaram observando a China a 
partir de seus próprios países. Quando eles viram que o Rev. Moon não orientou seus 
seguidores a partirem com seu dinheiro, as pessoas pensaram que ainda poderia haver alguma 
esperança. Eles voltaram para a China e depositaram seu dinheiro no banco de Hong Kong. A 
China foi salva. Esse é o motivo pelo qual a economia da China naquele tempo não foi 
destruída. 
 
Como resultado, o governo chinês começou a confiar no Pai. Naquele tempo, era muito difícil 
cruzar o Paralelo 38 entre o Norte e Sul da Coreia. Mas o governo chinês deu permissão para 
os professores e estudantes da Universidade Kim Il Sung se envolverem livremente em várias 
atividades com nossas organizações. Assim, a providência avançou rapidamente. Vocês sabem 
quem ficou mais chocado com o sucesso do Pai? Naturalmente, o mundo livre ficou 
impressionado, mas Mikhail Gorbachev e Kim Il Sung ficaram ainda mais surpresos. 
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Trezentos mil soldados chineses foram até metade da península coreana durante a Guerra da 
Coreia na década de 1950. Eles pensaram, “Como o Rev. Moon pode ajudar assim seu 
inimigo? O Rev. Moon deve ser o tipo de pessoa que transcende ideologia, raça e religião, e 
ajudará qualquer pessoa a fim de realizar o mundo de paz.” 
 
Eu estava em East Garden quando vi Bo Hi Pak presentear o Pai com uma placa de gratidão de 
cerâmica branca enviada pelo governo chinês. Ela tinha uma inscrição em letras vermelhas em 
relevo que dizia, “Líder da Paz Mundial, Reverendo Sun Myung Moon.” O Pai ficou muito 
feliz ao recebê-la e disse, “Sim! A China agora ouvirá as minhas palavras.” 
 
A Mãe foi capaz de proclamar a Palavra de Deus no Grande Salão do Povo em Pequim graças 
à ajuda do Pai para a economia chinesa. Originalmente o discurso da Mãe não poderia ser 
realizado ali, porque ele tinha sido reservado para muitas reuniões da associação das mulheres 
no final do ano. Quando Deng Pufang, o filho mais velho de Deng Xiaoping ouviu isto, ele 
gritou, “Esta é a esposa do Rev. Moon, que salvou a China de uma crise econômica. Devemos 
recebê-la aqui, mesmo se isto significar que tenhamos que cancelar sua agenda.” É assim 
como a Mãe foi capaz de realizar a reunião no Grande Salão do Povo. 
 
Esta foi a razão que Won Bok Choi e as líderes da Federação das Mulheres puderam ir para a 
China com a Mãe um pouco antes do Natal de 1992, e realizar a Reunião para Declarar as 
Palavras do Pai. Naquele tempo, a China era um lugar muito pobre sem nem mesmo 
eletricidade suficiente. Uma mulher ministra do governo veio nos receber, e ela apareceu em 
um casaco e de calças. Entretanto, ela fez um grande esforço para tratar a Mãe o melhor que 
podiam, tal como colocar um tapete velho para a Mãe caminhar. 
 
Ficamos aliviados quando vimos um grande grupo de pessoas alinhadas para nos recepcionar 
no aeroporto. 
 
O filho mais velho de Deng Xiaoping nos convidou para almoçar no dia seguinte. Ele 
convidou a Mãe para a casa de convidados (Diaoyutai State guest house), onde os mais 
importantes visitantes nacionais ficavam hospedados. Lá, ele disse para ela, “Bem vinda, 
madame. Eu respeito seu esposo, o Rev. Sun Myung Moon. Eu entendi que ele não ostenta 
quaisquer inimigos a fim de realizar a paz mundial. Esse é o motivo pelo qual estou lendo as 
palavras do Rev. Moon todos os dias a fim de conduzir minha vida de acordo com seus 
ensinamentos.” 
 
A Mãe ficou muito comovida e disse a ele, com lágrimas em seus olhos, “Obrigada. Ainda 
existem muitas pessoas que se opõem e nos entendem mal, e eu sou muito grata que você 
entende as palavras de meu esposo.” Olhando para eles trocando palavras calorosas como se 
uma mãe e seu filho tivessem se encontrado depois de uma longa separação. Eu compreendi 
quão grande foi o efeito do amor do Pai expresso através de seu investimento na Empresa 
Automotiva Panda. É assim que 1,3 bilhões de pessoas da China foram capazes de ouvir as 
Palavras de Hoon Dok da Mãe através da transmissão nacional da China. 
 
Como o Pai frequentemente nos disse, a ação dar e receber significa que se você dá 
infinitamente, isto retornará para você com um grande componente de compensação. A 
Indústria Tongil investiu muito de tecnologia na Empresa Automotiva Panda e nós, membros, 
incluindo nossos membros japoneses, fizemos muitos investimentos com nossas doações. 
 
O Pai obteve maiores resultados do que apenas ganhar lucros através dos negócios.  
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Essa é a natureza do Amor Verdadeiro de Deus. O Shimjung de Deus, que o conduz a investir 
mais e mais, mesmo depois de já ter investido 100%, está baseado nisto. O Pai compreendeu 
esse grande princípio. 
 
O Pai disse que qualquer coisa que ele investe apenas para a Vontade de Deus sempre se torna 
centenas e milhares de vezes maior e retorna para ele. Esse é o motivo pelo qual ele continuou 
a investir.       
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Propósito de Criação, Propósito dos Três Objetos e Base de Quatro Posições 
 
Deus criou os seres humanos e todas as coisas. Deus criou em duas partes: o corpo espiritual e 
o corpo físico. Esse é o motivo pelo qual os seres humanos agora possuem o ser espiritual, o 
qual é como a espiritualidade de Deus. 
 
Os seres humanos podem ter domínio sobre todas as coisas criadas por Deus, porque Deus fez 
o corpo físico do ser humano com barro. O ser humano pode ter relacionamentos com todas as 
coisas, porque ele possui o corpo físico. Deus não pode interagir diretamente com todas as 
coisas. Esta é a importância do corpo físico. 
 
Além disso, Deus soprou Seu espírito nesse corpo físico. Este espírito deve crescer e se tornar 
completo antes que possa ter domínio sobre o mundo espiritual. Os seres humanos têm um ser 
físico e um ser espiritual a fim de terem domínio, em nome de Deus, e como filhos de Deus, 
sobre os mundos, tanto visível como invisível. 
 
E ainda, Deus criou os seres humanos como seus parceiros objetos. Enquanto somos 
inconscientes da existência de nossa mente a menos que ela receba estímulo, Deus criou o 
corpo substancial que pode ser visto.  Sendo que Ele não pode sentir amor sozinho, Ele queria 
habitar nesse corpo. Não aprendemos que Deus devia habitar em Adão e Eva uma vez que eles 
tivessem se aperfeiçoado? Então Adão e Eva viveriam enquanto atendiam Deus. Adão e Eva 
seriam o lar de Deus. Deus criou Adão e Eva, porque Ele precisava de corpos. Deus não tinha 
escolha, a não ser criar.  
 
A seguir está o Propósito dos Três Objetos. O Pai um dia nos disse, “Propósito dos Três
Objetos, é difícil entender, certo? Em termos de amor, isto é como a unidade de amor.” 
 
Por exemplo, o avô em uma família está na posição de Deus. Então, na posição da unidade de 
amor, está o seu neto. Se seu neto algum dia pergunta para o avô, “Vovô, me leve para passear 
em suas costas!” Então, independente de quão pesado ele seja, em uma posição semelhante a 
de Deus, o avô ainda dirá, “Sim, é claro!” e levará o neto para passear em suas costas. Nesse 
momento, o avô recebe algo a partir da solicitação de seu neto. Aqui, o neto se torna o parceiro 
sujeito e o avô se torna o parceiro objeto. 
 
Quando olhamos para o relacionamento entre esposo e esposa, a posição original da esposa é 
de parceiro objeto e a posição do esposo é de parceiro sujeito. Entretanto, quando a esposa 
pede para seu esposo, “Querido, estou com dores musculares em minhas costas. Por favor, me 
faça uma massagem,” então o esposo seguramente fará a massagem para sua adorada esposa, 
certo? Neste momento, porque a esposa moveu seu esposo de acordo com sua vontade, porque 
o esposo fez o que sua esposa pediu para ele fazer, a esposa vai para a posição de parceiro 
sujeito e o esposo vai para a posição de parceiro objeto. 
 
Quando o esposo vai para algum lugar, a esposa o segue incondicionalmente. Ela nem mesmo 
faz uma pergunta, mas apenas segue seu esposo como um imã. Então seus filhos seguirão a 
mesma direção porque seus pais estão indo para lá. Então quem os seguirá? Deus os seguirá 
alegremente.  
 
Quando praticamos Fé Absoluta, Amor Absoluto e Obediência Absoluta, nós, que estamos na 
posição de parceiros objetos, iremos para a posição de parceiros sujeitos e Deus nos seguirá. 
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As quatro posições na Base de Quatro Posições são iguais em valor; nenhuma posição mais 
elevada do que as outras. Elas são igualmente as mesmas. Elas estão unidas. Em outras 
palavras, elas se tornam uma unidade em corpo. Isto é como quando Deus está na posição 
sujeito, e as outras três posições se tornam três parceiros objetos. Existe Deus, o Parceiro 
Sujeito, o Parceiro Objeto e a União na Base de Quatro Posições, e quando o parceiro objeto 
se torna o parceiro sujeito, então as outras três se tornam seus parceiros objetos. Quando a 
união se torna o parceiro sujeito, então as três, incluindo Deus, também se tornarão parceiros 
objetos. Três Objetos significa que existe um parceiro sujeito e três parceiros objetos. Esta 
realização do Propósito dos Três Objetos na Base de Quatro Posições é a unidade através do 
amor. 
 
Quando esposo e esposa estão completamente unidos, eles não têm nenhuma razão para brigar. 
Além disso, quando Deus aparece através da Base de Quatro Posições, Ele se torna muito 
solitário se ao menos uma destas posições está ausente. Isto é porque o amor de Deus realiza a 
unidade pelo cumprimento do Propósito dos Três Objetos através da Base de Quatro Posições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

O Pai amou Deus mais do que qualquer outra pessoa 
 
O Pai nos disse que há três perguntas que Deus perguntará para cada um de nós quando 
formos para o mundo espiritual. Estas questões são perguntadas para todos sem exceção. 
 
Primeiro, quanto você amou Deus enquanto esteve no mundo físico? Segundo, quanto você 
amou as pessoas? E terceiro, quanto você amou a criação? Ele nos disse que Deus sempre 
pergunta estas três questões. Este é o motivo pelo qual o Pai tem nos ensinado a amar Deus, 
amar os seres humanos e amar a criação enquanto estamos no mundo físico.  
 
Eu vi como o Pai amava Deus. Eu sou incapaz de saber sobre todo o amor que o Pai concedeu 
a Deus, mas quero contar a você algumas das coisas que testemunhei enquanto o atendia muito 
de perto. 
 
O Pai às vezes dizia, “Eu sou louco por Deus. Eu sou louco pelo Princípio. Não há nada que eu 
faça que se desvie do desejo de Deus e do Princípio.” O que ele queria dizer com ser louco? 
Isto significa que uma pessoa não tem nenhuma consciência de si mesmo. O Pai era alguém 
que sempre perguntava, “Qual é a Vontade de Deus? O que Deus quer?” Esse desejo apenas 
ficava mais forte enquanto o tempo passava. 
 
Quando o Pai se sentava silenciosamente, parecia que o Pai não tinha nada. Ele parecia estar 
em um estado de total ausência de pensamento. Ele às vezes cantarolava silenciosamente e 
olhava como se estivesse esperando por alguém. Eu às vezes vi o Pai tentando captar a 
frequência da Vontade de Deus como uma antena rodando, sempre se mantendo vazio. Então 
quando começava alguma coisa, ele se movia com grande velocidade, como um relâmpago. 
 
Os membros americanos me perguntaram: “Que tipo de pessoa era o Pai? Como você 
descreveria o Pai em uma única palavra?” 
 
Esta é realmente uma questão difícil de responder. Eu respondi isto desta forma: “Ele não 
tinha nada, e ele tinha tudo.” Eu não acho que possa dar uma resposta melhor do que essa. 
 
Além disso, o Pai era como uma ponte que permitia as pessoas cruzarem o rio para fugir de 
Satanás e encontrar com Deus. Uma ponte conecta os dois lados de um rio. Entretanto, pode 
haver algum obstáculo no meio da ponte, e esse obstáculo impede as pessoas e os carros de 
cruzarem a ponte. Portanto, as pontes devem estar limpas e livres de obstáculos. O Pai era 
assim. 
 
O Pai também era como um túnel que permitia que as pessoas passem através de uma 
montanha com grande facilidade. Carros também podem passar rapidamente através de um 
túnel somente quando o túnel está livre de obstáculos. 
 
Por isso o Pai tem o papel de um mediador, como uma ponte ou um túnel, que conecta um 
lado (os seres humanos) com o outro (Deus). Entretanto, ele se mantém sem nenhum traço de 
si mesmo em sua própria consciência. 
 
O Pai frequentemente dizia que uma pessoa deve se tornar mais humilde enquanto sua posição
se eleva e ela assume mais responsabilidade. Ela deve ser como um feto no ventre. Um feto no 
ventre de sua mãe não tem nenhuma liberdade. Um feto recebe nutrientes através do cordão 
umbilical conectado com sua mãe. Se a mãe se deitar, o bebê se deita também.  
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Quando ela se levanta, o bebê deve se levantar também, e seguir sua mãe. O feto não tem 
nenhuma liberdade.  
  
Sejam grandes ou pequenas as posições que nos encontremos, elas não pertencem a nós. Ao 
invés de serem nossas, elas pertencem aos Verdadeiros Pais. Este e o motivo pelo qual vocês
devem se colocar na posição de defender o que pertence aos Verdadeiros Pais. No futuro vocês 
se tornarão os pastores, os líderes regionais e nacionais. Vocês também podem se tornar 
líderes em alguma organização providencial. Em outras palavras, quando crescemos na 
organização, nossas posições não pertencem a nós. O Céu tem nos dado as posições, para que 
possamos fazer bom uso delas. Vocês devem saber que esta não é sua posição. Líderes 
também devem orar constantemente, fazer Hoon Dok Hae, se tornar modelos para os outros, e 
viver para o benefício dos membros. Se vocês podem crescer até esses papéis, vocês farão
bem, não importa qual posição lhes seja confiada. 
 
Então, quando seu coração estiver vazio, você deve sempre perguntar a Deus, “Pai, você me 
colocou nessa posição. O que o Senhor quer que eu faça? O que devo fazer?” Devemos ter 
esse tipo de mentalidade. É importante que os líderes tenham esse tipo de mentalidade. Então 
Deus sempre nos guiará com inspiração e sabedoria. 
 
Uma vez o Pai me disse, “Você deve ser uma pessoa feliz.” Assim, eu perguntei a ele, “Por 
que, Pai?” Então ele respondeu, “Você pode controlar sua própria agenda quando vai para uma 
turnê de discursos. Você tem essa liberdade. Eu não.” Podemos pensar que o Pai é a pessoa 
mais livre de todas, mas de fato o Pai não tem liberdade. Ele não tem nenhuma liberdade, 
porque ele sempre busca a Vontade de Deus e se esforça para se tornar uma unidade com a 
Vontade. 
 
O Pai é muito sensível a todos os aspectos do ambiente, desde o clima até a direção do vento. 
O Pai disse uma vez, “Eu estou em um estado de completa unidade de mente e corpo.” O Pai 
disse que este estado significa que não há nenhum conceito de separação entre mente e corpo. 
Os sentimentos de Deus estão dentro dele, porque sua mente está em unidade com Deus e ele 
age de acordo com sua mente sem um segundo pensamento. Quando não podemos concentrar 
nossa mente em algo, isto é evidência de nossa desunião entre mente e corpo. 
 
Esse é o motivo pelo qual o Pai acha que as coisas que acontecem ao seu corpo são muito 
importantes. Por exemplo, houve uma situação quando o Pai permaneceu em sua cama até 
quase o momento de partir para um compromisso. Aqueles de nós que o atendíamos, ficamos 
ansiosos. Dissemos a ele, “Pai, está quase na hora de ir.” Então o Pai disse, “Eu sei disso, mas 
não vou. Minhas pernas não querem ir. Eu acho que devo ir mais tarde.” 
 
Algumas vezes, o Pai teria compromissos por volta das dez horas da manhã, e ele levantaria de 
sua cama bem cedo e sairia por volta das 5 ou 6 horas da manhã. Quando perguntamos para 
ele por que estava saindo tão cedo, ele nos dizia que havia pessoas que estariam tentando 
prejudicá-lo se ele fosse no horário. Ele sabia sobre esses esquemas através de seus sentidos 
espirituais. Às vezes, ele não sairia de casa até mais tarde, embora tivesse um compromisso às 
dez horas. Ele diria que tinha que ir mais tarde a fim de evitar situações que o prejudicariam. 
 
O Pai sempre nos dizia que, não importava quão sinceramente servíssemos o Pai, nada que 
fizéssemos o ajudaria a estender sua vida. O Pai sempre dizia que ele protegia sua própria vida
através dos sentidos espirituais.  
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Eu sonho frequentemente, e um dia tive este sonho. Havia um edifício com colunas 
gigantescas, e estávamos em uma extremidade do edifício com o Pai. Na outra extremidade 
estavam incontáveis inimigos, e eles estavam atirando flechas e lanças no Pai. Estávamos 
assustados e com medo. Embora estivéssemos muito perto do Pai, estávamos tremendo de 
medo ao invés de ajudar o Pai. O Pai se movia rapidamente para se esquivar de todos os 
objetos lançados contra ele. Depois deste sonho, eu compreendi, “Se estamos apenas seguindo 
o Pai sem prestar qualquer ajuda a ele, estamos somente nos tornando um fardo para o Pai!” 
 
Uma vez em um sonho, eu estava seguindo o Pai, e ele repentinamente desapareceu. Ele 
simplesmente desapareceu no ar. Eu comecei a procurar o Pai como se estivesse brincando de 
esconde-esconde, pensando, “Oh, onde o Mestre foi?” Em minha busca para encontrar o Pai, 
às vezes montanhas bloqueavam meu caminho, e às vezes havia rios que eu tinha que cruzar. 
Eu juntei todas as minhas forças para superar estes obstáculos. Era muito difícil e cansativo 
superar estas montanhas e rios, embora fosse apenas um sonho. Quando estava para cair 
exausta, eu vi que havia uma pequena cabana no vale à distância. Eu tinha certeza que o 
Mestre estava lá. Quando cheguei na cabana, havia espaço suficiente apenas para uma pessoa 
se deitar lá, e o Pai estava lá sozinho. 
 
Naquele tempo, o Pai estava recebendo muita perseguição de Satanás. Eu também tive um 
sonho onde o Pai estava correndo para longe desesperadamente para salvar a sua vida. 
 
O antigo embaixador Sang Guk Han tinha um filho chamado Cheori. Ele abriu seus olhos 
espirituais quando tinha somente quatro anos de idade e lia com exatidão a mente das pessoas. 
O embaixador Han perguntou ao Pai, “Todos deveriam abrir seus olhos espirituais como meu 
Cheori?” O Pai respondeu, “Não. Se os seres humanos não tivessem caído, eles não teriam 
conhecido que há essa coisa como um ser espiritual.” Ele queria dizer que o ser físico e o ser 
espiritual estariam unidos tão completamente que nem mesmo seríamos capazes de distinguir 
entre os dois. 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, a Vontade de Deus teria sido conhecida diretamente 
por nossos seres espirituais, e agiríamos de acordo com a Vontade de Deus. Este fenômeno 
pode ser comparado com a tentativa de arrumar uma máquina quebrada perfurando-a. O Pai 
nos disse que essas coisas são fenômenos vistos no caminho de restauração até Deus. 
 
Quando consideramos estas coisas, podemos entender que o Pai é alguém que está sempre 
pronto para seguir a Vontade de Deus a qualquer momento. Em outras palavras, o Pai é assim, 
porque ele está em um estado de completa ausência de si mesmo. 
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As pessoas são parceiros objetos de amor e mestres de amor 
 
A próxima questão que Deus nos perguntará é, quanto amamos as outras pessoas enquanto 
estivemos no mundo físico. O Pai nos ensinou que há duas formas ideais para interagir com as 
pessoas. 
 
A primeira forma, ele disse, é tratar a todos, sejam eles filhos ou pessoas mais velhas, como 
pessoas enviadas por Deus. Ele olharia para as pessoas e diria: “Eu farei o melhor que posso 
por estas pessoas. Como eu as farei felizes e alegres?” Ele continuaria pensando sobre como 
faria isto. Eventualmente ele encontraria uma forma de ser bom com elas. 
 
Dizemos que Deus é onipotente e onisciente, que Ele sabe tudo e pode fazer tudo. Mas esse 
conceito somente pode ser explicado através do amor. Deus é esse ser. 
 
Isto é semelhante à forma como nós, seres humanos, buscamos as melhores formas para fazer
nossos filhos felizes. Se pensamos sobre isto o suficiente, a forma para fazer isto virá 
naturalmente para nossa mente. O Pai naturalmente descobria a melhor forma de fazer as 
pessoas felizes, e isto vinha para ele depois de algum pensamento. Então ele obtinha a 
capacidade para fazer isso acontecer da melhor forma. Se também queremos nos tornar 
onipotentes e oniscientes, precisamos nos tornar os donos desse amor verdadeiro. 
 
O Pai disse que a segunda forma é pensar que deve haver algo que ele pode aprender a partir 
de cada pessoa. O Pai trataria cada pessoa com humildade, pensando que ele devia aprender 
alguma coisa a partir daquela pessoa. Ele considerava que Deus devia ter enviado esta pessoa 
para o Pai a fim de ensinar alguma coisa. Quando ele pensava desta forma com sinceridade, 
havia sempre algo que ele poderia aprender. O Pai disse que isto era porque cada ser humano 
nasce com um dos doze tipos de caráter de Deus. 
 
O Pai nos disse que ele sentia imensa alegria quando servia uma pessoa como seu mestre. Ele 
disse que podia viver cada dia e cada momento como o primeiro dia da escola, entusiasmado 
para aprender coisas novas e sem qualquer sentimento de tédio. Para nós também, uma pessoa 
que tem um coração para aprender a partir dos outros, e para fazer boas coisas para os outros, é 
a pessoa viva mais feliz. 
 
As pessoas mais ricas são aquelas que se esforçam para viver para o benefício dos outros, e as 
mais pobres são aquelas que podem ter muita riqueza, mas ainda tentam imaginar planos para 
usar as pessoas. O Pai disse que essa pessoa, embora possa ter montanhas de bens materiais, 
nunca se sentirá satisfeita com sua ganância. 
 
Por isso, precisamos pensar seriamente sobre como amaremos as pessoas e viveremos para o 
benefício dos outros. Devemos aprender sobre o fato que o Pai tratava cada pessoa como 
sendo alguém precioso. 
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O nível de amor do Pai pela natureza 
 
A terceira questão que Deus nos perguntará quando formos para o mundo espiritual é quanto 
amamos a natureza enquanto estivemos no mundo físico. Para aprender a resposta para esta 
questão, eu observei bem de perto como o Pai ama todas as coisas criadas. 
 
Primeiro de tudo, o Pai organizava cuidadosamente todas as coisas que ele utilizava. Ele 
mantinha seu quarto tão arrumado, que uma noite quando houve falta de eletricidade por três 
horas, ele não teve nenhum problema para se mover e encontrar tudo o que ele precisava no 
escuro. Isto era porque ele sabia onde estavam todas as coisas, sendo que ele mantinha tudo 
em seu lugar adequado. Ele ainda podia encontrar qualquer item, e mais tarde colocá-lo de 
volta em seu devido lugar. Ele era tão organizado assim. 
 
O Verdadeiro Filho que mais se assemelha a este aspecto do Pai é Un Jin Nim. O Pai 
costumava passar no quarto de seus filhos de dia ou de noite, sendo que ele era muito ocupado 
e não tinha muito tempo para estar com seus filhos. Un Jin Nim costumava manter sua cama 
muito arrumada e dormia no chão. Quando o Pai perguntou, “Un Jin! Por que você dorme no 
chão e não em sua cama?” Un Jin Nim respondeu, “Eu não posso dormir na cama. Ela está 
limpa, e enrugará se eu dormir nela.” Ouvindo isto, o Pai disse, “Você é igual a mim!” 
 
O Pai é muito organizado, e ele também conserva muito as coisas. Uma vez, um melão 
aparentemente delicioso foi cortado em oito fatias de forma crescente para que as pessoas 
pudessem comê-lo utilizando garfos. Depois de comer o último pedaço, o Pai pegou uma 
colher e começou a escavar a parte branca ligada com a casca tal como um típico homem 
idoso em uma vila rural. Observando isto, a Mãe perguntou ao Pai, “Pai! Você quer outro?” 
Ele respondeu, “Eu só estou fazendo isso, porque não quero desperdiçar a parte não consumida 
jogando-a fora.” 
 
Uma vez a Mãe comprou um novo copo de cristal para o Pai beber água em uma loja de 
departamentos. O Pai ficou muito triste, e perguntou onde foi parar seu antigo como de água. 
Ele perguntou por que ela teve que comprar um copo novo, quando o antigo ainda estava em 
boa condição. Ele disse que tinha muitas boas lembranças com o copo antigo, e ele desfrutava 
pensar sobre elas enquanto bebia com ele. O copo tinha muitas lembranças ligadas a ele, tais 
como os momentos quando pensava sobre a Vontade de Deus e quando esperava por 
determinadas pessoas. Todas as camadas de lembranças desapareceriam se o copo fosse 
jogado fora. 
 
Ele também usaria o mesmo suéter por um longo tempo. Ele dizia que tinha muitas boas 
lembranças ligadas a um suéter específico. Quando recebia um novo suéter ou gravata, ele 
usaria uma vez, em uma ocasião especial como o Natal, e então daria para alguém. Então o Pai 
voltaria a usar a mesma peça de vestuário que já tinha usado. Às vezes ele falaria com suas 
roupas, ou pensaria sobre uma pessoa específica ou sobre a Vontade de Deus enquanto usava 
uma peça específica de roupa. Tudo ao redor do Pai estava vivo. Qualquer artigo poderia se 
tornar um parceiro de conversa para o Pai. 
 
O Pai trataria cada artigo como se fosse parte de seu próprio corpo. Por exemplo, sempre que 
ele viajava em voos comerciais, ele limpava o banheiro na cabine de passageiros 
completamente.  Ele dizia que isto fazia o avião feliz para ele dançar. Ele sentia estas coisas 
com sua mente e seu corpo. O avião diria para ele onde pessoas más estavam sentadas.  
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Quando ele fosse para o espaço privado de alguma pessoa, ele podia conhecer a atmosfera da 
casa observando o teto ou as cortinas e entender a personalidade do dono da casa. Isto era 
porque todas as coisas respondiam a ele. O Pai podia conhecer estas coisas também 
observando os gatos e cachorros de estimação em uma casa. Se o dono fosse pavio curto, o 
latido do cachorro refletiria isso. Se o dono fosse maleável, o animal de estimação se 
assemelharia a este traço de caráter. 
 
O Pai fala com a natureza assim. O Pai disse que realmente amar todas as coisas no mundo e 
fazê-las nossas amigas nos permite experimentar como teria sido com Adão e Eva, se eles 
tivessem alcançado domínio sobre toda a criação. 
 
Um dia, o Pai foi com outros membros da igreja para a casa de um membro que criava 
codornas. Esta pessoa era famosa por criar muitas codornas. O Pai olhou para as gaiolas onde 
centenas de codornas eram mantidas. Então ele me perguntou enquanto observava 
silenciosamente as gaiolas. “Gil Ja, quando você acha que as codornas estão mais felizes?” Eu 
disse, “Bem, deve ser quando uma codorna macho e uma codorna fêmea fazem amor.” O Pai 
me disse, “Não. Sendo que todas as coisas são criadas por Deus para os seres humanos, elas 
são mais felizes quando veem os seres humanos olhando para elas com amor em seus 
corações.” 
 
Por isso, é importante para você amar todas as coisas antes de ir para o mundo espiritual. O Pai 
também nos disse para conservarmos todas as coisas. 
 
Uma vez, o Pai estava treinando filhos abençoados de segunda geração para pescar atum. Ele 
observou que eles levavam longas folhas de papel higiênico quando iam ao banheiro. O Pai 
disse a eles que se desperdiçassem papel higiênico assim, seus descendentes seriam mendigos. 
Essa é a forma como o Pai conservava as coisas. Ele dizia que todas as coisas se tornam felizes
e seguem os seres humanos somente quando praticamos a conservação das coisas. Vamos 
manter isto em mente e não desperdiçar as coisas. 
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O Pai move a fortuna celeste conhecendo o momento providencial 
 
Aqui falaremos sobre os Três Estágios Ordenados do Período de Crescimento. 
 
Eu explicarei com um diagrama, assim você poderá entender isto mais facilmente. (Ver a 
figura na página 32 dos Gráficos do Princípio Divino Resumido para Hoon Dok, material em 
inglês.) 
 
Por que o Princípio diz que Adão e Eva caíram no nível de conclusão do estágio de 
crescimento? Isto não é algo que o Pai apenas criou. Apenas uma pista pode ser encontrada na 
Bíblia. É a oferta de sacrifícios de Abraão. As três ofertas de Abraão representavam todas as 
coisas no cosmos. (Ver a figura na página 138 dos Gráficos do Princípio Divino Resumido 
para Hoon Dok, material em inglês.) 
 
Deus disse para Abraão, “Ofereça-me duas pombinhas e dois cordeiros. Entretanto, ofereça-
me somente uma novilha.” Por que Ele fez isto? Isto era porque Adão e Eva cresceram em um 
relacionamento horizontal durante o período de formação e crescimento, mas eles não teriam o 
mesmo relacionamento horizontal no estágio de aperfeiçoamento. Esse é o motivo pelo qual 
Deus disse para Abraão oferecer somente uma novilha, a qual simbolizava o estágio de 
aperfeiçoamento. 
 
Por isso, a conclusão aqui é que Adão e Eva caíram enquanto estavam no nível de conclusão 
do estágio de crescimento, e era possível para Satanás invadir até este nível. Entretanto, 
Satanás não poderia invadir no estágio de aperfeiçoamento. 
 
Também podemos saber isto pela observação da forma como o Pai avançou a providência na 
realidade. No dia 20 de agosto de 1985, o Pai disse, “O comunismo esteve declinando desde 
1960, e 70 será seu último ano. Satanás não pode ir além do número 7.” Ele falou novamente 
em um momento quando o comunismo tinha expandido sua influência por todo o globo, 
dizendo, “O comunismo somente declinará, e acabará.” As pessoas disseram, “Oh, pensamos 
que o Reverendo Moon era um homem inteligente, mas o que é isto? O Rev. Moon está louco? 
Como ele pôde dizer que o comunismo acabará quando ele está se espalhando como um 
incêndio?” 
 
Cada um dos três estágios do Período de Crescimento, Formação, Crescimento e 
Aperfeiçoamento, representa 33 por cento do todo. A parcela relativa ao nível de conclusão do 
estágio de crescimento, onde Adão e Eva caíram, seria 66,7 por cento, o que é 
aproximadamente 70 por cento. Esse é o motivo pelo qual o Pai disse que o comunismo 
começaria a declinar 70 anos após sua criação em 1922. A União Soviética realmente caiu em 
dezembro de 1991. 
 
O comunismo acabou, tal como o Pai previu. Sinais de sua falência começaram lentamente a 
aparecer 60 anos após a Revolução Bolshevik de 1917. No momento quando 70 anos se 
passaram, ele estava claramente em declínio. Até mesmo figuras expressivas do comunismo, 
Mikhail Gorbachev e Kim Il Sung, inclinaram suas cabeças para o Pai. Isto era porque o tempo 
tinha chegado. Esse é o motivo pelo qual o Pai disse, “Eu sou um humano tal como qualquer 
outro, mas eu posso fazer coisas que vocês não podem.” 
 
Julgando a partir disto, o Pai conhece o tempo certo na providência. Esse é o motivo pelo qual 
ele pode prever que tipo de tempo virá e que tipo de era amanhecerá.  
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Ninguém sabe quando este tempo chegará. Somente o Pai sabe. O Pai prediz e se prepara de 
forma adequada. 
 
Segundo, o Pai move a fortuna celeste. O que significa mover a fortuna celeste? Em outras 
palavras, ele move o mundo espiritual de acordo com sua vontade. Quem fez o milagre de 
Cheongpyeong acontecer? Foi o Pai. Heung Jin Nim e Dae Mo Nim foram capazes de mover 
os antepassados e todo o mundo espiritual sobre o fundamento vitorioso preparado pelo Pai no 
mundo físico. O Pai move a fortuna celeste desta forma. Em outras palavras, ele move o 
mundo espiritual. 
 
O Pai uma vez nos disse que mover o mundo espiritual pode ser comparado com tentar 
controlar uma tempestade. Quando se deparam com uma tempestade, os seres humanos não 
podem pará-la. O Pai move a fortuna celeste movendo o mundo espiritual, e nenhum líder no 
mundo pode derrotar o Pai, porque eles estão enfrentando uma tempestade. 
 
Você provavelmente deu o Vinho Sagrado para muitas pessoas. O que as pessoas do mundo 
pensam sobre isto? A maioria delas dirá, “O que eles estão fazendo?” Além disso, o Pai nos 
conduz a fazer coisas que as pessoas de fora da igreja não entendem. Isto é porque essas ações
podem mover o mundo espiritual e trazer fortuna celeste. Ajudar as pessoas a tomarem o 
Vinho Sagrado se torna uma condição. 
 
Estamos na mesma posição como somos no mundo espiritual, mas as pessoas de fora não 
entendem isto. Nós também não sabemos todas as coisas. Assim, o que é fé absoluta, amor 
absoluto e obediência absoluta? Embora não entendamos, se seguimos a direção do Pai, 
seremos parte da obra do Pai e estaremos seguindo o Pai quando ele move a fortuna celeste. 
Essa é a razão que as coisas continuam indo bem para os membros da Igreja de Unificação, 
enquanto as pessoas de fora da igreja continuam experimentando essas coisas ruins quando
normalmente se espera que pudessem ir bem. 
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Quando a semente do ser espiritual é feita? 
 
O Pai falou como segue sobre como o ser espiritual nasce. Embora a Bíblia diz que Deus criou 
um homem, e então soprou em suas narinas o fôlego da vida (Gen. 2:7), o Pai nos disse que 
uma semente do ser espiritual já existe enquanto o feto ainda está no ventre. 
 
Ele disse que o crescimento do ser espiritual começa quando o bebê nasce e toma o ar em seus
pulmões com sua primeira respiração. 
 
“Não importa quão bem um feto seja formado enquanto está dentro do útero, isto não seria 
inútil se algo errado acontecesse no momento do nascimento? O ser espiritual não existiria 
mais. O ser espiritual somente passa a existir quando o bebê tiver respirado nos dois mundos.” 
 
Tal como uma castanha que tenha sido enterrada no chão somente começa a crescer depois 
que um broto apareça, a semente do ser espiritual deve entrar em contato com o ar antes que 
ele possa brotar e começar a crescer. 
 
Para dar outro exemplo, isto é semelhante à forma que a eletricidade produzida em uma 
estação geradora está conectada com muitos fios elétricos para que um simples toque em um 
botão possa ascender uma lâmpada, disse o Pai. 
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Crescimento e aperfeiçoamento do ser espiritual 
 
Quando lemos a Seção 6, O Mundo Incorpóreo e o Mundo Corpóreo cujo Centro é o Ser 
Humano do Princípio de Criação, ela explica sobre o crescimento do ser espiritual. 
 
Nosso ser espiritual cresce em três estágios. Cada estágio do crescimento do ser espiritual tem 
um nome. Os nomes são espirito de forma, espírito de vida e espírito divino. Aqui, espírito 
divino significa espírito luminescente. O nome de cada estágio de crescimento do ser espiritual 
tem seu próprio significado. 
 
Antes de recebermos a Bênção Sagrada, enquanto ainda estávamos atendendo a universidade, 
o Pai veio para o nosso campus. Então o Pai nos disse, “Se você se casar com um homem 
deste mundo, você dará nascimento a um filho cujo ser espiritual será meio humano e meio 
animal.” Ele nos disse que seres meio humano e meio animal realmente existem no mundo 
espiritual. Naquele tempo, eu não entendi o ele queria dizer. Eu somente pude ouvir suas 
palavras com surpresa. Recentemente, entretanto, estou sentindo a realidade dessas palavras. 
 
Eu fui ao Museu Britânico quando visitei Londres. Logo no lado da frente da entrada do 
museu, havia estátuas de seres meio animal e meio humano. A parte superior de seus corpos 
era humana, mas elas tinham a parte inferior do corpo de um cavalo, com quatro patas. 
 
Talvez a escultura pretendia simbolizar alguém de grande habilidade para dar às estátuas a 
parte inferior de um cavalo, sendo que o transporte não era tão bem desenvolvido como é 
atualmente. Naquele tempo, o cavalo era a mais rápida e mais conveniente forma de viajar. Na 
realidade, entretanto, o escultor criou uma estátua se assemelhando a um meio animal e meio 
humano. 
 
Antes de um espírito humano tomar forma, ele está no nível de um animal. Ok Soon Shin, uma 
senhora agora no mundo espiritual, cujos olhos espirituais estavam abertos, nos disse que os 
humanos podem caminhar em duas pernas com seu corpo físico, mas os seres espirituais 
daqueles que não passaram através da ressurreição caminham em quatro pernas como animais. 
Ela nos disse que, sendo que nós aceitamos a Palavra e fomos ressuscitados, nossos seres 
espirituais passam a ter a forma adequada. Ela também disse que a maioria daqueles que não 
seguiram através da ressurreição têm um ser espiritual como um animal que rasteja no chão. 
Além disso, os seres espirituais das pessoas tomam forma de cachorro quando seus 
antepassados foram sexualmente promíscuos, a forma de um porco se elas foram gananciosas, 
e a forma de serpente se foram mentirosas. 
 
O que compreendi enquanto atendia o Pai muito de perto, foi que o Pai estava bem ciente 
destes fatos. Costumávamos ouvir as Palavras do Pai durante os cultos dominicais na Antiga 
Sede da Igreja em Cheongpa Dong. O Pai desceria as escadas a partir do segundo andar às sete 
horas para seu café da manhã. Então, ouviríamos as palavras do Pai, às vezes por todo o dia e 
até a noite. 
 
Às vezes estaríamos sentados em um círculo, ouvindo o Pai falar, e haveria alguém para quem 
o Pai não falaria o dia inteiro. Ele nem mesmo reconheceria sua presença. Haveria outros com 
quem o Pai trocaria muitas palavras. Ele selecionaria alguns entre o grupo sentado para falar. 
Em outras palavras, ele estava discriminando entre as pessoas. 
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 No início, eu não pude entender porque o Pai discriminaria certas pessoas. Foi somente muito 
mais tarde que o Pai nos disse, “A razão era que aquelas pessoas que não estavam em uma 
posição onde eu posso ter domínio direto e dar meu amor diretamente e tinham seres 
espirituais cujas formas ainda não eram humanas.” Quando ouvi ele dizer isto, eu pude 
entender a razão para seu comportamento anterior. 
 
Por exemplo, o ser espiritual de uma pessoa teria um olho que não estava na posição adequada 
no rosto, ou nariz seria torto, ou uma boca localizada nas costas da cabeça. Há pessoas cujos 
seres espirituais têm aparências inimaginavelmente ferozes. O Pai disse que ele devia deixar 
essas pessoas sozinhas. Se o Pai fala para elas ou interfere com elas, seus olhos, boca ou nariz 
nunca retornaria para a posição adequada. 
 
O Pai não fala para essas pessoas, porque ele as ama. O Pai disse que a melhor forma para ele 
amar essas pessoas é deixá-las aprender a partir das palavras que ele fala para os outros. Elas 
podem se arrepender e repetir o processo de ressurreição para ter seus seres espirituais 
retornando para a forma normal. 
 
Vamos dizer que há um agricultor. Ele tem semeado as sementes, e estas sementes estão 
brotando. Agora o trabalho do agricultor é deixá-las crescer. Ele não deve desatentamente 
puxar os brotos na esperança de fazê-las crescer mais rapidamente. De uma forma semelhante, 
eu tenho testemunhado muitas situações onde o Pai tratou as pessoas diferentemente de acordo 
com o a situação se elas estavam na realidade de domínio direto do Pai ou no domínio indireto. 
 
Então, quando entramos no estágio de formação, nossos seres espirituais tomam forma. Eu 
estou sempre surpresa pela expressão “ser espiritual.” 
 
Eu tinha uma questão que não podia responder enquanto estava atendendo uma igreja cristã, 
antes de me juntar à Igreja de Unificação. Dizemos que nosso espírito tem um corpo e que 
nosso espírito vai para o céu quando morremos. Eu imaginava onde meu espírito estava? Eu 
imaginava que ele poderia estar em nosso cérebro, porque pensamos com ele. Ou ele poderia 
estar em nosso coração, sendo que sentimos coisas com ele. Eu era muito curiosa sobre a 
localização do meu espírito. Eu até mesmo pensei em determinado ponto que o espírito existe 
em um limbo, como uma nuvem ou nevoeiro. 
 
De acordo com “O Mundo Incorpóreo e o Mundo Corpóreo cujo Centro é o Ser Humano” no 
Princípio de Criação, nosso ser espiritual se desenvolve na exata semelhança ao nosso corpo 
físico. Por isso nosso corpo físico é como a forma para nosso corpo espiritual. Pode ser devido 
a esta razão que não há duas pessoas no mundo que sejam exatamente iguais. 
 
Há uma estória interessante. Uma das esposas dos 36 casais teve uma incontrolável
enfermidade no rosto, Sua condição não melhorava mesmo depois de um tratamento no 
hospital. Por isso, esta mulher acabou orando para Deus, “Senhor! Eu sou sua filha, e tenho 
esta dolorosa enfermidade no meu rosto. Por favor, cure-me!” Ela implorou a Deus. Então, a 
partir de dentro de seu corpo, ela ouviu a voz de Deus dizendo, “Ok! Ok! Aplique sua saliva 
sobre as enfermidades.” Ela seguiu a instrução de Deus e mais tarde suas enfermidades 
desapareceram. 
 
Espantada e exultante, ela perguntou, “Senhor! Onde você está? Eu ouço sua voz, mas eu não 
sei onde você está. Onde você está?” Então a voz saiu da boca dela, dizendo, “Eu estou aqui, 
eu estou aqui,” e ela bateu várias vezes sua região genital com suas mãos. 
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A voz dentro dela também disse, “Como você não sabe disto! Como você não sabe disto!” 
 
O Pai ouviu esta história e achou interessante. Quando famílias abençoadas estavam reunidas 
em Cheongpyeong para um seminário, o Pai pediu para a mulher vir à frente para dar seu 
testemunho para todos. Ela deu um testemunho muito entusiasmado. Curiosa, eu perguntei ao 
Pai, “Deus realmente existe no órgão reprodutivo?” O Pai disse, “Quando Ele estava criando 
os seres humanos, Deus gastou mais tempo criando os órgãos reprodutivos de homem e 
mulher.” Essa é a forma como os órgãos sexuais são importantes. 
 
O Pai nos deu muitas palavras preciosas. Ele disse, “Eu estou vestindo um corpo e vocês estão 
vestindo um corpo, mas quantas dezenas de milhares de pessoas vocês acham que eu 
encontrarei enquanto estou vivo?” 
 
Quando estávamos servindo o Pai em Cheongpa Dong, não havia nenhum porteiro nesse lugar.  
Qualquer pessoa podia caminhar até a casa e ver o Pai. Quando mais tarde o Pai mudou para 
Hannam Dong, não podíamos entrar sem permissão. Se tornou mais difícil entrar. O Pai estava 
muito ocupado para ver todos os membros vindo para Hannam Dong para vê-lo, por isso ele 
tinha que limitar o número de membros vindo para Hannam Dong. O Pai ficou triste sobre 
isto. 
 
As coisas serão diferentes, uma vez que formos para o mundo espiritual. O Pai nos disse que 
quando ele for para o mundo espiritual, ele se tornará um espírito divino brilhante emanando 
luz. Nós também brilharemos no mundo espiritual. A intensidade de nossa luz dependerá de 
quanto vivemos nossas vidas sinceramente enquanto amamos Deus, a humanidade e a 
natureza. Aqueles que viverem essa vida sincera terão um ser espiritual brilhante. 
 
Esta é uma verdade eterna que não pode ser negada. Quando deixamos nossos corpos físicos, a 
intensidade de nossa luz determinará quão facilmente seremos notados. Isto será como se 
estivéssemos olhando para baixo a partir do céu de noite para a arquitetura da cidade de Seul. 
As luzes mais brilhantes atraem nossos olhos mais rapidamente do que as luzes mais fracas. O 
mundo espiritual está cheio com incontáveis espíritos que já se separaram de seus corpos 
físicos, e o Pai disse que ele notará primeiro os espíritos mais brilhantes. 
 
O Pai uma vez nos disse que quando essa pessoa brilhante deixa o mundo físico e entra no 
mundo espiritual, o Pai virá recepcionar este filho mesmo antes deste filho encontrar o Pai. 
Seria como se o pai da pessoa estivesse abraçando-a, e dizendo, “Meu filho amado! Filha! Eu 
não fui capaz de estar perto de você quando estávamos no mundo físico, mas você viveu sua 
vida muito sinceramente enquanto amava Deus, as pessoas e a natureza. Agora, nunca vamos 
nos separar. Vamos viver juntos para sempre. 
 
Esse é o motivo pelo qual Deus é justo e leal. Mesmo se não fossemos capazes de atender o 
Pai muito de perto no mundo físico, podemos viver com ele quando formos para o mundo 
espiritual. Esta será a grande inspiração para todos aqueles que nunca tiveram uma 
oportunidade de atender o Pai bem de perto no mundo físico. Se você é jovem, você pode ter 
esperança de encontrar o Pai diretamente, mas pessoas mais velhas podem não ter essa 
esperança. Muitos membros mais velhos anseiam muito pelos Verdadeiros Pais. Não importa 
se uma pessoa viveu no interior do país sem qualquer posição na igreja. Se a pessoa viveu sua 
vida sinceramente se ofertando a Deus, seu ser espiritual se tornará muito brilhante. A coisa 
importante é a intensidade de luz a partir de nossos seres espirituais que somos capazes de 
preparar antes de ir para o mundo espiritual. 



62 
 

A perfeição do ser espiritual é a perfeição da personalidade, caráter e amor. Esta é a razão que, 
se vivemos de acordo com o Princípio, não seremos capazes de cometer pecados, mesmo se 
tentarmos. É difícil não cometer pecado no mundo de hoje, mas quando o mundo do Princípio 
alvorecer, não seremos mais capazes de cometer pecados. 
 
Houve um membro dos 430 casais que morreu, e então voltou à vida. Ela disse que ficou 
muito envergonhada de duas coisas enquanto estava recebendo seu julgamento no mundo 
espiritual. A primeira coisa da qual ela se sentiu envergonhada foi sua dívida de shimjeong,
sua dívida financeira e todos os favores que devia para outras pessoas. A segunda coisa da 
qual ela se sentiu envergonhada foi quanto ela tinha odiado outras pessoas enquanto estava 
viva. 
 
Vamos dar uma olhada no segundo verso do Juramento da Família: 
“Nossa Família, como dona do Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar 
perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos 
santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo, dedicando-nos aos Pais 
Celestiais e aos Verdadeiros Pais e tornando-nos uma família central que representa o cosmo.” 
 
Aqui, podemos encontrar a expressão “santos no mundo e a família dos filhos e filhas divinos 
no cosmo,” Eu perguntei ao Pai o que eram os santos. O Pai me disse que há três tipos de 
pessoas: pessoas comuns, pessoas más e santos. Pessoas más fazem coisas más para as 
pessoas, mesmo aquelas que fazem coisas boas para elas. Pessoas comuns são apenas normais. 
Elas serão boas para você se você for bom para elas, e ruins para você se você for ruim para 
elas. 
 
Santos farão somente coisas boas para os outros, independentemente se os outros fazem o bem 
ou o mal para eles. Eu perguntei, “Pai, então como um santo é diferente dos filhos e filhas 
divinos?” O Pai respondeu, “Você pode se tornar um santo obedecendo as leis da terra, mas 
filhos e filhas divinos também devem obedecer as leis do mundo espiritual.” 
 
O Pai disse, “Como eu tenho vivido a minha vida? Em uma frase, eu tenho trilhado o caminho 
de amar meus inimigos, viver para o benefício dos outros e amá-los.” Em outras palavras, 
crescimento do ser espiritual significa a perfeição do amor e a perfeição do caráter. Portanto, 
cumprir as tarefas de filhos e filhas divinos significa que você deve praticar algo de uma 
dimensão mais elevada do que os santos. 
 
O patriota coreano do século XVI Almirante Yi Sun Shin sacrificou sua vida por nosso país e 
é um herói aos olhos do povo coreano. Entretanto, ele não pôde ir para o melhor lugar no 
mundo espiritual. Isto é porque ele odiava o povo japonês quando morreu. O Almirante Yi 
queria matar mais soldados japoneses, mesmo quando ele estava morrendo. Esse é o motivo 
pelo qual ele não pôde ir para o melhor lugar no mundo espiritual. Além disso, quando ele foi 
baleado, ele gritou, “Seus japoneses bastardos!” Sendo que ele foi incapaz de amar o povo 
japonês na terra antes de morrer, ele pôde se tornar um herói, mas não um filho divino. 
 
Mesmo aqueles que são muito reverenciados pelo povo coreano não recebem bom tratamento 
quando chegam no mundo espiritual. Os coreanos podem achar isto perturbador, mas essa é a 
lei no mundo espiritual.  
 
Quando queremos odiar ou brigar com as pessoas, devemos jurar que cumpriremos nossas 
tarefas como filhos e filhas divinos e superar esse desejo. Não devemos odiar ninguém. 
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Você sabe quem são as pessoas mais poderosas na América? Surpreendentemente é a Máfia. A 
Máfia mata pessoas com todos os tipos de métodos para seu proveito. Eles criaram seu próprio
reino do submundo. 
 
O Pai tentou desenvolver primeiramente negócios baseados na Coreia, ao invés de atravessar o 
oceano. Nossa igreja é bem organizada, assim pudemos criar boas empresas no exterior para 
lidar com coisas e carros velhos, ou papel usado. Entretanto, logo que ele tentava estabelecer 
uma empresa, o Pai descobria que todos os negócios estavam conectados com a Máfia. Era 
perigoso fazer negócio sem dar uma parcela dos lucros para a Máfia. Eles tinham influência 
mesmo no negócio de coleta de lixo. 
 
O Pai queria criar negócios para fazer boas coisas que ajudassem a salvar as pessoas. Ele não 
poderia dar o dinheiro obtido por nossos membros para a Máfia, mas a Máfia ameaçava matar 
nossos membros se eles não recebem a parte deles. O Pai tentou encontrar um negócio que a 
Máfia não tivesse qualquer influência. Por isso o Pai foi para o exterior cruzando o oceano. 
 
Recebendo essa dura perseguição das igrejas cristãs, o Pai disse um dia, “Oh, eu gostaria de 
poder realizar a Vontade fazendo vingança tal como a Máfia.” Ele deve ter sido grandemente 
contrariado. Entretanto, o Pai ainda disse, “Não! Essa não é a forma como Deus quer isto. Eu 
não posso fazer isso!” Como podemos ver a partir disto, a estratégia de Deus e do Pai é 
somente de uma única forma. É amor, sacrifício e serviço. 
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Capítulo 3 – A Queda Humana  
 
O Significado da Árvore da Vida e da Árvore do Conhecimento do Bem e do 
Mal 
 
Deus disse para Adão e Eva que havia muitas árvores no Jardim do Éden, e Ele deu instruções 
específicas sobre a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ele disse 
que eles eram livres para comer qualquer fruto de outras árvores, mas deviam ficar longe da 
Árvore da Vida e da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ele disse para nem mesmo 
olharem para elas, tocá-las ou comê-las. 
 
O Pai nos ensinou que o Jardim do Éden como descrito na Bíblia não se refere a um lugar 
específico. Ao invés, ele se refere aos corpos de Adão e Eva. As pessoas têm pensado que o 
jardim significava um lugar específico na terra. 
 
Por isso, quando Deus disse para Adão e Eva que estava “Tudo bem comer os frutos das outras 
árvores,” Ele estava se referindo às outras partes dos corpos de Adão e Eva. Este é um 
conceito muito importante. 
 
Adão e Eva estavam crescendo como irmão e irmã. A Árvore da Vida e a Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal significavam os órgãos sexuais de Adão e Eva. Por isso, 
Adão e Eva, como irmãos, podiam abraçar um ao outro, beijar, abraçar, e fazer passeios, mas 
Deus disse a eles para nem mesmo olharem, tocarem ou comerem o que estava no centro de 
seus corpos até que o momento certo chegasse. 
 
Há algo que devemos corrigir sobre a “Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.” 
 
Um líder de nossa igreja mudou arbitrariamente o que o Princípio Divino diz sobre a “Árvore 
do Conhecimento do Bem e do Mal,” a qual simboliza “Eva Perfeita” para simbolizar “Eva a 
ser aperfeiçoada,” e registrou isso como se fosse do Princípio Divino. Este é um grave erro. 
 
A primeira impressão do Princípio Divino afirma claramente que é “Eva Perfeita.” Por isso, eu 
perguntei para o Pai sobre isto. O Pai respondeu, “Não escreva isto como “Eva a ser 
aperfeiçoada.” Você está aprendendo o Princípio Divino a partir da posição decaída. Esse é o 
motivo pelo qual você não entende. “Eva Perfeita” significa Eva que tenha se aperfeiçoado 
sem cair. Portanto, isto deve ser “Eva Perfeita.” 
 
Devemos tratar cada letra no Princípio Divino muito cuidadosamente. O Sr. Hyo Won Eu, o 
ex-presidente de nossa igreja, sistematizou o Princípio Divino. Sim, mas ele fez isso somente 
sob a supervisão do Pai. Portanto, é óbvio que devemos perguntar ao Pai sobre mudar qualquer 
coisa no Princípio Divino, sendo que o Pai é o autor original. 
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“Deixe a segunda geração conhecer claramente sobre a raiz do pecado” 
 
No capítulo sobre a Queda Humana, a questão é a “Árvore do Conhecimento do Bem e do 
Mal” e a “Árvore da Vida.” 
 
Por vários anos, o Pai me disse, “Gil ja, você agora tem que ensinar o Princípio Divino para os 
filhos de segunda geração e treiná-los como conferencistas do Princípio. Isto é porque o 
Arcanjo Lúcifer tentou seduzir Eva quando ela tinha 12 anos de idade.” 
 
Filhos abençoados de segunda geração devem proteger seus corpos, começando quando eles 
estão com 12 anos de idade. Esse é o motivo pelo qual eles devem aprender o Princípio e 
ensinar o Princípio para os outros. Então o mundo espiritual será mobilizado e o mundo físico 
será liberado. O Pai nos disse isto. O Pai me disse para fazer isto alguns anos atrás. O maior 
problema era como fazê-los entender o que a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e a 
Árvore da Vida simbolizavam, e como Eva e o Arcanjo se envolveram em um relacionamento 
sexual ilícito. Não é fácil para os filhos entenderem. Eu me preocupei muito: “Como eu vou 
explicar isto em termos mais fáceis?” 
 
Descrevendo o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher como convexo e côncavo, 
o Pai disse, “casamento é juntar a parte convexa do homem e a parte côncava da mulher. 
Assim, o que é a Queda? É dar uma parte côncava ou convexa para uma contraparte a quem 
isto não pertence.” 
 
Por isso, quando recebemos permissão de Deus através da Bênção Sagrada e nos juntamos 
com nosso parceiro correto, isto se torna um matrimônio correto. Mas se nos juntamos com o 
parceiro errado, então isto se torna a Queda. Crianças são capazes de entender isto facilmente 
com esta explicação. 
 
O Pai esteve dizendo isto até agora. Quando levantamos de manhã, lavamos nosso rosto. 
Quando lavamos nosso rosto, devemos nos curvar para onde está a torneira. Ninguém lava seu 
rosto enquanto fica ereto. Todos se curvam. Isto significa que as pessoas estão começando a 
manhã cumprimentando a Deus. “Deus, você dormiu bem?” As pessoas cumprimentam Deus 
sem nem mesmo saber. 
 
O Pai disse que os membros da Igreja de Unificação devem cumprimentar Deus ainda mais. 
“Deus, você dormiu bem?” Fazemos isto e então dizemos, “Sr. Convexo, Sr. Côncavo, você 
dormiu bem?” Eu devo proteger bem você hoje.” É porque esta é a coisa mais importante. 
 
Quando eu ensinava filhos de segunda geração, eu dizia para eles dizerem para seus pais, 
“Mamãe! Papai! A professora me disse para cumprimentar minha parte convexa, ou minha 
parte côncava.” Então se a mamãe e o papai perguntassem, “Como ela disse para você 
cumprimentá-lo?” Eu dizia para eles responderem, “Meu côncavo-nim, meu convexo-nim, eu 
devo proteger bem você.” 
 
Os pais ficam muito satisfeitos ao descobrir que eu ensinei os filhos a fugirem ou buscarem
por ajuda se algum menino tentasse olhar ou tocar a parte côncava de uma garota, como se ele 
fosse um ladrão do pior tipo. Os pais ficavam tranquilizados que eu estava ensinando os filhos 
corretamente e podiam respirar um pouco mais aliviados. 
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Entretanto, uma mãe japonesa veio até mim um dia. Ela estava banhando sua filha quando ela 
tocou a parte genital de sua filha. A filha disse para a mãe, “Mamãe! A professora me disse 
para não deixar ninguém tocar aí. Por isso, não toque aí!” Então ela chorou. Por isso eu fiquei 
preocupada. Eu disse para a jovem garota que estava tudo bem, sendo que sua mãe estava 
apenas tentando banhá-la. 
 
Um dia eu disse ao Pai, “Pai, eu tenho tornado mais fácil para os filhos de segunda geração 
entenderem. Quando eu os ensinava sobre côncavo e convexo, os filhos de segunda geração 
diziam, ‘Entendemos. Vamos protegê-lo.’ Além disso, pais e mães também estão muito 
felizes.” O Pai ficou muito feliz ao ouvir isso. Então ele disse, “Sim, você está certa. Côncavo 
e convexo é o segredo que somente a Igreja de Unificação conhece. Continue educando.” 
Você deve dizer para seus filhos que eles não devem tocar a região genital dos outros. Eles 
também devem ser ensinados que não devem tocar nem mesmo sua própria região genital. A 
expressão do Pai de côncavo e convexo é uma boa expressão. Por favor, ensine seus filhos 
antes que eles cometam esse pecado. 
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A motivação da Queda 
 
Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre anjos, os quais são seres espirituais. Podemos 
realmente acreditar na existência deles quando lembramos a história de como Abraão ofereceu 
alguma comida para um anjo que o visitou e o anjo comeu a comida. Anjos são tão fortes que 
um deles lutou com Jacó e rompeu o osso da sua coxa. É somente porque somos decaídos que 
é difícil imaginarmos essas situações. 
 
Agora vamos discutir a motivação para a Queda. Por que os seres humanos caíram? Conhecer 
a motivação para a Queda é mais importante no caminho da restauração, por isso as palavras 
do Pai sobre isto serão de grande utilidade.  
 
Deus criou o mundo angélico antes de criar todas as coisas. Deus poderia ter criado todas as 
coisas por Ele mesmo, mas era mais fácil se houvesse mãos ajudando. Não seria mais fácil se 
houvesse alguém para conversar e mandar recados? 
 
Havia três arcanjos: Lúcifer, Miguel e Gabriel. Estes três arcanjos tinham missões diferentes. 
A missão de Lúcifer era receber o amor de Deus e distribuí-lo para todo o mundo angélico. 
Miguel era o anjo de louvor para Deus, e Gabriel era o mensageiro de Deus. Entre os três 
arcanjos, compreendemos que Lúcifer era, sem qualquer questão, o líder dos três quando 
olhamos a partir do ponto de vista de suas missões. De acordo com o Pai, o arcanjo Lúcifer era 
um servo de Deus muito leal. 
 
Então, o que é o amor de Deus? O amor de Deus no mundo espiritual é o mesmo como o ar 
que devemos continuar respirando quando existimos no mundo físico. Ar é algo que 
absolutamente precisamos se devemos viver. Tal como nos sentimos renovados e alegres 
quando respiramos ar fresco e limpo, respiramos o amor de Deus no mundo espiritual como 
temos respirado o ar no mundo físico. Nos tornamos mais felizes, satisfeitos e alegres quando 
recebemos mais amor de Deus. O arcanjo Lúcifer era imensamente feliz com todo o amor que 
ele estava recebendo de Deus, até que Deus criou Adão e Eva. 
 
De acordo com o Pai, Adão e Eva não tiveram uma mãe. Ele disse que o próprio Deus os 
criou. Em outras palavras, Adão e Eva não vieram do ventre de uma mãe. Deus criou Adão e 
Eva para que eles fossem capazes de caminhar desde o nascimento. De acordo com o Pai, 
“Não podemos pensar logicamente que Deus criou Adão e Eva como pessoas plenamente 
crescidas. Ele os criou como bebês. Não há nenhuma maneira de explicarmos os três estágios 
de formação dos seres sem aceitarmos que Deus seguiu com Adão e Eva através do estágio 
como uma mãe criando seu filho em seu ventre. Isto significa que Adão e Eva seguiram 
através de um período de infância. Então houve o estágio de crescimento.” (255-198) 
 
Alguns animais podem caminhar logo que saem do ventre de sua mãe. Filhotes de vacas e 
cavalos podem fazer isso. Por isso eu perguntei ao Pai, “Com o que Deus alimentava Adão e 
Eva ao invés de leite materno?” O Pai respondeu que Deus os alimentava espiritualmente. 
Naturalmente, Adão e Eva teriam começado a consumir alimento físico depois de algum 
tempo.  
 
Quanto Deus teria amado Adão e Eva depois de criá-los como Seus filhos? Deus e os arcanjos 
estavam em um relacionamento de mestre e servo, mas Deus e Adão e Eva estavam em um 
relacionamento de pai e filho. Adão e Eva deviam crescer e se tornar o corpo de Deus e se 
tornar o ser substancial de Deus. Por isso, o nível de amor concedido a eles era diferente.  
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Esse é o motivo pelo qual Lúcifer, quando olhou para Adão e Eva recebendo o amor de Deus, 
ele sentiu, “Oh, eles estão recebendo mais amor do que eu.” Lúcifer sentiu que o amor que 
estava recebendo estava diminuindo. 
 
O Pai explicou que o sentimento de amor diminuído em si mesmo não é uma natureza decaída.   
Deus concedeu a todos os seres criados a capacidade intelectual para comparar, para que eles 
quisessem competir uns com os outros e se desenvolver mais rápido. Portanto, o sentimento de 
amor diminuído não é uma natureza decaída. Precisamos da capacidade intelectual para 
comparar antes que possamos sentir “Eu quero fazer isto melhor do que isto e aquilo.” Assim, 
o sentimento que vem naturalmente a partir da capacidade intelectual para comparar é o 
sentimento de amor diminuído. 
 
Mas o que foi acrescentado neste ponto? Auto centralidade, egoísmo foi adicionado ao seu 
sentimento de amor diminuído causado pela capacidade intelectual de comparar. Isto se tornou 
natureza decaída. 
 
Lúcifer compreendeu que embora amasse Deus, e Deus o amasse, Deus amava mais Adão do 
que ele. Ele também compreendeu que estava destinado a amar Adão e Eva que estavam 
recebendo mais amor de Deus do que ele estava. Lúcifer começou a pensar sobre ele mesmo. 
Auto centralidade significa que você pensa a partir de seu próprio ponto de vista. Como 
Lúcifer pensava? Emprestando as palavras do Pai, Lúcifer pensou “O que eu sou? Como pode 
ser que Adão e Eva, que nunca seguiram através de qualquer sofrimento, recebem mais amor 
de Deus do que eu? Eu passei através de tanto sofrimento!” 
 
Lúcifer tinha pensado que monopolizaria o amor de Deus. Entretanto, quando viu Adão e Eva 
recebendo mais amor de Deus do que ele estava, ele não pôde suportar a dor causada pelo 
sentimento de amor diminuído, e começou a pensar centrando em si mesmo. 
 
O Pai disse que Deus teve que suportar tanta dificuldade quando Ele fez a criação. Ele teve 
que investir tudo o que tinha, tanto que Ele ficou completamente exausto depois de criar todas 
as coisas. Assim, os arcanjos que estavam ajudando Ele devem também ter ficado 
completamente exaustos. Lúcifer ficou com inveja porque ele trabalhou tanto para Deus, mas 
Deus amou Adão e Eva mais do que ele. Dessa forma, auto centralidade é “olhar para si 
mesmo.” 
 
Devemos olhar para os outros se queremos escapar desta auto centralidade. O Pai nos 
perguntou um dia, “Você pode ver seu próprio rosto sem um espelho?” Se não temos um 
mediador chamado espelho, não podemos ver nosso rosto até o dia quando morrermos. O que 
isso significa é que Deus nos criou, seres humanos, de uma forma que não podemos ver nosso 
próprio rosto porque não precisamos disso. Ao invés, devemos olhar para os rostos dos outros. 
 
Por que devemos olhar para os rostos dos outros? É porque aquilo que eu quero, minha alegria
e meu amor não começam a partir de mim mesmo, mas começam a partir de fazer os outros 
felizes e amar os outros. Por outro lado, se causamos a tristeza dos outros, então nos tornamos 
tristes também. Esse é o motivo pelo qual devemos olhar para os outros primeiro. Estar cientes 
dos outros antes de estar cientes de nós mesmos. O Pai disse, “Quão doentes e cansados 
ficaríamos se tivéssemos que sempre olhar para os nossos próprios rostos? Devemos olhar 
para os rostos dos outros. Somente então nossa vida não se tornará chata, sendo que sempre 
recebemos novos estímulos. Isto é porque Deus criou os seres humanos para que possamos 
viver para o benefício dos outros.” 
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Depois que se tornou autocentrado, Lúcifer olhava para Deus como um homem velho e senil, 
tratando-o como um ser obsoleto, e deu passos para negar a existência de Deus. 
 
O comunismo começou quando Lúcifer negou Deus e começou a cair. O ateísmo realmente 
começou quando Lúcifer pensou, “Agora eu posso substituir Deus.” Esta é a razão pela qual o 
Messias tem que resolver o problema do ateísmo que começou a partir do mundo espiritual e 
do comunismo do mundo físico. Esta é a missão mais importante. 
 
Quando o arcanjo Lúcifer caiu juntamente com Eva, ele insistia que Deus não existia e 
praticou seu amor falso a partir da mesma posição como Deus. Entretanto, se Lúcifer tivesse 
permanecido fielmente em sua posição de servo, ele teria que louvar a Deus diante de Adão e 
Eva. 
 
O papel e a tarefa de um servo fiel era se manter louvando Deus, dizendo “Adão, Eva! Deus 
criou a beleza do sol e da lua, das flores e das árvores e de todos os tipos de coisas.” 
Entretanto, esquecendo sua tarefa, Lúcifer queria receber mais respeito de Adão e Eva do que 
Deus, e tentou receber mais do amor de Deus. 
 
Ele começou a ter um desejo injusto de obter a atenção de Eva torná-la sua posse, pensando 
que talvez poderia obter a posição de filho de Deus. Então ele seduziu Eva e caiu.    
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O curso da Queda 
 
Recentemente o Pai falou sobre algo novo. 
No momento quando a Queda ocorreu, Adão ainda não estava no estágio de crescimento onde 
ele poderia sentir o estímulo do sexo oposto. Ele apenas pensava sobre Eva como sua 
irmãzinha. 
 
Deus criou todas as coisas antes de criar os seres humanos, Além disso, o propósito de todas as 
coisas estava centrado em Adão e Eva. Todas as coisas foram desenhadas para que não 
pudessem receber diretamente o amor de Deus. Elas deviam sentir o amor de Deus sendo 
consumidas pelos seres humanos, então se tornando suas células. Somente então elas poderiam 
sentir o amor de Deus. 
 
Deus estava levantando Adão e Eva a partir de todas as coisas. Ele pensou sobre como ensinar 
Adão a amar em um nível que fosse mais elevado do que dos animais quando ele fizesse amor 
com Eva depois de se aperfeiçoar. Adão observava o processo de acasalar, dar nascimento aos 
filhotes, e criá-los a partir de diferentes criaturas, desde pequenos insetos até grandes animais, 
Adão aprendeu a partir da natureza como as criaturas cuidam umas das outras e fazem amor 
umas com as outras. 
 
Por que Adão fazia isso? Era porque todas as coisas eram uma exibição do amor. Às vezes o 
Pai costumava nos dizer, “Vocês devem fazer amor enquanto sussurram no ouvido de seu 
cônjuge, arrulhando como uma pomba, e no dia seguinte fazer amor como tigres fazendo 
bastante barulho.” 
 
Por isso Adão saiu ao redor procurando por criaturas fazendo amor para que pudesse aprender 
como fazer amor através de suas observações. Adão e Eva não tiveram outra escola. A 
natureza e todas as coisas eram a escola para Adão e Eva. 
 
Como as macieiras desabrocham na primavera, crescem seus frutos durante o verão, e dão seus 
frutos no outono enquanto emitem um perfume agradável, Adão e Eva, quando se 
aperfeiçoassem, estavam destinados a estarem maduros e a temperatura de seus corpos subiria 
apenas por olhar um para o outro. Então eles teriam entendido que estavam destinados um para 
o outro. Em outras palavras, Deus criou Adão e Eva para que fizessem amor um com o outro. 
Então fariam amor de uma forma que era do mais elevado nível. 
 
Por isso, a expressão ‘Senhor da criação’ tinha um significado muito profundo. Quando você 
olha para todas as coisas, feminino e masculino somente ficam juntos a fim de reproduzir. 
Deus restringiu-os dessa maneira. Entretanto, os seres humanos não possuem essa restrição ao 
fazer amor. Um casal que recebeu a Bênção pode fazer amor tanto quanto queiram. O Pai disse 
que este é o privilégio especial de amor dado aos seres humanos. Os seres humanos são os 
‘Senhores da criação’ porque eles têm este privilégio do amor. 
 
Adão observava diligentemente a natureza e aprendia sobre o amor. O Pai disse que por esta 
razão, os homens devem continuar indo para lugares diferentes. Por isso é bom que os homens 
não tenham muita gordura em suas nádegas. Quando um homem senta por muito tempo, ele 
começa a ter cãibras. De acordo com o Pai, homens são bons para se mover bastante sendo que 
eles não têm muita gordura em suas nádegas e seus ombros largos os fazem bons 
trabalhadores. 
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Entretanto, as mulheres têm mais gordura nesta região por isso elas querem sentar quando há 
uma oportunidade. O quadril de uma mulher precisa ser maior se um bebê deve estar 
confortavelmente dentro do útero. As mulheres têm mais coisas para fazer enquanto estão 
sentadas como amamentar o bebê, e esse é o motivo pelo qual elas têm nádegas maiores e 
possuem mais gordura nesta região. Isso é normal. As mulheres não ficam cansadas, não 
importa quanto tempo elas fiquem sentadas, se elas possuem uma boa almofada. 
 
Por isso, Adão, sendo um homem, continuava indo para lugares diferentes. Entretanto, Eva 
ficou cansada de seguir Adão e reclamou, “Adão, vamos descansar um pouco! Eu estou 
cansada e não posso continuar!” Então ela sentou sob a sombra de uma árvore e esperou até 
que Adão retornasse. 
 
Então Adão brincou com cobras e sapos e os atirou em Eva como uma criança arteira. O rosto 
de Eva se irritou e ela disse, “Ei, nojento. Não!” Entretanto, Adão somente fazia isso porque 
ficou aborrecido que ela não o seguiu. Adão fez isso para tentar fazer Eva continuar a segui-lo. 
 
Eva ainda não o seguiu, assim, o que Adão devia fazer? Ele tinha que continuar estudando por 
isso, tinha que ir para lugares diferentes. Por isso Eva ficou na sombra, esperando que seu 
irmão mais velho voltasse. Ela cochilou em um momento, e foi então que Lúcifer, que estava 
esperando pelo momento certo para se aproximar de Eva, veio e brincou com ela, falando 
amavelmente com ela. 
 
Adão agiu como uma criança arteira em relação à Eva, mas Lúcifer era bondoso e tratou Eva 
melhor do que Adão. Por isso Eva se sentiu atraída por Lúcifer. Não somente isso, Lúcifer era 
mais inteligente do que Adão. Ele sabia sobre muito mais coisas, por isso Eva provavelmente 
o respeitava. Eva não era páreo para Lúcifer que estava determinado a seduzi-la. 
 
Um dia eu perguntei ao Pai, “Então, não havia nenhuma forma para Eva repelir a sedução do 
arcanjo?” O Pai respondeu. “Sim, Deus não poderia fazer nada embora Ele soubesse sobre o 
plano do arcanjo, sendo que Adão e Eva ainda estavam na realidade do domínio indireto. 
Entretanto, Ele poderia ter evitado a queda se ela tivesse relato para Deus ou para Adão 
quando o arcanjo a seduzia.” 
 
O Pai disse que Deus poderia ter evitado que Eva caísse, se ela tivesse apenas relatado a Ele 
ou para Adão. Quando o arcanjo a abraçou e a beijou, Eva deveria ter entendido que algo 
estava errado e deveria ter conversado com Adão ou relatado para Deus. 
 
Enquanto descrevia como ocorreu a queda, o Pai nos perguntou, “Ei, se Adão e Eva estavam 
nus, como vocês acham que estava o arcanjo: Nu ou vestido? Vocês podem responder isto?” 
Nós respondemos, “Ele estava nu.” O Pai disse, “Sim, isso está certo!” Então o Pai perguntou, 
“O Princípio diz que o arcanjo era masculino, certo? Então vocês acham que o arcanjo tinha 
um pênis ou não?” Nós respondemos, “Ele devia ter um!” 
 
Assim, o que aconteceu quando Eva e Lúcifer caíram? O Pai descreveu isto muito claramente. 
Ele não costumava descrever isto tão claramente, mas eu acho que ele fez isso agora porque o 
momento certo chegou. O Lúcifer e a Eva nus estavam sentados de frente um para o outro. O 
Pai disse, “Normalmente, Lúcifer abraçava Eva de lado, mas ele estava abraçando Eva de 
frente nesse dia. Assim, se Lúcifer empurrasse seu pênis com força, vocês não acham que seu 
pênis teria entrado? Ela estava indefesa.” 
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Eva foi surpreendida. Somente quando o órgão sexual de Lúcifer penetrou seu órgão sexual 
que ela compreendeu, “Isto é ruim. Isto é o que Deus nos disse para nem mesmo olharmos, 
tocarmos ou comermos.” Ela tinha um órgão sexual, mas nem mesmo sabia como utilizá-lo. 
 
O que Lúcifer disse que aconteceria se eles comessem o Fruto da Árvore do Bem e do Mal? 
Ele disse que seus olhos se abririam. E isso é o que aconteceu. Eva compreendeu seu erro, 
“Oh! O arcanjo que era tão simpático comigo é de fato meu servo. Ele não está destinado a ser 
meu parceiro. Meu parceiro está destinado a ser Adão que eu pensava que era apenas meu 
irmão mais velho!” Então ela foi até Adão. 
 
Eva foi até Adão e implorou a ele para comer o fruto juntamente com ela. No início, Adão 
nem mesmo entendeu a demanda dela. “Sobre o que você está falando? Deus nos disse para 
não comê-lo, lembra? Ele disse que não deveríamos olhar, tocar ou comer. Por que comê-lo?” 
Adão recusou, mas Eva foi persistente. 
 
Adão finalmente cedeu às suas persistentes demandas, “Oh, faça como você deseja.” Então 
Adão e Eva cometeram a queda física. 
 
Vocês acham que Adão ficou feliz quando ele caiu? Ele pensou, “Não! Não!” no início, mas 
ele caiu sentindo ansiedade e horror. 
 
O Pai explicou que se Adão não tivesse caído, mas tivesse empurrado Eva para longe, Eva 
poderia ter sido restaurada de sua posição decaída. Adão caiu uma vez, mas o que Adão tinha? 
Ele tinha a linhagem de Deus, a semente da vida. Isso foi perdido para o lado de Satanás. Isso 
não poderia ser restaurado tão facilmente. Sendo que o pecado original é transmitido através 
da linhagem, ele não pode ser retirado tão facilmente. Esse é o motivo pelo qual Deus tinha 
que encontrar o povo escolhido e o Messias. 
 
Quão duramente Deus teve que trabalhar a fim de enviar o Messias? Deus ficou tão aflito e 
zangado que até mesmo pensou, “eu deveria apenas criar um outro arcanjo e um outro Adão e 
Eva, e apenas matar o resto?” Ele tinha o poder, assim, por que Ele não fez isso? Era porque 
Ele não podia eliminar o Princípio da responsabilidade humana que deveria preveni-los de 
comer o fruto. 
 
Assim, o Pai disse, “Havia uma possibilidade para o novo arcanjo e os novos Adão e Eva 
caírem novamente. Por causa disso, Deus teve que começar a Providência de Restauração com 
o Adão e Eva decaídos.” 
 
Sendo que a queda humana aconteceu centrando no corpo em um breve momento, nós, que 
não conhecemos a Providência de Restauração, não devemos abaixar nossa guarda, mas ao 
invés, seguir o Messias. Podemos somente através do processo de restauração. 
 
Eva compreendeu que Adão era seu parceiro somente depois de cair espiritualmente pela 
sedução do arcanjo. Então ela seduziu Adão a cair fisicamente. 
 
A queda física de Adão e Eva se tornou o início do amor conflitante que levou suas mentes e 
corpos a se separarem. Este é o problema. O maior problema é que Adão e Eva esqueceram 
Deus e caíram centrando completamente neles mesmos. 
 
O que fez o arcanjo seduzir Eva a cair foi seu desejo egoísta de amar Deus e Adão e Eva.  
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O que fez Eva seduzir Adão a cair foi seu julgamento autocentrado que a conduziu a pensar 
“Talvez eu possa ser perdoada por Deus e retornar para Ele” se ela se unisse com Adão,
embora Deus não permitisse isso. Tanto a Queda Física como a Queda Espiritual ocorreram 
através da auto centralidade. 
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O significado e o segredo da autonegação 
 
A auto centralidade do arcanjo que queria receber mais amor de Deus foi transferida para Eva, 
e então para Adão, e isto finalmente foi herdado por sua descendência. Atualmente, todos os 
seres humanos se tornaram autocentrados. 
 
Se a humanidade deve retornar para Deus, os seres humanos devem trilhar o caminho que é o 
oposto da autocentralidade. Em outras palavras, devemos praticar completa ‘autonegação.’ 
Satanás se coloca com aqueles que continuam vivendo de formas autocentradas. Portanto, 
devemos negar a nós mesmos e viver nossas vidas centradas em Deus. 
 
O Pai nos disse que há muitas formas para nos negarmos, mas a forma mais efetiva é ser 
perseguido por outras pessoas. Autonegação é alcançada quando suportamos dura perseguição 
e alcançamos vitória. Por isso, seguir o Pai enquanto fazemos algo que não gostamos é uma 
forma importante de praticar autonegação, e oferecer sincero jeongseong é outra forma de 
negarmos a nós mesmos. 
 
A razão pela qual o Pai nos conduz a fazer tarefas impossíveis, ao invés de coisas possíveis, é 
porque ele quer ajudar a negarmos a nós mesmos. Devemos tomar o caminho de sofrer tanto 
quanto possível a fim de fugir da armadilha da auto centralidade o mais rápido possível. 
 
O Pai nos disse uma vez quando estava na América, “a auto centralidade do Arcanjo foi 
transmitida para os seres humanos. A Providência de Restauração de Deus exigiu 6.000 anos 
para mudar o egoísmo e a auto centralidade que recebemos a partir do arcanjo para a 
centralidade no outro, descartando nosso egoísmo e vivendo para o benefício dos outros.” 
 
Como mencionado anteriormente, autonegação é exatamente o oposto de auto centralidade. 
Auto centralidade é a atitude que nos faz dizer, “Eu posso fazer qualquer coisa que eu quero!” 
Lúcifer fez o que ele queria. Entretanto, autonegação é o oposto. É a atitude que nos leva a 
dizer, “Eu não quero fazer isto, mas eu farei! É difícil fazer isto, mas eu farei acontecer, não 
importa o quê!” Entretanto, autonegação não é tão fácil. 
 
Então, quem recebeu o maior treinamento em autonegação? O Pai disse que foi ele. O Pai 
recebeu muito treinamento em autonegação a partir de Deus, que Deus nunca o permitiu fazer 
as coisas que ele queria fazer, coisas que ele poderia fazer facilmente. Deus incessantemente o 
fez fazer coisas que ele não queria fazer, coisas que ele não poderia fazer facilmente, treinando 
o Pai para negar a si mesmo. 
 
O Pai nos contou sobre um exemplo. Ele disse que o tempo mais duro enquanto recebia este 
treinamento de autonegação foi quando oito de seus mais amados amigos e familiares 
morreram. Uma vez, a irmã mais jovem do Pai a quem ele adorava tanto, morreu tão jovem. 
Houve até mesmo uma vez que o Pai encontrou um amigo que o fez pensar “Eu gosto dele. Eu 
realmente quero compartilhar meu coração com ele.” Então seu amigo foi acometido de uma 
doença e morreu. Oito daqueles a quem o Pai amava muito faleceram, alguns deles 
desapareceram e alguns deles morreram na água quando um barco afundou. O Pai pensou, 
“Oh, por que eu tenho que seguir através deste tipo de dificuldade? Por que Deus me treina tão 
severamente?” Entretanto, na retrospectiva, o Pai compreendeu, “Sim! Adão não pôde se 
aperfeiçoar e se tornar unido com Deus.” Ele compreendeu que, até que o Pai alcançasse o 
ponto onde estivesse completamente unido com Deus em amor, Deus não poderia permitir 
tanto quanto possível um único fio de cabelo estivesse entre Ele e o Pai. 
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Durante seu difícil treinamento, ele pensava “O Todo-Poderoso Deus separou Satanás de mim 
colocando-me através da autonegação completa, e eu posso treinar os líderes da Igreja de 
Unificação colocando-os na posição de completa autonegação tal como Deus tem me 
conduzido!” 
 
Irmãos e irmãs, nos juntamos à Igreja de Unificação porque gostamos dela, certo? Nos 
juntamos à igreja porque gostamos do Princípio, gostamos da vontade de Deus, e entramos 
com muitas esperanças, certo? Entretanto, como vocês se sentem agora? A igreja continua 
levando vocês a fazer coisas que vocês não querem fazer, certo? Por que é assim? Isso é 
porque Satanás gosta quando fazemos coisas que gostamos de fazer, assim, devemos tomar o 
caminho oposto e praticar autonegação, fazendo coisas que não gostamos, coisas que são 
difíceis e impossíveis.  
 
Dízimo e restauração material são difíceis, certo? Entretanto, ainda temos que fazê-los. 
Testemunho é difícil, sim? Mas ainda devemos testemunhar. E quanto à Bênção? Receber a 
Bênção e fazer outras pessoas receberem a Bênção é difícil, não é? Entretanto, ainda devemos 
abençoar. Tudo isso funciona como treinamento de autonegação para nós, treinamento que nos 
conduz a retornar para Deus. 
 
Quando alguém relatou ao Pai, “este membro trabalhou muito duro na igreja, e então foi 
embora,” o Pai disse, “Eu vejo. Ele não entendeu o Princípio tão bem.” É porque o Princípio 
exige autonegação de nós. A razão pela qual devemos conhecer bem o Princípio é porque 
devemos fazer as coisas que devemos, embora elas possam ser difíceis, e elas são nosso 
caminho para retornar para Deus. 
 
Portanto, não podemos reclamar se conhecemos o Princípio. Devemos fazer as coisas que 
devemos fazer. Devemos reunir toda a nossa energia para fazer isto. O Pai até mesmo disse 
uma vez, “Deus frequentemente me fez fazer coisas que eu simplesmente não poderia fazer, e 
toda vez, eu fiz a tarefa com a determinação de jogar fora a minha vida. Você não seria capaz 
de imaginar quanto chorei e estremeci em dor. A Igreja de Unificação não estaria onde está 
hoje se ela somente tomasse o caminho confortável. Estamos aqui hoje porque Deus nos 
açoitou e nos forçou a seguir.” 
 
O Pai tinha até mesmo uma forma especial de pensar – mesmo quando foi para a prisão. Os 
prisioneiros normalmente caminham muito lentamente porque eles fariam qualquer coisa para 
evitar a prisão. Entretanto, o Pai caminha como se estivesse correndo. O Pai entra na prisão 
com alegria, antecipando que alguém deve estar esperando por ele lá, porque Deus sempre 
prepara doze discípulos para ele.  O Pai entra na prisão com grande esperança em seu coração, 
pensando “Quem Deus preparou para mim desta vez?” Isso é porque o Pai conhecia a lei de 
indenização. Mas o Pai também é um ser humano com um corpo físico. Alegria não poderia 
ter sido o único sentimento que ele experimentava. 
 
O Pai nos disse que o arcanjo tentou seduzir Eva desde a idade de doze anos. Por isso, 
regularmente ensinamos o Princípio para a segunda e terceira gerações começando na idade de 
doze anos. Assim, a Providência de Restauração de Deus é uma batalha de amor entre o lado 
do Céu e o lado de Satanás. Satanás seduziu Eva apenas com amor, assim, por que não 
deveríamos ser capazes de trazer as pessoas no mundo satânico para o lado do Céu se damos a 
elas amor verdadeiro? Não deveríamos ter que investir muito jeongseong a fim de trazê-las 
para o lado do Céu? 
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Nos primeiros tempos da igreja todos eram atraídos espiritualmente porque o Pai nos concedia
o amor verdadeiro de Deus. Em outras palavras, o amor de sacrificar-se pelos outros. Não era 
somente mulheres que eram espiritualmente atraídas para o Pai. Houve muitos homens 
também. 
 
Na jornada ao longo do caminho da vontade de Deus, eu comecei lentamente a esquecer de 
mim mesmo. O Pai disse que devemos estar nesse estado de autonegação que, quando ele nos 
perguntar um dia, “Quem é você?” Não devemos nem mesmo ser capazes de responder. 
 
Quem são as pessoas próximas ao lado do Céu? Quem são as pessoas próximas ao lado de 
Satanás? As pessoas se tornam teimosas e autocentradas na extensão que se tornam mais 
próximas ao lado de Satanás. Então, o que significa viver uma vida de autonegação? Isso 
significa que estamos colocados na posição do parceiro objeto de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
 
O Pai tem nos ensinado o caminho de esquecer de nós mesmos. O Pai nos disse que sempre 
devemos atender Deus e os Verdadeiros Pais, e nunca deixá-los nem mesmo por um breve 
momento. Por isso ele sempre nos disse para orar. O Pai disse que devemos sempre ter três 
condições quando oramos. 
 
Primeiro, quando oramos, devemos cumprimentar Deus. Como Seus filhos, naturalmente 
devemos cumprimentá-lo primeiro quando oramos. Em outras palavras, devemos dizer olá em 
detalhes, tal como “Eu sou isso e aquilo.” Além disso, nós que atendemos a Verdadeira 
Família somos a família lado-Caim, assim, fazer uma oração sincera pela Família dos 
Verdadeiros Pais é, de acordo com o Pai, um cumprimento. Orar pela Família dos Verdadeiros 
Pais é se juntar na fortuna celeste trazida pela vitória da Família dos Verdadeiros Pais, 
devemos sinceramente orar pela Família dos Verdadeiros Pais. 
 
Segundo, devemos relatar. Devemos dar relatos frequentes, dizendo, “Eu estou fazendo essas e 
essas coisas.” Devemos relatar sobre coisas boas e coisas ruins que aconteceram durante o dia. 
 
Terceiro, devemos perguntar para Deus, “Deus, como devemos resolver este problema?” 
Devemos permanecer perguntando. Eu também vivo minha vida dessa maneira. Eu sempre 
relato e sempre pergunto. O Pai nos disse então para esperar pela resposta que Deus nos dá. 
 
Os Verdadeiros Pais sempre trabalham muito intensamente para representar Deus tanto que
quase perdem a consciência sobre eles mesmos. Quando pensamos sobre as palavras dos 
Verdadeiros Pais, sempre pergunte aos Pais como se você vivesse em atendimento pessoal a 
eles. Se vivemos nossas vidas enquanto pensamos “Eu não sou o centro de todos os dias da 
minha vida. São os Verdadeiros Pais,” então podemos receber inspiração com a qual podemos 
encontrar a solução. Podemos resolver qualquer problema se nos colocamos na posição de 
completo parceiro objeto dos Verdadeiros Pais. 
 
Além disso, algo que realmente ajuda quando testemunhamos é continuar chamando o nome 
da pessoa para quem você está tentando testemunhar. ‘Young Ja Kim! Young Ja Kim! Young 
Ja Kim!’ Se você continua chamando o nome assim, essa pessoa vai querer encontrar você, 
querer chamar você, e começar a sentir falta de você. Então ela virá e encontrará você. O Pai 
chamou nossos nomes muito diligentemente durante os primeiros tempos. Não sabíamos isto 
no início. Tínhamos todos em torno de vinte anos no tempo de Cheong Pa Dong. Depois de ser 
expulsa da Universidade de Mulheres Ehwa, eu dei um intervalo por um ano e então entrei na 
Universidade de Mulheres Sook Myeong com uma especialização em medicina.  
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Eu não podia vir para a igreja de manhã porque havia muitos exames simulados para o teste do
estado. Eu sempre passava na igreja no meu caminho de volta para casa. Se eu não parasse na 
igreja, não poderia me concentrar nos estudos em casa. Eu não podia estudar porque sentia 
muita falta do Pai. 
 
Aqueles que tinham trabalhos, tinham que parar na igreja, e mesmo as donas de casa 
precisavam passar na igreja. O Pai descia do segundo andar da antiga sede às 7 horas da 
manhã. Então as pessoas, com seus olhos bem abertos, corriam para ver o Pai como se 
houvesse um incêndio. O Pai dizia para estes membros, “Vocês viram o Mestre em seus 
sonhos na noite passada? Vocês nem mesmo puderam dormir porque queriam vê-lo, certo?” 
 
Isso realmente era verdade. Os membros em lágrimas diziam soluçando, “Sim, está certo!” 
Depois de algum tempo o Pai perguntava, “Quem fez vocês assim?” e começava a explicar, 
“A razão pela qual vocês estão neste estado não é vocês, mas eu. Eu passei a noite inteira 
chamando seus nomes em minha oração.” Esse é o motivo pelo qual sonhávamos com o Pai e 
sempre nos encontrávamos pensando sobre o Pai. 
 
O Pai oferece essa oração sincera e pensa, “Vamos esperar e observar. Eu ofereci tanto 
jeongseong e chamei os nomes destes membros. Eu verei como o mundo espiritual me 
auxilia.” Então ele ia para a cama. Então, na observação, os membros vinham correndo para a 
igreja de manhã.  
 
Os pés de alguns membros se moviam para a igreja em seu caminho para o trabalho, e alguns 
membros pegavam o ônibus errado e acabavam na igreja. Esses milagres aconteciam. As 
pessoas estavam ficando loucas toda manhã. Era estranho, mas elas ainda vinham, mesmo sem
ter nada para fazer na igreja. Este é o segredo do testemunho. Devemos ter dentro de nós o 
coração de amar os outros, e se conduzimos a nós mesmos na esperança de resgatá-las da 
morte, então essa pessoa será conduzida também. Então podemos abrir o caminho. 
 
A perseguição inimaginável que recebi nos primeiros tempos da igreja me fizeram zangada e 
desmotivada, mas ainda sim permanecerei no caminho de seguir a Vontade. O Pai nos 
perguntou quando ainda éramos estudantes, “Que tipo de coração vocês carregam quando 
seguem o caminho da Vontade?” Então eu disse para ele, “Eu vou sem vingança em meu 
coração!” Ele disse, “Então você é boa.” 
 
Eu estava inflamada com vingança. Entretanto, depois de tanto tempo, essa vingança se tornou 
a vingança de amor. Em outras palavras, Eu compreendi que verdadeira vingança é amar 
nossos inimigos e subjugá-los naturalmente. 
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Shimjeong e salvação 
 
No momento que Adão e Eva se envolveram em amor fora do princípio, ou em outras 
palavras, no momento quando eles imaginaram se deveriam fazer amor ou não, suas mentes e 
corpos se tornaram separados. 
 
Normalmente dizemos que Adão e Eva caíram quando estavam imaturos. Entretanto, que tipo 
de imaturidade era? Era a imaturidade de Shimjeong (Coração). 
 
Eva teria caído se ela entendesse quão triste Deus se tornaria se ela fosse seduzida pelo 
arcanjo? Eva não podia sentir o shimjeong de Deus. Nossa distância de Deus é maior quando 
nosso shimjeong ainda é imaturo. Esse é o motivo pelo qual Adão e Eva caíram. Esse também 
é o motivo pelo qual eles não puderam aperfeiçoar sua consciência. O Pai nos ensinou que 
shimjeong pode brotar a partir do solo da consciência aperfeiçoada, mas Adão e Eva falharam 
em entrar nesse estágio. 
 
Nenhuma das religiões pôde avançar além do período de crescimento do estágio de 
aperfeiçoamento. Todas as religiões, incluindo o Cristianismo, trabalham para despertar nossa 
consciência. Por exemplo, eles ensinam as pessoas a “fazer isso, fazer aquilo, não fazer isto e 
não fazer aquilo.” Elas ajudam as pessoas a viverem de acordo com sua consciência. 
Entretanto, Satanás continua perseguindo a religião que tenta guiar nossa consciência. 
 
O Pai nos ensinou sobre shimjeong. Nossa igreja é uma religião de shimjeong. 
 
Como uma religião de shimjeong é diferente de uma religião de consciência? A religião de 
shimjeong vai um passo além de uma religião de consciência, e vive em atendimento a Deus.
Isto significa que, porque a religião de shimjeong se torna unida em shimjeong com Deus. Em 
outras palavras, ela alcança a perfeição de shimjeong, assim Satanás não pode ter uma base 
para acusá-la. Estas são palavras do Pai. 
 
Eu perguntei ao Pai, “O que é shimjeong?” O Pai ficou em silêncio por um momento, e então 
respondeu, “shimjeong é amor eterno.” Quando dividimos o amor em seus aspectos interno e 
externo, o amor interno é antes de qualquer expressão ser feita. Em outras palavras, ele é como 
a raiz do amor. Portanto, quando amor sungsang é expresso como amor hyungsang, ele é 
manifesto em uma ação mais concreta de amor. 
 
O que é o primeiro amor? É o amor que sentimos pela primeira vez. Então para onde foi o 
primeiro amor de Eva? Ele foi para o servo Lúcifer. O primeiro amor de Eva foi roubado pela 
queda espiritual que ela cometeu com o arcanjo. Seu primeiro amor que estava destinado a ser 
dado para Adão foi destruído. 
 
Portanto, a eliminação do pecado original significa a restauração da linhagem de coração que 
Satanás não pode invadir (Discurso do Pai, 13, p. 198). A “restauração da linhagem de 
coração” significa a restauração da Queda Espiritual, e também significa a restauração da 
Queda Física. 
 
O Pai disse que todas as Famílias Abençoadas devem entrar na linhagem dos Pais em um 
único ponto em suas gerações. Somente então toda a tribo, desde o primeiro antepassado, pode 
receber completa restauração. 
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O significado e propósito de uma Família Abençoada repousa na criação de filhos para se 
tornarem perfeitos, e então oferecê-los para a Família dos Pais. 
 
Uma vez eu disse para o Pai: 
“Quão melhores as coisas teriam sido se Deus tivesse casado o arcanjo primeiro, para que ele 
não tivesse que seduzir Eva?” 
 
O Pai respondeu, “Existe ordem no amor também. O filho e a filha de Deus devem se casar 
primeiro antes que o servo possa se casar!” O Pai continuou explicando que Deus iria 
abençoar o arcanjo depois de abençoar Adão e Eva. 
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Perfeição da ciência é possível somente através da cooperação do mundo 
espiritual 
 
Deus colocou anjos no sol, na lua e nas estrelas no universo. Houve um filme de ficção onde 
havia formas de vida em Marte, um planeta semelhante em condição à Terra, e eles invadiram 
a Terra, certo? 
 
Assim, eu perguntei ao Pai o que são os discos voadores? O Pai disse que eles são anjos. 
Discos voadores vieram à Terra e foram vistos por humanos, mas nunca ficaram por muito 
tempo. Eles apareciam brevemente diante das pessoas. O Pai disse que anjos estão colocados 
no universo para nós, seres humanos. A ciência espacial não pode ser aperfeiçoada na 
realidade física. Os cientistas que estudam o espaço reivindicam que podem aperfeiçoar a 
ciência porque eles não sabem sobre o propósito de criação de Deus. Enquanto estamos 
usando este corpo físico, não há onde possamos viver fora desta bolha de oxigênio. A Terra é 
o único lugar que tem ar. Existe ar em outro planeta? Não. Sem ar, os humanos não podem 
sobreviver. 
 
Está designado que nossos corpos espirituais viagem através do universo que é grande e 
imutável. Nós, seres humanos, aperfeiçoamos nossos seres espirituais e escapamos de nossos 
corpos físicos em determinado ponto, e vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, 
podemos estar no sol se apenas pensamos sobre estar no sol. Apenas pensando sobre estar na 
lua, podemos ir para a lua. O que o Pai está antecipando com alegria é sua jornada através do 
espaço com seu ser espiritual depois de deixar o corpo físico. Ele disse que quer ir para o 
espaço e ver todas as coisas depois de deixar seu corpo físico. 
 
Dessa forma, a ciência espacial não pode ser aperfeiçoada na realidade física. Isto é impossível 
enquanto vestimos nosso corpo físico. Um dia no Alaska, o Pai jogou pingos de água gelada 
do oceano em nós, e nos disse para olharmos para o horizonte distante. “Olhem para este vasto 
oceano. No futuro, a ciência oceânica se desenvolverá mais do que a ciência espacial.” O Pai 
disse que podemos tocar a água do oceano, mas a totalidade do espaço está muito distante de 
nossos corpos físicos. 
 
O Pai nos disse, “Deus ainda não tinha revelado dois lugares na Terra.” Um é o oceano, e o 
outro é as florestas da África. De acordo com o Pai, estes dois lugares somente podem ser 
desenvolvidos quando a cooperação entre o mundo espiritual e a ciência é criada. O mundo 
espiritual deve nos dizer onde é, em qual longitude e latitude, que devemos ir e desenvolver, e 
então a ciência viaja até a localização e o desenvolvimento se faz possível. 
 
Além disso, o Pai disse que se a ciência deve ser desenvolvida a esse nível, isto é possível 
somente quando ela serve ao Senhor. 
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O Caminho de Amor Verdadeiro que as Famílias Abençoadas devem trilhar 
 
Os seres humanos decaídos devem receber a Bênção de Deus a fim de avançar da posição do 
arcanjo para o arcanjo restaurado, para o Adão restaurado, e então para a posição de Adão 
aperfeiçoado. 
 
Neste mundo, cônjuges brigam, e muitos deles acabam se divorciando. O Pai nos disse que a 
razão pela qual cônjuges do mundo não permanecem juntos por muito tempo, embora eles 
amem um ao outro, reside neste ponto. Entretanto, Famílias Abençoadas superam esses 
obstáculos porque eles são reunidos centrando em Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Alguns dias depois que o Pai me abençoou com meu esposo, o Pai me disse, “Gil Ja, vem 
aqui.” Então ele disse, “Você ama o Mestre? Você deve amar seu esposo agora como você tem 
amado o Mestre. Os ossos dentro de seu esposo são o Mestre, e a carne é seu esposo. Eu existo 
dentro do corpo de seu esposo.” 
 
Então ele disse, “Os ossos não vistos dentro de seu corpo são a Mãe, e a carne que você pode 
ver é você. Portanto, a Mãe está dentro de você também. Portanto, quando vocês fazem amor, 
é como se os Pais também estão fazendo amor. Se os Pais abrem a porta e entram no quarto 
quando você e seu esposo estão fazendo amor, não se esconda ou pare, apenas continuem.” 
Então ele me disse que eu deveria dizer, “Estamos fazendo amor em seu atendimento,” quando 
os Pais entram no quarto enquanto estamos fazendo amor. 
 
Quando desperta no meio da noite, o esposo olharia para sua esposa. Então, antes de chamar 
sua “Querida,” ele deveria primeiro reconhecer os Verdadeiros Pais dizendo “Verdadeiros 
Pais!” e então começar a tocar sua esposa. Os filhos que nascem a partir dos pais que fazem 
amor com esse estado de mente se assemelham aos seus pais não apenas fisicamente, mas seu 
caráter interno se assemelha ao dos Verdadeiros Pais. Podemos ver isto a partir de nossos 
filhos de segunda geração. O Pai olha para eles e pode dizer imediatamente se os pais destes 
filhos amaram o céu mais ou amaram mais um ao outro. 
 
Então por que devemos fazer isto? É porque esta é a restauração da Queda Espiritual. 
 
Eva foi abraçada pelo arcanjo Satanás antes de ser abraçada por Adão. Em outras palavras, ele 
perdeu seu primeiro amor para o arcanjo que era um servo. A perda do primeiro amor 
significou que o problema de shimjeong surgiu. 
 
Se devemos restaurar o primeiro amor que Satanás usurpou, devemos primeiro amar os 
Verdadeiros Pais, e então amar nosso próximo. É apenas correto que devemos amar nosso 
cônjuge sobre o fundamento que amamos primeiro nossos pais, não é? Isto é muito natural. É 
assim como nós, Famílias Abençoadas, somos diferentes das outras famílias do mundo. Outras 
famílias somente amam uns aos outros. Sendo que o amor dessa família é horizontal, ele não 
está conectado com a vida eterna. 
 
As Famílias Abençoadas foram formadas porque eles gostavam um do outro? Em outras 
palavras, o esposo pertence aos Verdadeiros Pais, e a esposa pertence também aos Verdadeiros 
Pais. Quando erigimos primeiro o amor vertical centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais, 
esse amor está conectado no nível horizontal, e então está também conectado com o corpo 
físico. O coração de pais e filhos deve se tornar unido com os Pais. 
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O que você acha? Isso não está certo? Somos realmente afortunados por ter sido capazes de se 
juntar à Igreja de Unificação nesta era. Podemos dar nascimento a filhos melhores, porque 
estamos conectados pelo amor vertical. 
 
O Pai nos disse para nunca colocarmos para baixo nosso esposo ou esposa somente porque ele 
ou ela não é perfeito. Quando vivemos em atendimento aos Verdadeiros Pais, estaremos 
olhando para o Verdadeiro Pai como olhamos para o nosso esposo. 
 
Amar profundamente seu cônjuge e viver em atendimento aos Verdadeiros Pais significa que 
esposo e esposa servem e amam um ao outro como se eles fossem o Pai e a Mãe. Quão feliz 
Deus se tornará quando Ele vê essa família amorosa? 
 
Filhos da segunda geração não devem ter egoísmo. O Pai disse que embora filhos de segunda 
geração nascem sem pecado original, os espíritos de filhos recém nascidos serão limpos 
começando nos filhos da terceira geração, sendo que o corpo espiritual dos membros de 
primeira e segunda gerações estão manchados e maculados com os pecados de nossos 
antepassados como roupas sujas. Filhos de segunda geração vivem em um ambiente onde a 
Queda pode ocorrer a qualquer momento, por isso eles devem ser cuidadosos. 
 
A razão pela qual membros da primeira geração receberam a Bênção e viveram separados por 
três anos é porque somente então eles poderiam indenizar os pecados de seus respectivos 
antepassados. O Pai nos disse que isso exige três anos para indenizarmos completamente os 
pecados de nossos antepassados. 
 
Uma vez o Pai nos disse, “Como pais, por que eu iria querer forçar meus filhos a ficarem 
separados por três anos? É porque eles sofrerão muitas dificuldades se eles vivem sem o 
período de três anos de separação e recebem a Bênção.” Devemos entender que o período de 
três anos de separação existe para indenização. 
 
Se as Famílias Abençoadas edificam seu amor horizontal depois de estabelecer claramente o 
amor vertical amando Deus e os Verdadeiros Pais primeiro durante o período de três anos de 
separação, então eles se tornam cientes de como devem praticar amor. 
 
Quando as pessoas recebem a Bênção, no início elas nem mesmo sabem como praticar amor, 
se um casal abençoado vive junto sem o período de separação, eles serão bombardeados 
pesadamente no nível espiritual, e acabarão odiando e deixando um ao outro. Os Verdadeiros 
Pais que conheciam isto, nos deram o período de três anos de separação porque eles amam 
seus filhos. Devemos compreender o amor infinito dos Verdadeiros Pais no nível mais 
profundo do nosso coração. Neste tempo, recebemos a graça de ter este período de separação
reduzido muito sobre o fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais. 
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Capítulo 4 – Escatologia e História Humana 

 
Fenômenos dos Últimos Dias e seus significados 
 
Pessoas que não conhecem o Princípio pensam sobre os Últimos Dias e imaginam que seria 
uma era quando o chão se abriria e fogo viria do céu: em outras palavras, a aniquilação 
completa da humanidade. Entretanto, as pessoas que conhecem o Princípio acreditam que os 
Últimos Dias é uma era muito boa quando a soberania de Satanás termina e a soberania de 
Deus começa, o tempo quando o Céu na Terra e no Céu começa. 
 
A era quando o Messias vem é a era quando a soberania de Satanás chegará a completa 
destruição, a raiz do pecado é claramente revelada. Agora é a era quando há os piores tipos de 
pessoas que cometem crimes e o mal, e pessoas boas que seguem o Messias a fim de 
reivindicar a soberania de Deus, todas misturadas. Portanto, esta é a era de confusão onde é 
difícil discernir quem é bom e quem é mal. A razão que agora é uma era de confusão é porque 
a Providência de Restauração (Providência de Salvação) é a providência de recriação. Agora 
que o Messias chegou a fim de finalizar a providência de recriação, ele deve recriar 
começando por criar ordem no meio do caos tal como Deus criou todas as coisas incialmente a 
partir da criação da ordem. 
 
Esta é uma era quando as pessoas estão perdidas, confusas sobre qual direção devem seguir. O 
mundo verá muitos crimes cometidos por adolescentes porque Adão e Eva estavam com essa 
idade quando caíram no Jardim do Éden. Isto se tornará um grande problema na sociedade, 
mas nós que não temos nenhuma preocupação sobre cair na má forma de vida porque servimos 
e seguimos o Messias, somos pessoas realmente felizes. 
 
Haverá muitos sinais aparecendo nos Últimos Dias. Aprendemos sobre isto através das 
Palavras do Pai e através do estudo do Princípio. O que é importante aqui é que entendemos o 
significado dos fenômenos que acontecerão nos Últimos Dias. 
 
Os antepassados do povo coreano seguiram através de um incrível curso de indenização a fim 
de permitir que ocorresse o nascimento do Pai nesta terra. Eu me angustiava muito durante o 
período colonial japonês e o reinado do comunismo, pensando, “Que tipo de pecados nossos 
antepassados cometeram? Isto é apenas porque somos estúpidos?” Eu suportei aqueles tempos 
difíceis, mas agora, em retrospectiva, entendo que era o curso de sofrimento do povo coreano a 
fim de permitir o nascimento do Senhor nesta terra. Acredito que já falei sobre o maior 
pagamento de indenização que teve que ser feito pelos clãs mais próximos ao Pai. 
 
A indenização do lado Abel que está mais perto do Pai tinha que ser paga. Entretanto, o lado 
Caim que ainda se opõe ao Pai tem indenização deixada para pagar. Mas o Pai diz que a 
indenização deles na Coreia ou em nações estrangeiras tais como terremotos e tsunamis são 
um tipo de indenização do lado Caim. 
 
Estes fenômenos, por outro lado, funcionam para revelar a glória do Pai. Como assim? 
Quando esses desastres acontecem, as pessoas caem em desespero, pensando, “Oh! Não 
podemos confiar em nada mais. Como viveremos?” As pessoas do mundo satânico não vão 
olhar para o Céu e esperar pela mão de salvação quando essas enormes calamidades ocorrem,
e que não podem ser superadas pelos esforços humanos? 
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Os membros nos tempos iniciais da igreja ouviram muito sobre como a Vontade do Céu será 
cumprida em três anos ou sete anos. Entretanto, as palavras do Pai não foram realizadas. Eu 
fiquei tão frustrada e perguntei ao Pai, “Pai, qual é a agenda do Céu?” Em outras palavras, 
“Quando a Vontade será realizada?” 
 
O Pai respondeu, “Olhe para os jornais!” O Pai queria dizer que o arcanjo decaído fará coisas 
antes de Deus fazê-las no mundo, assim, conheceremos o que Deus fará quando lemos sobre 
assuntos mundanos nos jornais. Deus segue Satanás a fim de restaurar os danos feitos por 
Satanás. 
 
Eu normalmente não lia a seção de política nos jornais, mas depois de ouvir as palavras do Pai, 
eu comecei a ler, ao menos as manchetes, se não tivesse muito tempo. A fim de entender o que 
está acontecendo no mundo. Podemos saber o próximo passo da obra de Deus quando 
entendemos o que está acontecendo no mundo. 
 
Esta também é uma coisa importante na história da Providência de Restauração, mas por que 
Deus continuou estendendo Sua Providência de Restauração? O Pai nos disse que exigiu 6.000 
anos para Deus estabelecer uma condição pela repetida extensão da Providência de 
Restauração a fim de encontrar o caminho que Satanás não pudesse invadir. 
 
Então Deus deixará o mal sozinho? Não, Ele não deixará. Quando eu era Presbiteriana, ouvi 
uma vez sobre Escatologia, “O mundo deve acabar rapidamente. Eu acredito em Jesus, por 
isso serei arrebatado para as nuvens e ascenderei ao céu.” 
 
Ainda há muitos fiéis que acreditam literalmente que serão arrebatados nas nuvens e 
ascenderão ao céu, e estão esperando pelo dia quando isso acontecerá. Sendo que o dia que
estão esperando não chega, eles começarão a pensar que talvez o Senhor virá em um corpo 
físico. Então os cristãos vão olhar ao redor para ver onde o Senhor chegou e não serão capazes 
de evitar, mas vão acreditar que o Rev. Moon, que cumpriu essas coisas milagrosas, é sem 
dúvida o retorno do Senhor. 
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Escatologia e a estrutura do corpo humano 
 
Quando olhamos para a Escatologia no Princípio Divino, ela diz que o Céu se assemelha ao 
corpo de uma pessoa. O Pai uma vez entrou no mundo espiritual, e o que ele aprendeu ao 
encontrar Deus que não tinha uma forma foi que Deus apareceu na forma de um ser humano. 
Portanto, não há nenhuma entidade no universo que incorpore a verdade mais do que o corpo 
humano. 
 
O Pai conhecia o infinito valor que a estrutura do corpo humano tem, e até mesmo nos contou 
que o corpo humano é o fundamento de seu pensamento. O Pai falou frequentemente sobre 
isso. Além disso, o Pai descobriu que a Bíblia foi escrita se assemelhando ao corpo humano 
porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Em outras palavras, o Pai sabia qual parte na Bíblia é a 
cabeça, o corpo, e os braços e pernas. É assim como ele foi capaz de desvendar completamente 
a Bíblia. 
 
Teólogos no mundo ainda não conhecem a Bíblia em sua totalidade, mas apenas parcialmente. 
O Pai disse que isso é como se alguns homens cegos tocassem um elefante e fizessem 
diferentes descrições sobre ele. Aquele que tocou a tromba diria, “Elefantes tem a forma de 
serpentes.” Aquele que tocou a perna diria, “Elefantes tem a forma de árvores.” E aquele que 
tocou a barriga do elefante diria, “Elefantes tem a forma de paredes.” Esta é a razão que os 
teólogos brigam sobre a interpretação da Bíblia. 
 
Entretanto, depois de compreender que o corpo humano é a manifestação perfeita da Verdade, 
o Pai utilizou o corpo humano para encontrar Deus. O Pai disse que quando ele olha para o 
rosto das pessoas, a parte mais misteriosa são os olhos. Além disso, quando olhamos para todo 
o corpo humano, a cabeça simboliza Deus, o corpo simboliza os seres humanos, e os braços e 
pernas simbolizam todas as coisas. 
 
Quando olhamos para o rosto, os dois olhos simbolizam as características duais. Em outras 
palavras, eles simbolizam Deus. Que parte do rosto você olha primeiro quando olha para 
alguém? A maioria das pessoas olha para os olhos. O Pai disse que é tão misterioso como os 
globos oculares se movem tão livremente nesse pequeno espaço. 
 
O Pai também disse que quando olhamos para o rosto, os olhos simbolizam Deus, o nariz 
simboliza os seres humanos, e a boca, todas as coisas. Dessa forma, o fundamento de todo o 
pensamento do Pai é o corpo humano. Deus sempre aparece na forma de um corpo humano 
quando Ele aparece. 
 
Ao conduzir negócios, o Pai também decide o que fazer primeiro de acordo com a estrutura do 
corpo humano. Originalmente quando o Pai começou a Indústria Tongil, ele disse que “A 
Indústria Tongil funcionará como a espinha dorsal no corpo humano.” A indústria chave que 
faz todos os tipos de máquinas foi o primeiro empreendimento que o Pai começou depois de 
oferecer muito jeongseong. A ideia do Pai era que somente quando a indústria espinhal é 
firmemente fundada, outros negócios menores podem ser atraídos para a espinha, formando 
um intrincado e bem equilibrado corpo humano. O Pai tenta modelar seus negócios seguindo a 
estrutura do corpo humano. Como também está expresso na Ação Dar e Receber, o 
metabolismo de nosso corpo deve funcionar adequadamente. Negócios também devem ser 
feitos dessa forma a fim de se desenvolverem. Devemos compreender que o Pai não faz 
negócios de forma irracional, mas sempre de acordo com a estrutura do corpo humano. 
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O Pai também disse que a última indústria que deve ser formada é a indústria da pesca 
oceânica. Quando o corpo humano está completamente formado, ele deve ter a circulação do 
sangue a fim de carregar as funções do metabolismo. Nosso corpo estará saudável somente 
quando temos um bom metabolismo. O Pai disse que um dia ele terá que construir grandes 
navios para trazer bens especiais de uma nação para outra, e então trazer os bens daquela 
nação para outras nações, e até mesmo convidar as pessoas para o navio para educá-las. 
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Primeiro esforço para se tornar parceiro objeto perfeito de Deus 
 
O Pai disse que todos devemos ter experiências espirituais. 
 
Eu tive muitos sonhos quando me juntei à igreja. O mundo espiritual me ensinava se as coisas 
que eu estava pensando eram boas ou más. O Pai disse que isto era a ajuda dos meus 
antepassados. 
 
Eu tive também algumas experiências incríveis. Eu passei a ter um sentido espiritual mais 
desenvolvido. Além disso, o Pai e a Mãe estão sempre dentro da minha consciência. Isto 
poderia ser porque eu passei muito tempo com o Pai e a Mãe, mas eles sempre estão em minha
consciência. Quando estou fazendo tarefas simples como comer, eu sempre tenho conversas 
silenciosas com o Pai e a Mãe. Como resultado, meu sentido espiritual se tornou mais sensível 
e o Pai e a Mãe me ensinaram tudo de uma forma muito detalhada. 
 
Eu trabalhei como a diretora regional do Texas quando estava vivendo na América. Então, de 
repente eu fui chamada pela Mãe para atendê-la por onze meses depois que o Pai foi para 
Danbury. A coisa interessante é que de alguma forma eu tenho um bom cérebro, mas ao 
mesmo tempo tenho um espírito um pouco obtuso. Alguém poderia dizer que sou sem tato. Eu 
tenho a tendência de analisar as coisas quando alguém me conta um fato. Assim, eu sempre fui 
mais esperta do que a média das pessoas ao aprender sobre as coisas como a geometria, mas 
sou lenta sobre política cotidiana, assim por dizer. 
 
Um dia, um grupo de membros estava sentado em um círculo com a Mãe. A Mãe estava 
falando sobre algo quando ela brincou comigo, dizendo, “Gil Ja ainda não riu” sendo que eu 
não entendi o significado da conversa que estava acontecendo no momento. Eu fiquei ferida 
por dentro, mas ainda não pude entender o real significado do que estava sendo dito. Então a 
Mãe me disse, “Você deve orar a Deus por sabedoria.” Essa era a extensão de quanto eu era 
obtusa em espírito. 
 
Eu de fato já estava orando muito. A Mãe orava em seu quarto, e nos reuníamos no campo 
sagrado em East Garden onde os Verdadeiros Pais costumavam orar. Oferecíamos uma vigília 
de oração a partir da meia noite até as duas horas da manhã até que o Pai saísse da prisão. 
Éramos intelectuais que se juntaram à igreja nos primeiros tempos depois de ouvir o Princípio, 
ao contrário das pessoas sensíveis espiritualmente que se juntaram à igreja através de oração. 
 
Mas eu ainda orei muito porque a Mãe me disse para fazer isso. No início, Eu orava “por 
favor, me dê sabedoria” e ficava sem respostas. Assim, quando eu orava, primeiramente 
oferecia uma oração para o propósito maior orando para a liberação do Pai da prisão, e então 
orava por meu próprio desejo, “Pai Celeste! A Mãe disse que eu não tenho sabedoria e sou 
lenta no espírito. Por favor, permita-me ter sabedoria.” 
 
Depois de algumas orações, eu senti como se Deus estivesse me dizendo, “Essa é uma oração 
tola.” Mas eu ainda continuei como uma criança por alguns meses, implorando a Deus por 
alguma coisa. Então eu senti em meu coração que Deus estava me dizendo, “Você continua 
dizendo a mesma coisa. Isto está ficando velho. Você está aborrecendo.” Eu tinha realmente 
certeza que Deus me daria uma resposta algum dia. Assim, eu continuei orando, “Pai Celeste! 
A Mãe disse que eu sou lenta. Por favor, me dê sabedoria.” Eu orava como uma verdadeira 
tola. Um dia eu recebi uma resposta. 
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A temperatura estava tão baixa em Nova York que ainda tremíamos descontroladamente 
mesmo depois de colocar camadas de roupas. Parecia como se o vento estivesse tentando 
penetrar em nossos corpos, e ficávamos com frio da cabeça aos pés. 
 
Estava um dia incrivelmente frio, mas eu não senti frio quando recebi o espírito de Deus. Era 
como uma primavera calorosa. Eu ouvi a voz de Deus enquanto uma névoa me abraçou 
calorosamente em silêncio. 
 
Deus me disse, “A sabedoria que você tem buscado de mim com suas orações não vem de 
você, mas vem de mim para você em sua totalidade, quando você se torna minha parceira 
objeto perfeita, o que é meu será seu, e o que é seu será meu.” Em outras palavras, Deus me 
disse que receber sabedoria não é a coisa importante, mas tornar-se o parceiro objeto perfeito 
de Deus é. Eu recebi essa revelação real cheia de graça de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

A Mãe Celeste que devemos conhecer 
 
Devemos saber que não há somente Pai Celeste, mas também Mãe Celeste. 
 
Há uma senhora idosa chamada Wol Gwang Lee em Daegu. Ela era muito aberta 
espiritualmente, tanto que ela perguntava coisas para Deus, e Deus respondia todas elas. Ela 
foi a primeira a descobrir a Mãe Celeste, e ela tinha uma habilidade especial de curar as 
pessoas, desde quando estava em uma igreja cristã. Ela utilizava sua habilidade espiritual 
especial para curar os outros, mas ela parou de fazer isso depois de se juntar à igreja e ouvir o 
Princípio. 
 
Entretanto, pessoas doentes continuaram a vir até ela, pedindo para serem curadas, assim, às 
vezes ela era forçada a curar as pessoas. Mas ela pagava indenização se curasse as pessoas. Ela 
ficou tão doente que um dia prometeu a um pastor participar de um culto de oração de cura, 
mas então ela quebrou a promessa e não foi. 
 
Então Deus ficou zangado e a deixou. Depois que Deus a deixou, ela disse que sentia como se 
tivesse sido atirada em um campo vazio e escuro, incapaz de saber se estava caindo ou 
subindo, incapaz de dizer se era frente ou atrás. Ela ficou extremamente surpresa e clamou 
para Deus, “Pai Celeste! Pai Celeste” do extremo de seus pulmões. Mas seus apelos caíram em 
ouvidos surdos. 
 
Então de repente ela compreendeu, “Certo! Há também a Mãe Celeste!” Assim, ela começou a 
clamar do extremo de seus pulmões, “Mãe Celeste! Mãe Celeste!” O Pai Celeste normalmente 
responderia a ela com uma voz masculina, “Oh, sim, minha filha amada,” mas desta vez Deus 
falou com uma voz suave de mulher, “O que está errado?” Então essa senhora disse para Deus, 
“Mãe Celeste! Por favor me salve. O que eu devo fazer agora que o Pai Celeste me 
abandonou?” Ela suplicou desesperadamente. 
 
Então a Mãe Celeste disse, “Espere. Eu vou perguntar ao Pai.” Depois de algum tempo a Mãe 
Celeste voltou e a desprezou, “Por que você não manteve sua promessa? O Pai Celeste está 
extremamente zangado com você porque sua mente muda mais do que uma dezena de vezes 
por dia.” Então a senhora implorou por perdão, dizendo, “Mãe Celeste! Por favor, me perdoe 
ao menos desta vez. Eu nunca farei isto de novo.” Então Ela partiu novamente dizendo, “Tudo 
bem, eu vou perguntar a Ele novamente e voltarei logo.” Então Ela voltou e disse, “O Pai 
Celeste disse que não tem como perdoar você, mas Ele perdoará você desta vez por casa da 
Mãe Celeste.” 
 
Por muito tempo, a humanidade sempre esteve pedindo para o Pai Celeste, embora houvesse a 
Mãe Celeste. A Mãe Celeste perguntou para a Sra. Lee, “Como você me encontrou?” Ela disse 
“Obrigada.” Entretanto, quando ela ouviu cuidadosamente a voz da Mãe Celeste, esta era a 
voz da Verdadeira Mãe. 
 
Depois de ouvir esta história, eu sempre chamei “Mãe Celeste” juntamente com Pai Celeste, e 
penso que aquele que me deu a revelação citada em East Garden no campo sagrado foi a Mãe 
Celeste. Isto é porque eu senti amor maternal. 
 
Em outras palavras, eu senti o Deus que era mais bem equilibrado e o chamei de Mãe Celeste 
juntamente com Pai Celeste. Eu tenho revelado a você a Mãe Celeste, assim, por favor, chame 
por Ela também quando orar. 
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É difícil descrever quão caloroso é o sentimento em meu coração quando eu chamo pela Mãe 
Celeste juntamente com Pai Celeste. A Mãe Celeste mesmo disse “Como você sabia que eu 
existia? Obrigada.” Por favor, saiba que há a Mãe Celeste que é tão bondosa e calorosa. 
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O que devemos fazer nos Últimos Dias 
 
Desde muitas décadas atrás, o Pai tem um grande interesse na China. Isto é porque a Coreia é a 
nação Adão, o Japão é a nação Eva e a China é a nação arcanjo. O Pai disse que a providência 
de Deus somente pode ser cumprida quando a nação arcanjo retornar para o seio de Deus. 
 
O Pai disse muitas vezes, “Eu tenho que normalizar rapidamente as relações diplomáticas 
entre Coreia e China.” Mao respondeu ao pedido de ajuda de Kim Il Sung e enviou 300.000 
soldados chineses para matar muitas pessoas coreanas. A normalização das relações 
diplomáticas entre estas nações era difícil porque havia essa forte inimizade entre elas. O Pai 
se preocupava muito sobre isto. 
 
Então um dia, vinte anos mais tarde, um jato chinês estava em seu caminho para a Coreia do 
Norte e fez um pouso de emergência em Kangwon, província da Coreia do Sul. A China ficou 
muito preocupada que seu jato tinha acabado no estado inimigo, e não teria seu avião de volta. 
Além disso, ninguém sabia o que tinha acontecido com os pilotos. Entretanto, o governo sul 
coreano tratou bem destes pilotos. 
 
Eles deram aos pilotos boa alimentação, levaram eles em excursões, deram muitos presentes 
para eles, e devolveram o jato em segurança. O governo chinês ficou imensamente surpreso. 
Eles começaram a sentir que o povo coreano tinha um bom coração. 
 
Isso serviu como uma das forças que conduziu à normalização das relações diplomáticas entre 
as duas nações. Naquele tempo, o Pai nos disse que se oferecemos sincero jeongseong para 
cumprir a Vontade, algo acontecerá, seja como um acidente, que levará a um avanço da 
providência. 
 
Então ouve o 11 de setembro na América em 2001. Eu estava trabalhando em Washington, e 
quando olhei para a TV, e vi as notícias sobre o incêndio nas Torres do World Trade Center 
derretendo como velas depois que os aviões colidiram com elas, e quase 3.000 pessoas 
morreram naquele dia, e muitos de seus corpos não puderam ser recuperados. 
 
O Islamismo pensava que Bush e o governo americano discriminavam desdenhosamente 
contra eles. Ao mesmo tempo, a América estava patrocinando algumas nações que eram hostis 
em relação às nações do Oriente Médio. Todos estes fatores abasteceram seu ódio, que levou 
ao ataque suicida. Eles chamaram aquilo de guerra santa, um Jihad. 
 
Além disso, houve um incidente onde americanos brancos bateram e assassinaram um jovem 
muçulmano em resposta pela violência cometida por seu povo. Americanos, que nem mesmo 
foram capazes de encontrar os cadáveres de seus familiares e parentes, colocaram fotos de 
seus entes queridos perto do local do ataque e ascenderam velas em sua memória. 
 
Por que essas coisas aconteceram? Eu gostaria de dar minha própria interpretação baseada nas 
Palavras do Pai que tenho ouvido. Desde muito tempo atrás, o Pai tem se preocupado com as 
nações Árabes, ou as nações Islâmicas. Os nomes das religiões podem ser diferentes, mas 
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo acreditam no mesmo Deus. Estas três religiões também 
compartilham uma raiz comum – Abraão. Entretanto, agora estes povos se tornaram inimigos 
declarados e estão matando uns aos outros. 
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O maior problema é a forma pela qual Muçulmanos testemunham para as pessoas. 
Muçulmanos não testemunham como Cristãos, cujo lema é ‘Ame seu inimigo. Sacrifique-se.’ 
A Bíblia deles é o Alcorão. Eles recebem aqueles que aceitam o Alcorão, mas castigam com 
espadas aqueles que recusam. Assim, Muçulmanos são semelhantes aos Comunistas. Eles 
empregam métodos semelhantes. O Pai estava pensando, “Eu devo abraçar essas pessoas. 
Como eu poderia fazer isto?” e então os ataques terroristas aconteceram. 
 
Eu tenho uma epifania em relação aos ataques. Isto deve ter sido porque o Presidente Bush e 
outros líderes nacionais (os pastores cristãos) não seguiram a Vontade do Pai, que esses 
ataques aconteceram. O Pai foi para a América e disse para seu povo “Ajudem povos 
desafortunados. Vivam para o benefício dos americanos africanos, americanos nativos e 
pessoas pobres.” O Pai sempre instruiu e ensinou que eles fossem assim, mas os líderes não 
seguiram as direções do Pai. Esse é o motivo pelo qual os Muçulmanos começaram a ostentar 
esse ódio contra estas pessoas, e por fim, conduziram os ataques. 
 
Desde os ataques, começamos a colocar mais esforços em atividades de paz envolvendo várias 
pessoas. Um mês depois do ataque de 11 de setembro, o Pai reuniu milhares de líderes em 
Nova York e Washington a partir das três maiores religiões, e falou para eles. Ele disse 
solenemente para estes líderes “Vocês não devem utilizar a violência,” mas também confortou 
seus corações dizendo, “Vocês devem ter sido terrivelmente feridos para fazer tal coisa.” 
 
O Pai entendeu suas posições e não os desprezou; muitos Muçulmanos choraram. Muitos 
países os trataram como o inimigo, mas o Rev. Moon entendeu sua situação. Líderes 
Muçulmanos começaram a vir na direção do Pai depois desse ponto. O Pai enviou muitos 
embaixadores da paz para o Oriente Médio. Aqueles embaixadores da paz especificamente 
trabalharam muito, não apenas no mundo Árabe, mas também em Israel. Não temos nenhum 
inimigo. A razão é que o Pai é o rei da paz que traz os inimigos à reunião. Assim, todos 
receberam qualquer pessoa que chegasse trazendo o nome do Pai. 
 
Por isso, eu acredito que o ataque aconteceu por uma razão. Não temos qualquer preocupação 
a partir desta perspectiva. Povos do mundo cometeram coisas desprezíveis como assassinato, 
mas todos sabemos que são um tipo de indenização que avança a providência de Deus. O Pai 
também disse: 
“A Vontade será cumprida sem sacrifício somente quando as pessoas acreditam em mim e 
ouvem minhas palavras. Mas elas acabam pagando um grande sacrifício porque não ouvem e 
se opõem a mim. A providência de Deus tem uma agenda para sua conclusão, portanto, Deus 
tem que forçar as pessoas a se sacrificarem a fim de encontrarem essa agenda. Esse é o motivo 
pelo qual meu coração dói tanto.” 
 
Os membros da Igreja de Unificação que entraram nos Últimos Dias não têm qualquer 
preocupação porque eles conhecem isto na totalidade. O Pai nos disse que os membros da 
Igreja de Unificação serão as pessoas mais ricas do mundo. As pessoas do mundo perderam a 
esperança e cometem suicídio, mas nós nunca teremos essa situação. Quando estas 
calamidades dos Últimos Dias passarem, virá a época do Pai, ele disse. Tudo será revelado 
quando a época do Pai chegar. Portanto, o mundo pode franzir a testa e gritar por suas vidas, 
mas nós sempre permanecemos sorrindo. 
 
O Pai disse, “Vocês sabem, meu coração sente que isto é extremamente urgente. Eu posso 
ouvir claramente o choro daqueles que passam para o mundo espiritual e caem nas 
profundezas do Inferno.”  
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Quando íamos para o Hoon Dok Hae em Han Nam Dong, o Pai costumava nos perguntar, 
“Vocês ouvem suas vozes também?” Não tínhamos escolha a não ser responder, “Não, não 
podemos ouvir.” 
 
Quando uma avalanche acontece, muitas casas ficam soterradas pela sujeira. O Pai comparava 
com o futuro e nos dizia que as pessoas virão para se juntar à igreja tal como avalanche. O Pai 
vê coisas espiritualmente. Então o Pai nos perguntava, “Vocês veem isso também?” Mas não 
podíamos vê-lo. 
 
As pessoas estão se tornando confusas no turbilhão de problemas políticos, econômicos e 
sociais, e elas estão se tornando cada vez menos confiantes umas nas outras. Então elas virão 
para nossa igreja dizendo, “Vamos para os Verdadeiros Pais! Esse é o único caminho de 
sobrevivência!” Contudo, elas não podem vir para o Pai diretamente, assim, elas virão para 
suas casas e vocês devem dizer para elas, “Todos devemos aprender o Princípio. Vamos fazer 
Hoon Dok Hae com as Palavras dos Verdadeiros Pais.” Eduquem-nas desta maneira. 
 
Esse é o motivo pelo qual temos muitas igrejas Hoon Dok Hae. O Pai nos ensinou que 
devemos ensinar o Princípio nas igrejas no lar. Entretanto, devemos abrir nossas bocas quando 
ensinamos as pessoas. Quando muitas pessoas vierem para nossas casas, deveremos organizar 
festas e fazer reuniões, mas precisamos ter nossas bocas abertas quando comemos. Não 
devemos fechar nossas bocas. As pessoas do mundo não têm escolha, mas perderam a 
esperança e choram, mas nossos membros sempre estarão cheios de esperança e vitalidade. 
 
Devemos continuar a receber as Palavras do Pai e ensinar o Princípio, e ler as Palavras dos 
Verdadeiros Pais mesmo depois que o Pai for para o mundo espiritual. Então como o Pai disse, 
“Tudo que é investido com seu coração cheio, será retornado.” Tudo que temos investido 
voltará para nós. 
 
Conferencistas que ensinam o Princípio para o mundo não aparecerão primeiro? Aqueles que 
proferem boas conferências não terão nada a invejar no mundo. Quando o Pai via Cristãos 
construindo grandes igrejas, o Pai dizia, “Vocês sabem por que eles constroem esses grandes 
edifícios? É porque eles convidarão vocês para esses edifícios para que possam dar 
conferências sobre o Princípio.” 
 
Ouvindo as palavras do Pai, eu sentia um senso de satisfação que já estava surgindo. Nossa 
igreja não tem muitos edifícios grandes, contudo, quando olhava para os edifícios da Igreja 
Católica ou da Igreja Presbiteriana, eu sentia como se meu estômago estivesse se tornando 
cheio, pensando, “Este é o lugar que darei conferências no futuro.” Assim, devemos estudar 
muito para se tornar bons conferencistas durante esta oportunidade que temos agora. Devemos 
lembrar que os Últimos Dias é o tempo que Deus preparou para nós. 
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Jesus estabeleceu o fundamento para a Salvação Espiritual através da Cruz 
 
Há dois aspectos importantes em relação a “O Messias: Seu Advento e o Propósito de Sua 
Segunda Vinda.” 
 
Um é o problema da salvação através da cruz e a salvação espiritual, e o outro é a família de 
João Batista e a família de Jesus. 
 
A Coreia é anfitriã para muitas igrejas Protestantes e Católicas. Quando olhamos para alguns 
dos muitos complexos de apartamentos aqui, vemos uma multidão de cruzes vermelhas aqui e 
ali, como se elas estivessem competindo umas com as outras. Contudo, a cruz era considerada 
uma simples ferramenta para Roma, utilizada para executar pessoas. 
 
Esse é o motivo pelo qual os ladrões da esquerda e da direita de Jesus também foram 
colocados na cruz, embora eles não fossem o Messias. Portanto, a cruz em si mesma não 
ostenta nenhum significado. Ao invés, ela é uma monstruosidade quando olhamos como uma 
ferramenta que assassinou o Messias; que veio à terra como os pais da humanidade. 
 
Esse é o motivo pelo qual a coisa correta a fazer é remover a cruz da igreja. Esta é a razão pela 
qual não há nenhuma cruz na Igreja de Unificação. Eu ouvi que muitos pastores cristãos na 
América, que seguem as Palavras do Pai, já tiraram as cruzes de suas igrejas e as queimaram 
no chão. 
 
De acordo com as Palavras do Pai, a cruz em si mesma não tem um relacionamento direto na 
salvação humana. A cruz não é nada além do símbolo de algo que devemos nos ressentir e 
condenar. Entretanto, os cristãos fazem colares de ouro e prata na forma da cruz, e até mesmo 
a beijam. Cristãos fazem essas coisas porque não entendem. 
 
Devemos agora entender completamente a salvação através da cruz. Eu tremo sempre que vejo 
uma cruz, pensando ‘o povo judeu pendurou o Messias nessa coisa.’ 
 
Mas por que existe o conceito de salvação através da cruz? Como Jesus, que foi crucificado na 
cruz, morreu após cumprir ao menos a salvação espiritual? Para resumir, isto foi porque Jesus 
não condenou os soldados romanos que o perfuraram com suas lanças, mas ao invés, os 
perdoou. Jesus orou em lágrimas para Deus, “Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem 
que suas ações hoje retornarão para sua descendência como grandes dificuldades. Por favor, 
perdoe-os.” 
 
De acordo com as Palavras do Pai, Jesus não ofereceu essa oração porque estava feliz. Sobre o 
que ele deveria estar feliz? Ele não pôde cumprir a missão que veio realizar. Ele estava 
enormemente entristecido e chocado. 
 
A razão pela qual Jesus ofereceu essa oração era que ele entendia que, sendo que estava indo 
para o mundo espiritual sem cumprir a Vontade de Deus, haveria uma segunda pessoa vindo à 
terra como o Messias. Além disso, Jesus sabia que ele tinha que criar uma pedra de 
lançamento nesta terra sobre a qual o novo Messias poderia vir. Contudo, a pedra de 
lançamento nesta terra sobre a qual a segunda vinda do Messias poderia ocorrer (shimjeong de 
Abel) não seria criada se Jesus fosse para o mundo espiritual odiando seus inimigos. O mundo 
poderia receber a segunda vinda somente se Jesus amasse os inimigos. Por isso Jesus ofereceu 
a oração que golpeou Satanás no coração. 
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O Pai nos disse que não havia nenhum traço de ódio ou um conceito de inimizade em Deus 
quando ele experimentou Seu amor. Deus nunca odeia seu inimigo. O amor de Jesus unido 
com o amor de Deus existe onde não há nenhum traço de ódio ou o conceito de inimigo. Não 
há nenhuma desculpa que Satanás possa acusar no lugar onde o amor de Deus e de Jesus estão 
completamente unidos. 
 
Se queremos golpear Satanás, devemos fazer o que Satanás não pode fazer. De acordo com o 
Pai, Deus é onipotente e onipresente, mas Ele não pode fazer nada quando Satanás o acusa. 
Deus se tornou impotente. Alguns teólogos na América dizem, “Quando olhamos na Bíblia, 
cadáveres se levantaram de seus túmulos e Jesus prometeu que retornaria das nuvens. Por que 
estas profecias não foram cumpridas? Isto significa que Deus não manteve nem mesmo uma 
das promessas que ele fez. Talvez Deus não exista!” Alguns teólogos empregam esta lógica 
para afirmarem audaciosamente que Deus está morto. Cerca de 40% dos teólogos cristãos 
americanos dizem isto. 
 
O que Satanás era originalmente? Satanás originalmente era o arcanjo, e ele não era um ser 
mal. O arcanjo Lúcifer era o ser que mais recebeu amor de Deus antes da criação de Adão e 
Eva. Deus amava o arcanjo, e o arcanjo também amava Deus em retorno. Quando me juntei à 
Igreja de Unificação, eu fiquei muito chocada ao ouvir que “Deus não odeia o arcanjo. Deus 
não pode odiar o arcanjo.” 
 
Como o arcanjo se tornou Satanás? Aquele que conhece a motivação do arcanjo ao se tornar 
Satanás, melhor do que qualquer pessoa, é Deus. O arcanjo se tornou Satanás por causa do 
amor de Deus. O arcanjo estava satisfeito em ser um servo de Deus, mas quando ele viu Deus 
criando Adão e Eva e derramando o amor paternal para Adão e Eva, um amor maior do que o 
amor que ele estava recebendo, o arcanjo sentiu inveja e queria receber também esse amor. O 
arcanjo pensou, “Se eu seduzir a filha de Deus, posso me tornar o genro de Deus, e talvez serei 
capaz de alcançar a mesma posição de um filho.” Como a motivação do arcanjo ao cair era o 
amor de Deus, Deus não pode odiá-lo. 
 
Uma vez eu ouvi um testemunho de Hoon Mo Nim sobre Satanás e Dae Mo Nim. Depois de 
aprender sobre o conceito de Satanás, eu compreendi que o mais assustador Satanás não é 
ninguém mais além de nós mesmos. Há um arcanjo Lúcifer original, que é o Satanás, e há 
muitos maus espíritos que seguem as ordens de Satanás, mas devemos compreender que nós 
mesmos somos o Satanás mais assustador. Herdamos o pecado original a partir de nossos pais 
e nossos antepassados, e se aprofundarmos no significado do pecado original, egoísmo e auto 
centralidade são o seu núcleo. 
 
O Pai nos disse uma vez em Han Nam Dong sobre abrigar ódio contra os outros: “Se você 
pode culpar os outros, dizendo ‘Você me odeia, Você me ignora. Eu odeio você,’ isso é porque 
tem os elementos do ódio e da arrogância em você.” 
 
O Pai nos disse que “Se você não odiasse os outros, então você olharia para todos como 
pessoas boas. Contudo, você não pode evitar de olhar para elas a partir de seu próprio padrão.”
Em outras palavras, se colocamos um óculos amarelo, o mundo estará coberto de amarelo, e 
estaria coberto de vermelho com um óculos vermelho. Esse é o motivo pelo qual o Pai nos 
disse, “Não julgue a partir de sua própria perspectiva.” Ele também disse que quando 
compreendemos que o Satanás mais assustador não é nada mais do que a auto centralidade em 
nós mesmos, teremos pena de Satanás ao invés de odiá-lo, e também desenvolveremos um 
sentimento de simpatia por Satanás. 
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 As habilidades e responsabilidades do Messias 
 
Quem pode parar as acusações de Satanás e proteger as pessoas disto? Infelizmente, Deus não 
pode evitar as acusações de Satanás. Por que isso é assim? É porque Satanás conspirou com os 
seres humanos. Portanto, o Messias deve aparecer entre a humanidade para descobrir a 
identidade de Satanás, e acusa Satanás, “Você não é Satanás que tem cometido vários 
pecados?” Então Satanás não será capaz de negar isto. Essa é a habilidade e a responsabilidade 
do Messias. 
 
Satanás estuprou Eva, levando-a para longe do amor de Deus. Embora Satanás caiu por causa 
de sua própria autocentralidade porque queria receber mais amor de Deus, Lúcifer também 
odeia os longos 6.000 anos de história pecaminosa que ele causou.  
 
O próprio Satanás sabe quão horrível era o pecado que ele cometeu? Satanás não sabia disto 
inicialmente. Lúcifer, realmente quer retornar para sua antiga posição de servo fiel de Deus. 
 
Então quem pode retornar Satanás para sua posição original? Somente o Messias pode fazer 
isto. O Pai esteve dizendo recentemente, “Eu fiz o que nem mesmo Deus pôde fazer!” Isto é 
porque ele parou a acusação de Satanás e liberou Deus. 
 
O Pai também tem dito, “Vocês nunca compreenderão plenamente, não importa quanto 
estudem o Princípio Divino. Há somente três seres que realmente conhecem completamente o 
Princípio; estes são Deus, o Messias, e Satanás. Contudo, até mesmo o conhecimento de 
Satanás sobre o Princípio é limitado ao nível do estágio de crescimento do período de 
aperfeiçoamento, porque é quando ele causou a queda dos seres humanos. 
 
Eu fui libertada quando ouvi isto. Isto é porque não podemos conhecer perfeitamente o 
Princípio, não importa quão frequentemente possamos dar conferências. Portanto, devemos 
transmitir o Princípio como ele está. O Pai também nos disse que não deveríamos misturar 
nossas palavras quando damos conferências sobre o Princípio.  
 
Satanás sabe que Deus não pode odiá-lo, por isso Satanás fala até mesmo para o Messias, “Oh, 
Messias! Deus não pode me odiar. Portanto, você não pode me odiar também. Se você é filho 
de Deus, e se você veio para a terra como Seu representante, você deve querer me retornar 
para minha antiga posição como Deus também quer. Se não, eu não tenho nenhum lugar para 
ir. Portanto, você não pode me odiar.” Satanás não deixará o Messias seguir facilmente. 
 
As Palavras do Pai em relação a isto podem ser vistas na página 340 do volume 7 do Curso de 
Vida dos Verdadeiros Pais. (versão em inglês) 
 
“Qual é a razão pela qual Deus não pôde subjugar Satanás? Qual é a razão pela qual a 
humanidade não pôde subjugar Satanás? Há somente uma razão: um único aspecto que 
Satanás reivindica, que Satanás afirma, ‘Embora eu tenha caído, não é a regra do Princípio e 
de Deus, que o filho de Deus deve me amar primeiro, antes que as pessoas possam entrar no 
Céu a partir do padrão do Princípio?’ Deus não pôde negar isto, quando Satanás fez esta 
afirmação.” 
 
Deus e os seres humanos estão presos na reivindicação de Satanás, ‘Aqueles que desejam se 
aperfeiçoar e entrar no Céu, devem estabelecer a condição de terem me amado. Eles não 
podem alcançar a perfeição a menos que façam isto.’ 
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Até mesmo o Pai considerou que “O que realmente está afligindo Deus e o Messias é o fato 
que eles não podem ferir Satanás.” Eles não podem atacar Satanás. Eles devem trazer Satanás 
a uma subjugação natural. Do contrário, Satanás acusa, “Eu sou um ser mal, mas você é Deus, 
o Ser Absoluto. Portanto, seu amor também deve ser eterno, imutável, absoluto e único. Eu 
sou um ser nocivo, mas se você me odeia, seu amor não pode ser Amor Absoluto.” Satanás 
conhece o Princípio. 
 
Às vezes quando relatamos ao Pai sobre as perseguições que recebemos a partir do mundo, o 
Pai diz, “Eu quero atacar meu inimigo tal como a Máfia.” Você conhece a Máfia? Se 
originando da Itália, eles são bandidos formidáveis e violentos que cometem assassinato, 
roubo e contrabando de drogas. As pessoas nem mesmo podem encontrar os corpos das 
vítimas.  
 
Deus está nessa posição onde quer matar seu inimigo, mas ele não pode. Deus não mata seu 
inimigo. O Pai diz, “A estratégia de Deus é trazer seus inimigos à subjugação natural. Vocês 
acham que eu tentaria fazer outra coisa além disso?” Ele também diz, “Eu não era uma pessoa 
bondosa desde o início. Eu tive que me treinar, morder minha língua quando eu tinha que 
fazer, a fim de trilhar o caminho do Messias, mesmo que fosse uma pessoa impaciente com 
desejos de vingança e maneiras ruins!” 
 
Esse é o Caminho da Vontade. Esse é o motivo pelo qual o Pai está trilhando o curso de vida 
de Jesus hoje. Jesus foi capaz de escapar das acusações de Satanás porque ele amou seu 
inimigo, ao invés de odiá-lo. Satanás tomou o corpo de Jesus, mas ele não pode fazer 
acusações contra Jesus. É assim como Deus foi capaz de utilizar sua onipotência para 
ressuscitar Jesus. 
 
Se Jesus tivesse sido crucificado na cruz com ódio em seu coração, Deus não poderia ter 
ressuscitado Jesus. Através de Jesus, que foi ressuscitado por Deus, somos capazes ao menos 
de receber a salvação espiritual. Não podemos falar da salvação somente com Jesus que foi 
crucificado na cruz. Devemos acreditar no Jesus ressuscitado a fim de receber salvação 
espiritual. O Pai sempre esteve trilhando o curso de vida de Jesus. 
 
O Pai também tem reivindicado o corpo de Jesus que foi perdido na cruz, e ele está cumprindo 
as missões que Jesus estava destinado a cumprir com seu corpo. 
 
Você já ouviu a razão pela qual o Pai queria construir a Panda Motor Co. na China? O Pai 
queria ajudar a China porque queria avançar a providência na nação arcanjo. A China está 
economicamente desenvolvida agora, mas a nação estava em uma situação ruim naquele 
tempo. Ele disse para o Sr. Moon da Tongil Industries Co. para fornecer todas as tecnologias 
possíveis para a China. Então, ele instruiu o Sr. Moon a dar todos os lucros gerados pela 
companhia para a China depois que a companhia fosse construída. 
 
A razão da distância entre nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento é grande 
devido ao fato que as nações desenvolvidas não estão dispostas a revelas suas tecnologias, e as 
monopolizam. Nações como Japão, não têm muitos recursos naturais do solo. Elas vivem da 
exportação de produtos que criaram com suas tecnologias. Elas recebem muito dinheiro em 
royalties de patentes. Contudo, elas não deveriam fazer isso, se devemos realizar o mundo de 
paz onde não exista nenhuma guerra. Naquele tempo, a Tongil Industries Co. também tinha 
uma fábrica mecânica na Alemanha. Portanto, o Pai disse para o Sr. Moon reunir as 
tecnologias da Alemanha e Japão, e dar todas para a China.   
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O Sr. Moon, que faleceu recentemente, disse, “Mas Pai! Se damos todos os nossos segredos, a 
Tongil Industries não ganhará mais dinheiro pelas próximas décadas.” Quando o Pai ouviu 
isto, ele gritou, “Ei! A razão que estou construindo uma fábrica de carros na China não é para 
ganhar dinheiro. Eu faço isto porque tenho que trazer a China para a posição central na 
providência! Todos os lucros gerados pela fábrica devem ser retornados para eles! Eles são 
ateus que não acreditam em Deus! Eles acreditariam na existência de Deus se eu apenas 
falasse isto para eles? Eles estão com fome, por isso devemos alimentá-los primeiro. Então eu 
devo dizer a eles para me ouvirem. Eles estão destinados a virem para mim, uma vez que seus 
estômagos estejam cheios.” 
 
Além disso, o Pai não tentou atacar Gorbachev e Kim Il Sung, mas ao invés, os abraçou com 
amor. O Pai os encontrou e os trouxe a uma subjugação natural com Amor Verdadeiro. A 
indizível dor de Deus e do Messias é que eles não podem fazer qualquer coisa contra Satanás, 
embora ele seja tão mal. Contudo, as pessoas do mundo matam e fazem guerra contra os 
outros a fim de resolver suas inimizades. O círculo vicioso ainda está continuando atualmente. 
 
Contudo, qual é a estratégia de Deus? A estratégia de Deus é mover o coração de Satanás e 
trazê-lo a subjugação natural. A estratégia de Satanás de forçar as pessoas à subjugação, é 
difícil a partir da estratégia de Deus. A história humana de guerras tem sido de subjugação 
forçada e somente gera vingança. A estratégia de Deus de subjugação natural é lenta. Contudo, 
mover o coração de Satanás para a subjugação natural é o único caminho. Essa é a forma para 
a vitória completa. 
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Salvação de Glória e Salvação de Vergonha 
 
A Bíblia nos fala sobre dois tipos de salvação: salvação de glória e salvação de vergonha. A 
salvação de glória (II Timóteo 2:10) é a salvação que aqueles que sofreram com o Senhor 
receberão, e a salvação de vergonha (Apocalipse 6:16) é a salvação que cristãos que se 
opuseram ao Senhor receberão quando finalmente conhecerem o Senhor.  
 
Aqueles que recebem a salvação de vergonha retornarão enquanto dizem para “as montanhas e 
às rochas: ‘Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da 
ira do Cordeiro!’” Saulo, antes de se tornar Paulo, por exemplo, não tentava matar os fiéis de 
Jesus antes de se arrepender através do milagre de Damasco e retornar? (Atos 9:1-30) 
 
Deste modo, muitos cristãos que perseguiram o retorno do Senhor se arrependerão e retornarão 
em vergonha, dizendo “O que eu devo fazer com esta vergonha?” Isto é o que estamos 
trabalhando para realizar. 
 
Satanás fez tudo o que ele desejava, mas Deus está esperando pelo dia que Satanás se renda, 
dizendo “Eu devo acabar com este mundo onde eu era o rei, assim, por favor, me aceite. Eu 
nunca farei isto novamente, mesmo se você me pedir para fazê-lo.” 
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O Pai amou seus inimigos sua vida inteira 
 
Há três coisas que o Pai fez quando foi para o Japão. Primeiro, o Pai fez preparações para a 
providência, segundo, ele estudou na escola, e terceiro, ele lutou contra o governo japonês. 
 
O Pai disse que assumiu o papel de um líder e lutou contra o Japão depois de criar uma 
organização clandestina durante seu tempo no Japão. O Pai se engajou no movimento de 
independência por sua nação enquanto pesquisava pela vontade de Deus, por isso ele 
costumava ostentar uma grande inimizade contra o povo japonês. 
 
Naquela época, qualquer um que fosse apanhado enquanto engajado no movimento de 
independência, era torturado de formas horríveis. O Pai nos disse que uma das torturas que ele 
recebeu foi ser espancado enquanto estava pendurado pelos braços amarrados para trás. 
Pessoas comuns não poderiam suportar essa tortura.  
 
Toda vez que ele recebia essa tortura terrível, o Pai orava desesperadamente, “Pai! Eu estou no 
Japão na posição de um pai, mas os filhos não me reconhecem porque não tenho cumprido 
minha responsabilidade como um pai. Portanto, é minha culpa, não deles. Por favor, perdoe 
seus filhos no Japão.” O Pai não os odiou nem mesmo por um momento. O Pai perdoou e 
amou o povo japonês tal como Jesus perdoou e amou seus inimigos. 
 
Então em 1942, havia um lugar chamado Palácio Imperial em Tóquio onde o imperador do 
Japão vivia, e havia uma ponte chamada Nijyu-Bashi, levando para o palácio. Colocado no 
outro lado da Nijyu-Bashi, o Pai ofereceu uma oração desesperada, “Pai Celeste! Embora seus 
filhos japoneses não me reconheçam e tentem me matar, eu não os odeio. Em vinte anos, seus 
filhos e filhas japoneses se ajoelharão diante de mim, subjugados, e eu oferecei todos eles para 
o Senhor.” 
 
Depois disso, trabalhos missionários começaram no Japão em 1958, e 20 líderes jovens do 
Japão vieram para a Coreia no início da década de 1960. Eles visitaram a Coreia pela primeira 
vez. Eu servi estes líderes jovens também com outros membros. 
 
Logo que eles vieram através do portão principal da antiga sede da igreja, eles tiraram seus 
sapatos, se ajoelharam diante do Pai, e disseram, “Verdadeiros Pais, por favor, perdoem os 
pecados que nossos antepassados cometeram. Praticaremos a lealdade e piedade filial com 
nossas vidas por Deus e os Verdadeiros Pais.” Suas desculpas em lágrimas fizeram-nos chorar 
também. 
 
O Pai ficou muito comovido, olhou para o céu, e disse, “Sim, a promessa que fiz ao céu 
durante meu tempo no Japão finalmente foi cumprida.” Esse é o tipo de pessoa que é o Pai. 
 
1942 foi quando a Segunda Guerra Mundial estava em seu pleno florescer. Embora o Pai tenha 
recebido essas terríveis torturas do povo japonês, o Pai os perdoou e não construiu uma 
barreira em seu coração. O Pai nos disse que esta é a razão que o povo japonês veio correndo 
para a Vontade de Deus simplesmente depois de ouvir o Princípio. Se o Pai os odiasse e 
ostentasse qualquer ressentimento em relação a eles, “Seus japoneses canalhas!,” então essa
barreira de ódio seria tão elevada que ninguém seria capaz de ultrapassar essa barreira e vir até 
o Pai.  
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A razão que o testemunho no Japão é tão efetivo e que sua igreja está crescendo, e a razão que 
o povo japonês vem para a Coreia para oferecer suas mãos em muitas atividades, é que o Pai 
edificou esse fundamento de coração quando ele esteve no Japão. 
 
Compreendemos quão intenso é o amor verdadeiro do Pai quando pensamos sobre situações 
como esta. O Pai uma vez nos disse, “Quando alguém me pergunta, ‘Como o Rev. Moon vive 
esta vida?’ eu responderei simplesmente assim, ‘Eu tenho vivido minha vida inteira me
sacrificando por meus inimigos que tentaram me matar. Eu tenho amado eles, e vivido para 
seu benefício.’” O Pai trilhou o curso de vida de Jesus, e esse era o curso de amar os inimigos. 
Pessoas do mundo eram todas derretidas por isso.  
 
Por esta razão, Gorbachev e Kim Il Sung ficaram surpresos. O Pai viu espiritualmente que 
seus corações tinham se transformado. Esse é o motivo pelo qual, quando o Pai falou para 
Gorbachev, “Vamos nos encontrar!” Gorbachev disse, “Sim!” “Kim Il Sung, vamos nos 
encontrar!” Kim Il Sung disse, “Sim!” E eles encontraram os Verdadeiros Pais. 
 
Gorbachev não encontrou o Pai e disse, “Rev. Moon, por favor, me ajude com suas 
organizações internacionais e fundamento financeiro”? O Pai respondeu, “Estou aqui para 
ajudá-lo a seguir a Vontade de Deus. Contudo, ajudar você com dinheiro é somente ajuda 
temporária. Se sua nação deve se desenvolver eternamente, ela deve acreditar em Deus. 
Somente a força humana não pode fazer isto. Portanto, libere a religião.” 
 
Então Gorbachev liberou a religião. Então o Pai disse a ele para dizer para Kim Il Sung que a 
unificação da Coreia deveria ser feita por meios pacíficos, não através de violência. Gorbachev 
respondeu, “Sim.” O Pai também instruiu “Deixe a juventude em sua nação comigo. Eles se 
tornarão grandes líderes e reviverão a União Soviética.” Assim, ele procurou estudantes que 
fossem fluentes em inglês. 
 
Estudantes universitários na União Soviética podem falar bem o inglês. Eu passei dez dias 
com eles, como também ensinei a eles o Princípio. Eu fiz isto três vezes e notei que eles 
aprenderam o inglês formal estilo britânico. Quando perguntei a eles “Ei, como vocês falam 
inglês tão bem?” Eles responderam que deviam aprender o idioma de seus inimigos, se 
quisessem derrotá-los. 
 
O Pai inicialmente disse para virem 200 estudantes, mas o número mais tarde se tornou 4.000
estudantes. Eles ajudaram o movimento de democratização de Gorbachev que levou a União 
Soviética a aceitar a democracia. Eles cresceram para se tornarem os trabalhadores 
competentes de hoje, e receberam a bênção de Deus como Seus filhos. 
 
Quando o Pai encontrou Kim Il Sung pela primeira vez, Kim Il Sung sussurrou no ouvido do 
Pai, “Você é uma pessoa sem nenhum inimigo. Eu compreendi que você tem sacrificado sua 
vida pela paz mundial mais do que qualquer outra pessoa. Eu confio completamente no Rev. 
Moon. Eu penso que a unificação da Coreia pode ser facilmente realizada se trabalharmos 
juntos.” Então, como se ele soubesse que morreria primeiro, Kim Il Sung perguntou ao Pai, 
“Se acontecer de eu morrer antes de você, por favor, ensine meu filho Jung Il.” 
 
Eu encontrei algumas mulheres norte-coreanas quando fui para a China como a presidente da 
Federação das Mulheres. Quando disse que era a presidente da FMPM, elas me disseram, “Oh, 
essa é uma organização do Rev. Moon? Conhecemos bem ele. Respeitamos e amamos o Rev. 
Moon.” Elas já o conheciam.  
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O Pai derreteu os corações da nação inimiga apenas com um projeto chamado ‘Panda.’ Elas 
também sabiam que o Pai criou vários outros investimentos para a paz mundial. 
 
Há também muitos falsos Senhores na Coreia. Havia uma pessoa reivindicando que era o 
Senhor e que o Rev. Moon é João Batista. Quando perguntei por que o Rev. Moon é João 
Batista, ele disse que João Batista era famoso, tal como o Rev. Moon é famoso agora. Esta 
pessoa está fazendo preparações na clandestinidade sem o mundo notá-la; por isso ele seria o 
Senhor. 
 
Quando encontrei essa pessoa durante minhas viagens, eu relatei sobre essa pessoa ao Pai logo 
que pude. Então o Pai disse, “O Senhor deve naturalmente receber o chamado de Deus, mas o 
que é realmente importante é subjugar o comunismo.” 
 
Jesus amou seu inimigo enquanto estava sendo crucificado na cruz. Contudo, o Pai cumpriu a 
missão de Jesus sem morrer. Isto é algo que somente o Pai pode fazer porque ele conhece a 
vontade e o coração de Deus perfeitamente. O Pai é o único capaz de travar a guerra do 
coração.  Essa guerra do coração existe por trás do Princípio fora da vista das pessoas. 
 
Eu segui também através de muitas dificuldades, quando ouvi as Palavras do Pai no início. 
Naquele tempo, o Pai nunca ia para a cama antes da meia noite. Toda vez que o Pai falava à 
noite, eu ficava olhando para o relógio, pensando, ‘O Pai deveria acabar seu discurso por volta 
da meia noite...’ Contudo, o Pai uma vez continuou a falar até às 2 horas da manhã. Você pode 
imaginar o que o Pai disse? Ele disse, “Eu não posso parar de falar se há ao menos um entre 
vocês que queira que eu continue a falar.” 
 
O Pai nos disse que ele deve ir para a cama depois da meia noite. Isto é porque as pessoas 
visitam o Pai para oferecer jeongseong, e a maioria delas oferecem jeongseong depois da meia 
noite. As pessoas normalmente vão para a cama antes da meia noite. Contudo, pessoas que 
buscam Deus oferecem seu jeongseong depois da meia noite, assim o Pai tinha que abraçá-las. 
 
O Pai nos disse que se Adão e Eva não tivessem caído, eles poderiam ter falado com Deus ao 
meio dia e à meia noite. A porta do Céu se abre durante esses momentos. Este foi o 
testemunho do Sr. Seok Cheon Jeong. O Sr. Seok Cheon Jeong era o pai de Su Won Jeong, um 
membro dos 36 casais.  
 
Esse é o motivo pelo qual o Pai nos disse que se devemos oferecer jeongseong para algo 
importante, deveríamos oferecer oração ao meio dia ou à meia noite. O Pai considerava estes 
dois períodos em um dia como muito importantes. 
 
O Pai permanece de pé até tarde da noite, puxando as cordas espirituais. O Pai também nos 
disse uma vez, “Estou falando para vocês agora, mas vocês acham que é a única coisa que 
estou fazendo agora?” Eu estou oferecendo jeongseong para que aqueles que se juntariam à 
igreja em dez anos possam se juntar em um ano, e aqueles que se juntaria à igreja em um ano a 
partir de agora venham bater na porta de nossa igreja amanhã. 
 
Eu estava no Alasca uma vez, e lá o pôr do sol acontece por volta das dez horas da noite. 
Durante esse tempo, o Pai cochilava muito pouco e saía para o oceano para pescar de manhã 
todos os dias sem falhar. Quando o Pai pescava no Alasca, sempre esperávamos até às dez 
horas da noite, porque era somente então que o Pai reunia suas varas de pesca e retornava para 
casa.  
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O Pai partia às dez horas, e retornar para casa levava uma hora, o que significava que ele 
chegava por volta das 11 horas da noite. O Pai ficava sempre olhando para o oceano 
silenciosamente o dia inteiro. Eu costumava imaginar o que o Pai estava pensando enquanto 
ficava observando o oceano, mas o Pai sempre parecia tão pacífico como se estivesse sentado 
dentro de sua sala de estar. 
 
Eu não conhecia o coração do Pai, mas isto é o que o Pai me disse um dia: “Ei, você acha que 
estou apenas pegando peixes no barco? Quando estou no meio do oceano em um barco, o 
peixe vem e me diz ‘Pai, por favor, fique mais tempo conosco,’ e os espíritos do céu descem 
também, e toda a criação brinca entre si e se torna embriagada em sua felicidade.” 
 
Ele disse que a água do oceano e o ar, e até mesmo o céu se tornam alegres. Então incontáveis 
espíritos vêm até o Pai e dizem a ele enquanto choram, “Eu sou alguém que se afogou no 
oceano nessa hora e nesse dia. Por favor, me liberte.” O Pai ouve todos os seus argumentos e 
os libera. Ao mesmo tempo, ele brincava com a criação e também pescava. O Pai permanecia 
muito ocupado. Não sabíamos disto muito bem porque não podíamos ver. Ficávamos apenas 
zangados quando o peixe não mordia a isca.  
 
É difícil dizer quão rapidamente as horas passam quando servimos de perto o Pai. Também 
não ficamos cansados. Talvez entramos no domínio do Pai, e nosso ser físico é levado pelo ser 
espiritual do Pai. 
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João Batista falhou em servir Jesus 
 
João Batista sabia que Jesus nasceu de seu pai e Maria. Esta informação não é revelada na 
Exposição do Princípio Divino. O Pai disse para Hyo Won Eu, “Não escreva sobre nada que 
não esteja no Princípio, a menos que eu dê a permissão.” 
 
Recebemos muita perseguição no início por causa do que dissemos sobre João Batista. A 
Coreia é predominantemente Presbiteriana enquanto a América é Batista. Na Igreja Batista, o 
mais elevado respeito é reservado para João Batista. Ele é o santo entre todos os santos. Não 
dava para imaginar por que houve essa comoção uma vez que ensinamos que João Batista 
falhou em cumprir sua responsabilidade. A Igreja Batista assume a afirmação de João Batista, 
“Ele deve crescer, e eu devo diminuir,” como se isto significasse ser humilde. 
 
Interpretamos isto de forma diferente. Interpretamos que João Batista falhou em cumprir sua 
responsabilidade, por isso os cristãos ficam com raiva. Eles se tornarão ainda mais zangados se 
ouvirem que a irmã mais jovem de João Batista estava destinada a ser a esposa de Jesus. Eles 
ficarão enfurecidos se ouvirem que o pai de João Batista, Zacarias, é o pai de Jesus. 
 
O Pai falou sobre isso para as mulheres japonesas que se juntaram em um pacto de irmandade 
com mulheres coreanas.     
 
João Batista nasceu seis meses antes de Jesus. Portanto, ele é o irmão mais velho de Jesus. O 
povo judeu considerava João Batista grande porque ele viveu uma vida ascética, comendo 
gafanhotos e mel selvagem. Entretanto, depois de uma inspeção mais próxima, João Batista 
compreendeu que Jesus nasceu entre seu pai e sua tia, Maria. Desta forma, João Batista não 
pôde realmente acreditar e servir Jesus, que estava se proclamando como o Messias. 
 
Embora Eva estivesse na posição de se tornar esposa de Adão, inicialmente Eva estava na 
posição de irmã mais jovem de Adão. Contudo, o arcanjo, que estava na posição de um servo, 
roubou Eva. Portanto, Jesus, que estava na posição de tomar o curso inverso na restauração 
através de indenização, tinha que roubar a irmã mais jovem de João Batista, que estava na 
posição do arcanjo. Os cristãos pularão e ficarão zangados quando ouvirem isto. 
 
Zacarias ficou mudo quando ouviu de um anjo que sua esposa estava grávida de João Batista.
Ele duvidou das palavras do anjo porque sua esposa era muito velha. Vocês acham que a irmã 
mais jovem de João Batista nasceu? A irmã mais jovem de João Batista não desempenhou 
qualquer papel na providência, e não podemos encontrar qualquer traço do nome dela na 
Bíblia. Jesus conhecia o curso que ele tinha que assumir e implorou para sua mãe três vezes 
em sua vida, aos 17, 27 e 30 anos de idade, para ser casado com a irmã mais jovem de João 
Batista. Entretanto, Maria ignorou completamente as súplicas de seu filho.          
 
Maria era uma mulher solteira quando ficou grávida. Portanto, Jesus era um bastardo e estava 
em uma posição inferior. Esse é o motivo pelo qual o povo judeu, ainda hoje, zomba quando 
alguém diz a eles que Jesus era o Messias.  
 
Eu fui para a terra do povo judeu em 1980, e eles têm o que é chamado Muro das 
Lamentações. É a porção ocidental do Templo Sagrado que o Rei Salomão construiu e o povo 
judeu com seus chapéus pretos em forma de pão ficavam recitando as leis de Moisés. Quando 
me aproximei deles e perguntei, “Vocês acham que Jesus era o Messias?” Eles responderam, 
“Não!” 
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Eles dizem que respeitam Jesus como um profeta, mas que ninguém poderia ser o Messias 
sendo que Elias não tinha aparecido ainda do céu. Isto é realmente incrível. 
 
Eles são da mesma forma como os cristãos de hoje. Deve ter sido muito difícil para eles 
acreditarem que Jesus era o Messias nesse tipo de circunstância. Eu pude entender isto melhor 
quando fui enviada para lá. Maria deu nascimento a Jesus depois de receber a revelação, e 
Jesus foi capaz de sobreviver com a proteção de José, e por isso, ele era uma pessoa correta. A 
lei judaica daquele tempo afirmava que as mulheres não casadas que ficassem grávidas deviam 
ser apedrejadas até a morte. Entretanto, Maria não foi salva porque José disse para as pessoas 
que o bebê era seu? Maria, que conhecia a lei dos judeus, deve ter ficado muito assustada. 
 
Jesus era o meio irmão de João Batista. A irmã mais jovem de João Batista tinha o mesmo pai 
de Jesus. Maria estava ciente de tudo. Se ela tivesse permitido que Jesus se casasse com sua 
meia irmã, isto iria novamente contra a lei judaica. Maria se opôs ao casamento de Jesus com a 
irmã mais jovem de João Batista, e até agora Maria está se culpando e lamentando que ela não 
permitiu o casamento de Jesus. 
 
Jesus e Maria foram abandonados pela família de Zacarias. O curso público de três anos de 
Jesus foi a jornada para encontrar sua esposa, e ele foi assassinado sem ser capaz de cumprir 
sua missão. O Pai nos ensinou que se a irmã mais jovem de João Batista acreditasse que Jesus 
deveria ser seu esposo, e o seguisse onde quer que ele fosse, então o céu poderia ter protegido-
os, evitando a crucificação de Jesus. 
 
O Pai disse que Jesus foi assassinado porque não pôde estabelecer a condição com a qual o céu 
poderia protegê-lo. A razão principal para a crucificação de Jesus reside em João Batista. Jesus 
era a família Abel e João Batista era a família Caim. Entretanto, porque a família Abel e a 
família Caim falharam em se unir, as tribos não puderam se unir, as raças não puderam se unir, 
e Jesus foi crucificado no final. Isto repousa nas partes mais profundas do Princípio, e isto é 
algo sério que devemos resolver nesta época. 
 
Eu posso dizer isto a você agora porque o Pai já proclamou estas coisas. O Pai disse que “A 
Exposição do Princípio Divino que eu disse para o Sr. Hyo Won Eu escrever era somente uma 
porção do Princípio que eu conheço.” A razão que o Pai não pôde revelar o Princípio inteiro 
foi por causa da oposição dos cristãos e teólogos. O Pai disse que ele escreverá o Princípio 
Divino Original quando o tempo chegar. Eu lembro do Pai dizer isto. 
 
Neste tempo, vejo que os conteúdos do Princípio estão chegando cada vez mais. Uma vez eu 
disse para o Pai, “O senhor uma vez disse que iria escrever o Wolli Wonbon novamente, mas
eu penso que muitos dos conteúdos do Wolli Wonbon já vieram através dos discursos da Mãe 
que ela tem feito em suas viagens.” O Pai sentou depois de dizer ‘Sim, eu penso que o que 
você está dizendo também está certo.’ Desta forma, novas Palavras estão sendo reveladas 
enquanto o tempo chega. 
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A Raiz da fé da Igreja de Unificação 
 
Não podemos dar conferências perfeitas do Princípio somente com a Exposição do Princípio 
Divino. Devemos ouvir frequentemente as Palavras do Pai e ler os discursos selecionados do 
Pai desde o primeiro volume, se queremos dar boas conferências do Princípio. O Pai 
costumava falar muito sobre as circunstâncias e o coração de Jesus desde o primeiro volume 
dos Discursos Selecionados do Pai (Palavras do Pai em 1956) até que teve o Matrimônio 
Sagrado com a Mãe. 
 
Quando o Dr. Bo Hi Park se juntou à igreja, ele foi a primeira pessoa a utilizar um gravador 
para registrar as Palavras do Pai. As Palavras do Pai eram normalmente anotadas antes dos 
dispositivos de gravação. O Pai costumava falar sobre o coração doloroso de Jesus, 
conectando os corações de Deus, do Pai e de Jesus, e falando até que seu corpo inteiro
estivesse coberto com seu próprio suor e lágrimas.  
 
Eu também disse para meu filho mais jovem, “Você deve começar a ler desde o primeiro 
volume da Coleção de Discursos do Pai” e ele começou a ler. Depois que ele começou a ler a 
Coleção de Discursos do Pai, ele me disse que agora sentia como se pudesse compreender a 
base da fé da Igreja de Unificação. 
 
Não podemos utilizar somente o Princípio em nosso ministério. Também não podemos utilizar 
somente as Palavras que recebemos diariamente. Podemos transmitir a inspiração de Deus 
somente quando damos conferência centrando no Princípio e nas Palavras do Pai. Em outras 
palavras, devemos primeiro estudar completamente o Princípio, e então ler desde o primeiro 
volume da Coleção de Discursos do Pai que é a raiz da fé da Igreja de Unificação. Devemos 
tornar o coração solitário, triste e doloroso do Céu como a raiz de nossa própria fé, e assimilar 
as Palavras que o Pai tem nos dado hoje. 
 
Dar conferências lendo o Princípio significa que os conferencistas são desencorajados de 
combinar suas próprias palavras em suas conferências. Em outras palavras, devemos falar de 
acordo com as Palavras, e nada mais. Podemos facilmente encontrar as palavras do Pai 
relacionadas a determinados pontos no Princípio enquanto lemos o Princípio. Podemos 
enxertar o Princípio nos corações das pessoas se adicionamos as Palavras do Pai no Princípio, 
e qualquer pessoa será capaz de aceitar o Princípio. 
 
Eu acredito que este livro ‘Um Testemunho sobre a Palavra de Deus em Relação ao 
Princípio’ ajudará você em seu estudo e conferências do Princípio Divino. 
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Capítulo 5 – Ressurreição 

 
Ressurreição das Pessoas na Terra 
 
O Capítulo da Ressurreição trata primeiramente da providência de ressurreição para pessoas na 
Terra. Como ocorrerá a providência de ressurreição para pessoas na Terra? Nossos seres 
espirituais devem alcançar o estágio de espírito divino depois de seguir através dos estágios de 
espírito de forma e espírito de vida. Em outras palavras, devemos experimentar a ressurreição 
nos níveis de formação, crescimento e aperfeiçoamento. 
 

 
A próxima parte trata da providência de ressurreição para pessoas no mundo espiritual. Nossos 
antepassados que já deixaram seus corpos físicos, juntamente com outros espíritos, devem 
alcançar a ressurreição através da cooperação com pessoas na Terra e receber o mesmo 
benefício. Eu explicarei sobre estas duas coisas. 
 
Eu originalmente conhecia ressurreição como “mortos se levantando de seus túmulos” tal 
como as igrejas cristãs ensinam. Contudo, eu ouvi que ‘ressurreição significa o crescimento de 
nossos corpos espirituais’ pela primeira vez quando me juntei à igreja. Eu fiquei tão surpresa 
por este ensinamento, e perguntei ao Pai sobre isto para saber mais. 
 
Eu perguntei, “Pai, meu ser espiritual deve estar crescendo dentro do meu ser físico tal como 
você tem dito, então existe uma forma para medir, como um termostato, para saber quanto 
meu corpo espiritual tem crescido, se ele pode alcançar o nível de espírito divino?” Contudo, o 
Pai, fingindo que não tinha me ouvido, apenas disse, “Sim. A perfeição do ser espiritual é a 
perfeição do amor!” 
 
Entretanto, a expressão ‘espírito de forma’ tem um significado. 
 
Houve um membro em nossa igreja que morreu de envenenamento por monóxido de carbono, 
e então voltou à vida. Quando ele foi para o mundo espiritual, o caminho levando para o 
inferno parecia mais fácil do que o que levava para o céu. Havia também pessoas na outra 
extremidade do caminho do inferno acenando para ele, dizendo para ele seguir e se juntar a 
eles. Assim, quando ele foi para o inferno, havia seres que se assemelhavam com serpentes, 
cães e porcos. Eles pareciam humanos de um ponto de vista, mas animais de outro. 
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Isto significa que somente quando alcançamos a ressurreição, nosso ser espiritual pode crescer 
a partir da forma de animal para se tornar da forma de um ser humano. Este é o motivo pelo 
qual o ser espiritual no estágio de formação é chamado de espírito de forma. Esse espírito de 
forma específico se desenvolve para o nível de um espírito de vida, e finalmente se tornará um 
espírito divino. Um espírito divino irradia luz. Assim, o propósito de nossa vida na Terra é 
aperfeiçoar nosso ser espiritual a fim de nos tornarmos um espírito divino. 
 
O nível de luminosidade determina quão próximos podemos estar dos Verdadeiros Pais depois 
de irmos para o mundo espiritual. Seremos capazes de ir mais perto dos Verdadeiros Pais 
dependendo do brilho de nosso ser espiritual. Declinaremos de acordo com a escuridão de 
nosso ser espiritual, e ascenderemos de acordo com o brilho de nosso ser espiritual. 
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Perfeição do ser espiritual é a perfeição do amor 
 
O Pai explicou para nós que ressurreição do ser espiritual é como se estivéssemos fazendo um 
desenho. O Pai nos ensinou que Deus tem doze sungsangs. Então ele nos disse, “Todos 
nascem com um dos doze sungsangs de Deus. Portanto, é fácil para você amar e ter amizade 
com pessoas que compartilham o mesmo sungsang que você, mas é difícil amar as outras que 
têm os outros onze sungsangs. Portanto, você deve trabalhar por elas, se sacrificar por elas, e 
amá-las. No final, você deverá amar todas que possuem os outros onze sungsangs. Se você 
pode amar todas elas, seu ser espiritual se tornará completo, e seu caráter e amor serão 
aperfeiçoados.” 

 
 
Se olhamos para o gráfico acima, há quatro direções. Leste significa primavera calorosa, Sul 
significa verão, Oeste significa outono e Norte significa inverno. Cada estação tem três meses. 
Três meses multiplicados por quatro estações resulta em doze meses. 
 
Você provavelmente já ouviu que há doze portões feitos de pérolas no mundo espiritual. As 
pessoas são todas diferentes, e elas estão limitas a seguirem através do portão de pérolas que 
as beneficia. Sendo que há doze sungsangs e doze meses, há também doze portões perolados. 
 
Se somos amistosos somente com as pessoas do mesmo sungsang que o nosso no mundo 
físico, somente seremos capazes de entrar em um único portão perolado. Não seremos capazes 
de entrar em outros portões de pérolas. Se você odeia determinado tipo de pessoa, então você 
não será capaz de entrar nesse portão correspondente. Como os doze meses são diferentes um 
do outro, os doze tipos de pessoas também são todos diferentes. 
 
Nosso ser espiritual não pode ser aperfeiçoado e se tornar um corpo luminoso se não podemos 
nos unir com todos os doze tipos de pessoas. Os doze portões perolados representam os 
portões que doze tipos de pessoas entram. Portanto, se não podemos amar determinado tipo de 
pessoa, nosso ser espiritual terá uma sombra e estará contaminado com escuridão. Devemos 
aprender a gostar dos doze tipos de pessoas se devemos passar por todos os doze meses. 
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Esse é o motivo pelo qual o número 12 é importante. Os Verdadeiros Pais deram nascimento a 
mais de doze filhos. A primeira coisa que o Pai pediu para a Mãe fazer depois do Matrimônio 
Sagrado é que ela deveria dar nascimento a mais de doze filhos. A Mãe deu nascimento a 
quatorze filhos. 
 
As características de todas as pessoas são todas diferentes, tal como as quatro estações são 
diferentes. Você poderia dizer “Você e eu temos caráter diferente; não nos ajustamos bem,”
mas você estaria rompendo a lei celeste se dissesse “Você e eu temos caráter diferente; e eu 
odeio você.” Como a primavera poderia odiar o verão, e o verão odiar o outono? Precisamos 
de todas as quatro estações. Portanto, se as pessoas possuem as mesmas características que 
você ou não, você deve amar a todas elas. 
 
Por isso, quando você dá nascimento a doze filhos, as pessoas que você encontra lembrarão a 
sua primeira filha ou o segundo filho, e assim por diante, tornando mais fácil para ser amistoso 
com elas. 
 
Há um ditado, “Você deve ser como uma criança se quiser entrar no céu.” Isto é porque 
crianças são bondosas. Crianças facilmente brincam umas com as outras. Adultos não são 
capazes de fazer isso. Adultos mensuram uns aos outros e demoram para se tornarem amigos. 
É assim como são os adultos. Aqueles que transcendem tudo e apenas amam os outros serão 
capazes de ir para o céu. Estamos sendo treinados nessa forma de amor na Terra. 
 
O Pai disse que o Princípio se tornará a constituição na nação de Deus no futuro. O mundo 
onde as pessoas não podem cometer pecado mesmo se elas tentarem, em breve chegará. 
 
Contudo, quem serão as pessoas que falharão em alcançar a ressurreição até o fim? São as 
pessoas que nunca deram nascimento. Você não pode simplesmente estudar o coração 
amoroso dos pais e entendê-lo. O coração amoroso dos pais é algo que somente podemos 
aprender através de ter nossos próprios filhos, nos sacrificando por eles dia e noite, para 
educá-los. Portanto, o Pai disse que as pessoas que nunca deram nascimento aos seus próprios 
filhos terão um momento difícil para a ressurreição. Então o que elas podem fazer? Elas 
devem adotar filhos. O Pai tem empurrado as esposas dos quatro santos a adotarem filhos. 
 
Lembrando os velhos tempos, eu estava no mesmo espaço onde o Pai estava tendo uma 
reunião com líderes pastorais. Eles perguntaram para o Pai, “Há membros que estão evitando a 
gravidez por causa de restrições financeiras. Isso está tudo bem?” O Pai gritou e disse, “Sobre 
o que vocês estão falando? Eles deveriam ter mais filhos! Vocês acham que Jacó teria dado 
nascimento a um filho como José, seu décimo primeiro filho, se ele tivesse evitado que sua 
esposa engravidasse?” Então o Pai continuou, “Tenham filhos. O Pai deu nascimento a muitos 
filhos também. Vocês devem aprender isto. Não se preocupem, apenas tenham filhos. Bebês 
vêm ao mundo com sua própria fortuna.” 
 
Você também deve dar nascimento a muitos filhos, e se você não puder, por favor, diga para 
suas filhas ou noras a mesma coisa. O Pai uma vez nos disse que se tivéssemos 100 milhões de 
filhos de segunda geração, seríamos capazes de ter domínio sobre o mundo inteiro. Esse é o 
motivo pelo qual o Pai também disse que ele está sempre tão feliz ao ouvir sobre as famílias 
abençoadas tendo filhos. Assim, por favor, não se preocupe sobre como você alimentará seus 
filhos. 
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Antepassados estão diretamente conectados com a salvação individual 
 
O Pai normalmente não faz mais isso, mas havia algo que ele sempre costumava dizer depois 
que alguém relatasse a ele. “Quem fez o bem aqui, e que agiu mal? Algo ruim aconteceu a 
alguém, algo bom aconteceu a alguém.” O Pai costumava dizer, “Isso aconteceu a ele porque 
ele tinha bons antepassados. Isso aconteceu a ele porque ele tinha maus antepassados.” O Pai 
frequentemente culpava os antepassados. 
 
Quando estava na Igreja Presbiteriana, eu pensava que não tinha nada a ver com meus 
antepassados. Eu simplesmente acreditava que os antepassados que não acreditaram em Jesus 
eram todos satânicos. Assim, não realizávamos ritos para os antepassados. Entretanto, o Pai 
nos ensinou de forma diferente; o Pai frequentemente falava sobre antepassados. 
 
O Pai dizia que tudo está conectado com nossos antepassados. Nosso nascimento está 
conectado com os antepassados, e a forma que vivemos também está conectada com nossos 
antepassados. Quando as pessoas morrem, seus antepassados vêm buscá-las. Quando as 
pessoas estão prestes a partirem da terra, elas dizem, “Meu avô e minha avó estão aqui para 
me levar.” Também ocorre que nossos antepassados são aqueles que nos ensinarão a forma de 
vida no mundo espiritual. Portanto, se nossos antepassados estão em um lugar bom, 
acabaremos indo para um lugar bom também. O oposto também é verdadeiro. Se nossos 
antepassados estão em um lugar ruim, então acabaremos nesse lugar também. Essa é a 
importância dos nossos antepassados. 
 
Um dia eu perguntei ao Pai sobre antepassados: “Pai, de acordo com suas palavras, você nos 
disse que a cooperação de nossos antepassados é vital em nossas vidas. Então são nossos 
antepassados, ou é Deus que nos dá salvação? Entre Deus e nossos antepassados, quem 
coopera mais conosco?” 
 
“Hummm, Deus nos salva no todo, mas os antepassados têm mais a ver com nossa salvação 
individual direta.” 
 
De acordo com as Palavras do Pai, devemos ter bons antepassados, e também devemos nos 
tornar bons antepassados para nossos descendentes. As boas ações feitas por nossos 
antepassados não podem ser tomadas por Deus ou Satanás. O Pai nos falou muito sobre as 
boas ações dos antepassados. 
 
O Pai disse que nos assemelhamos ao nosso pai e nossa mãe, e também nossos avôs, mas não 
nos assemelhamos apenas na aparência, também herdamos suas células. Nossos antepassados 
vivem juntos de nós. Herdamos os pecados e as boas ações de nossos antepassados. Podemos 
entender o relacionamento entre nós mesmos e nossos antepassados depois de nos juntarmos à 
Igreja de Unificação e ouvirmos as conferências sobre o Princípio. Mesmo se nossas vidas são 
difíceis no momento, não podemos nos tornar reprovadores depois de conhecer o Princípio. 
 
A razão que Cheongpyeong é importante, é que liberamos os antepassados no mundo espiritual 
e os enviamos para o centro de treinamento de Heung Jin Nim. Eles fazem o seminário de cem 
dias, recebem a bênção, e então se tornam Espíritos Bons Absolutos. Então devemos trazê-los 
para nossa casa, viver junto com eles, e deixá-los cooperar conosco. Se criamos 1.000 
Espíritos Bons Absolutos, isso significa que temos 1.000 filhos espirituais. Quando formos 
para o mundo espiritual, eles nos receberão em nossa chegada, “Oh! Nosso Pai Espiritual, ou 
Mãe, você chegou. Bem vindo ao mundo espiritual. Vamos servi-lo bem!” 
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Então, abençoar 2.000 Espíritos Bons Absolutos é melhor do que abençoar 1.000, e abençoar 
10.000 é consideravelmente melhor. Esse é o motivo pelo qual o Pai disse uma vez, “Os 
membros da Igreja de Unificação sabem quão gratos eles deveriam ser pelas obras de 
Cheongpyeong?” Se temos criado tantos Espíritos Bons Absolutos, ao menos não iremos para 
o inferno, certo? 
 
Assim, no final, o que importa é de onde nossos antepassados estão vindo. Se eles vêm do 
inferno, acabaremos indo para o inferno. Se eles vêm de um lugar bom, seguiremos eles, e 
iremos para esse lugar também. 
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A vida das pessoas na Terra e as boas ações dos antepassados 
 
O mundo espiritual é um mundo da causa. Nós que vivemos na terra estamos vivendo no 
mundo do resultado. Não há nenhum resultado sem uma causa. Portanto, não podemos escapar 
da influência de nossos antepassados, embora queiramos viver nossas vidas da forma que 
desejamos. 
 
Uma vez o Pai nos explicou sobre como as boas ações dos nossos antepassados podem 
funcionar.   Eu fiz um desenho para ajudá-los a entender. Aqui está uma montanha elevada e 
uma montanha mediana, e há um vale entre elas. A pessoa colocada na montanha mais elevada 
será chamada ‘A,’ a pessoa no vale, ‘B,’ e a pessoa na montanha mediana, ‘C.’ Os 
antepassados de ‘A’ fizeram muitas boas ações. 
 

 
Ao escalar a montanha por 6.000 anos, algumas pessoas ainda estão no nível do Velho 
Testamento, algumas no Novo Testamento, e algumas no Sagrado Testamento. 
 
Este sol representa a graça de Deus que derrama sua luz igualmente. Quem você acha que 
receberá a maior quantidade da graça de Deus? Naturalmente será ‘A.’ ‘A’ tem uma vida fácil, 
sendo que ele recebe a graça de Deus durante seu tempo de vida. Ele não tem que viver sua 
vida tão diligentemente graças às boas ações de seus antepassados. 
 
A pessoa ‘B’ está no vale porque seus antepassados fizeram muito poucas boas ações. Ele 
trabalha duro e diligentemente, mas somente algumas coisas funcionam para ele. Sua vida é 
difícil. Ele pode ser esperto e viver sua vida de forma sincera, mas ainda nada funciona como 
ele deseja. No vale que ele reside, o sol brilha por um tempo curto antes de desaparecer, 
derramando somente pequenas quantidades de luz sobre ele. 
 
E também, a pessoa ‘C’ está na montanha mediana, cujos antepassados realizaram 
aproximadamente uma quantidade média de boas ações. 
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Entretanto, recentemente eu ouvi algo muito chocante do Pai.  O Pai disse, “Vocês sabem por 
que Deus é justo? Ele é justo porque há pessoas ricas e pessoas pobres.” Aquelas abastadas 
merecem viver na riqueza por causa das boas ações de seus antepassados, e aquelas que vivem 
em sofrimento devem conduzir esse estilo de vida porque elas devem pagar os débitos de seus 
antepassados. 
 
Quando vemos uma pessoa (A) vivendo abastada embora não tenha muito talento enquanto 
outra pessoa (B) vive em dificuldades embora tente muito intensamente, chamamos isto de 
injustiça. Entretanto, a perspectiva do Pai é diferente. Isso não é injustiça. Nossa posição neste 
mundo é diferente desde nosso nascimento. Não há realmente nenhuma razão para sentir 
inveja de alguém porque tudo funciona para essa pessoa, enquanto sua vida é tão difícil. Se 
você se encontra sentindo inveja dessa forma, apenas pense, “Oh, eu devo viver mais 
intensamente para compensar pela ausência de boas ações dos meus antepassados” e eu devo 
trabalhar ainda mais. 
 
Se a pessoa (B) encontra o Princípio e se junta à igreja, ela compreenderá que seus 
antepassados deixaram para ele apenas algumas boas ações, e ela começará a trabalhar 
bastante. Sua posição se eleva à medida que trabalha cada vez mais. O Pai também nos disse 
que essa pessoa alcança a maior elevação depois de encontrar o Princípio. Como Deus é o Pai 
da humanidade, o Pai nos disse que Deus ouve as orações e os jeongseongs dessa pessoa mais 
de perto. Esse é o motivo pelo qual essa pessoa alcança desenvolvimento surpreendentemente 
rápido. 
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Pessoas na Terra devem indenizar os pecados de sete gerações de seus 
antepassados 
 
Desta vez, desenharei uma vara de bambu. Aqui está a árvore do bambu, e este desenho 
representa uma seção do tronco do bambu. Nesta única seção, há sete gerações de 
antepassados.  

 
 
O Pai disse que os pecados de nossos antepassados no mundo espiritual são indenizados a cada 
sete gerações. Isto se move um passo a cada sete gerações. O Pai já sabe sobre a liberação de 
antepassados no centro de treinamento de Cheongpyeong. Assim, as sete gerações horizontais
são transformadas para este lado vertical da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 
sétima gerações. 
 
De acordo com as Palavras do Pai, nos juntamos à Igreja de Unificação por causa das boas 
ações de nossos antepassados até sete gerações. Herdamos as boas ações de nossos 
antepassados até sete gerações, e nos beneficiamos disso. 
 
Somos os descendentes da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima gerações 
de antepassados que foram pessoas decaídas. Portanto, somos a encarnação de ambos, bem e 
mal. 
 
Assim, isto (  ) é bem e isso (  ) é mal. Esta pessoa (o sétimo descendente) tem sua própria 
bondade, e então recebeu toda a bondade de seus antepassados. As boas ações de seus 
antepassados devem descer dessa maneira. Assim, quando você olha para esta pessoa, ela é 
ainda mais bondosa do que seu pai ou seu avô. Ela nasce como uma pessoa melhor. 
 
Uma vez o Pai nos disse muitos anos atrás, “Vocês provavelmente eram os mais amados e 
confiáveis entre seus irmãos. Do contrário, vocês não poderiam ter se juntado à Igreja de 
Unificação. Quem entre vocês recebia mais a confiança e o amor de seus pais e irmãos? 
Levantem suas mãos!” Eu levanto minha mão também. Eu era a primeira filha entre seis 
irmãos e irmãs, e recebia mais  amor e confiança dos meus pais. 



118 
 

Entretanto, que bom seria se vivêssemos somente com as boas ações deles? Nada é de graça. 
Também herdamos as más ações de nossos antepassados e devemos fazer indenizações por 
isto. 
 
Quando nossos antepassados deram suas boas ações para nós, eles nos deram com uma 
condição de fazermos indenizações por seus pecados. Quando olhamos para os membros da 
Igreja de Unificação, eles são esse tipo de pessoas, mas muitas de suas vidas são muito 
difíceis. Eles experimentam muitas dificuldades porque estão tentando pagar de volta pelos 
pecados de seus antepassados. 
 
O Pai nos coloca através de muitas dificuldades para que possamos rapidamente restituir pelos 
pecados de nossos antepassados. O Pai faz isso porque qualquer coisa que falharmos em pagar 
de volta será herdado por nossos descendentes. Então nossos descendentes deverão continuar a 
fazer indenizações.  
 
Devemos suportar todas as dificuldades, se conhecemos o Princípio e sabemos claramente o 
relacionamento entre nós mesmos e nossos antepassados. Quando somos confrontados por 
dificuldades em nossas vidas, deveríamos considerar que ‘Eu estou em sofrimento porque 
estou fazendo indenizações pelos pecados de meus antepassados. Estou sofrendo por que o 
pagamento pode ser feito mais rápido.’ Nossas indenizações terminarão mais rápido se somos 
gratos por nossos sofrimentos. 
 
Os membros da Igreja de Unificação normalmente vivem vidas difíceis porque eles devem 
fazer indenizações pelos pecados de seus antepassados. Como eles receberam todos os 
diferentes tipos de fortunas de seus antepassados, tanto boas como más, suas vidas são 
frequentemente muito difíceis. Assim, embora nossas vidas possam ser difíceis, devemos 
trilhar um curso doloroso, pensando que estamos pagando pelos pecados de sete gerações de 
nossos antepassados como seus servos, e terminar o pagamento em nossa geração. 
 
Agora podemos fazer indenizações pelos pecados de 210 gerações de antepassados graças à 
liberação especial de antepassados em Cheong Pyeong. Isto se tornou possível através da graça 
da vitória dos Verdadeiros Pais. Devemos ser gratos aos Verdadeiros Pais. 
 
Ela agora faleceu, mas viveu uma avó em Daegu que praticou medicina oriental e também era 
boa em leitura de rostos; conhecendo coisas sobre as pessoas analisando seus rostos. Ela 
analisava seus rostos. Ela analisou os rostos de muitos líderes de posições elevadas de nossa 
igreja, e ela disse que a maioria deles eram muito bondosos, mas muitos deles têm o destino de 
cometer suicídio, morrer em um acidente de carro, ou outras situações que evitariam de 
viverem até uma idade natural. Pessoa que estão destinadas a morrer antes de sua idade natural 
se juntaram à Igreja de Unificação, ela disse. Ela disse que não podia entender por que esse 
tipo de pessoas têm essas dificuldades diante de suas vidas. 
 
Ela também disse que como essas pessoas, somos capazes de evitar esse infortúnio porque nos 
juntamos à igreja e decidimos seguir os Verdadeiros Pais. Esse conhecimento também pode 
ser encontrado no Princípio. Ele diz que somos o fruto de 6.000 anos de nossos antepassados. 
 
Os membros da Igreja de Unificação devem seguir através de sofrimento e receber 
perseguição. Dizemos que temos recebido perseguições depois de nos juntarmos à igreja, e o 
Pai entende tudo isto quando nos vê. O Pai sabe quantas boas ações nossos antepassados têm 
feito. 
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Além disso, o Pai esteve dizendo mais tarde que ele pode ver números em nossas testas. Este 
número não desaparece mesmo depois de 40 anos depois de se juntar à igreja. Números 
aparecem como 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos... Então quando uma mulher vem para o 
local de noivado com sua cabeça baixa, cobrindo sua testa, o Pai grita “Levante sua cabeça. Eu 
não posso ver seus antepassados.” 
 
Os números em nossas testas significam que nossos antepassados têm nos empurrado para nos 
juntarmos à Igreja de Unificação, e ficaremos ativos nas atividades da igreja, mas então depois 
desse tempo, nossos maus antepassados nos puxarão para o lado. 
 
Alguns membros recebem a bênção depois que se casaram fora da igreja. Eles se juntaram à 
igreja antes de se casarem, mas então eles deixaram a igreja por alguma razão e retornaram 
para a igreja com um homem ou uma mulher ao seu lado para receber a bênção. O Pai nos 
disse que todas estas são as obras de nossos antepassados. Isso se torna seu arrependimento.
Estes casais abençoados deram nascimento a seus filhos fora da igreja, e suspiram de 
arrependimento quando não podem dar nascimento novamente depois de entrarem na igreja 
porque agora estão muito velhos. 
 
Então por que essas coisas acontecem? Isto é porque se somos permitidos ficar na igreja por 
cinco anos, depois desses cinco anos os maus antepassados começarão a nos puxar para fora, 
embora eles sejam cientes que receberão salvação se nos juntamos à igreja e oferecemos 
jengseongs. 
 
Entretanto, eles ficam envergonhados de serem julgados por seus crimes, e o medo que 
sentiram quando cometeram seus pecados flui novamente até eles. Com medo de serem 
julgados por seus crimes, eles começam a querer fugir e puxar seus descendentes para fora.       
 
Embora seja possível ser puxado para fora por nossos antepassados depois de 5 ou 10 anos, 
podemos ficar na igreja sem ser forçado a sair pela tentação de nossos maus antepassados, se 
temos oferecido nossos próprios jeongseongs. Do contrário, aquilo que uma vez inspirou 
nossos corações se torna cicatrizes, nossa fé na providência de Deus diminuirá, nosso 
relacionamento com os outros membros começará a romper, e começaremos a odiar os outros 
membros. Então seremos puxados para fora por nossos maus antepassados. 
 
Então nossos bons antepassados tentam novamente nos puxar de volta para a igreja. Então 
nossos bons antepassados e os maus antepassados começam a brigar. Esta luta durará por 40 
anos. Depois de 40 anos, o número na testa das pessoas desaparece. 
 
O Pai disse que isto é por que ele realmente pode confiar em um membro uma vez que ele 
tenha se juntado a mais de 40 anos. Quando a Sra. Hyeon Shil Kang disse para o Pai, “Já faz 
40 anos que me juntei à igreja,” o Pai deu sua bênção e disse a ela “Parabéns. As coisas agora 
começarão a funcionar a seu favor. Seus desejos se tornarão realidade.” 
 
Se queremos repelir as mãos de nossos maus antepassados tentando nos puxar para fora da 
igreja, devemos amar e servir os Verdadeiros Pais, e oferecer jeongseong pela Vontade de
Deus por mais de 40 anos. 
 
 
 
 



120 
 

O mérito de nossos antepassados e testemunho 
 
Eu explicarei isto para vocês desta vez com alguns desenhos de seres humanos. O Pai ensinou 
isto para nós de uma forma muito divertida. Depois de ouvirmos todas as lições do Pai, se 
torna mais fácil entendermos o relacionamento entre nós mesmos e nossos antepassados, Não
importa quão difícil seja a situação na qual nos encontramos. 
 
Aqui está um desenho que se assemelha a uma pessoa. Neste desenho, o mundo espiritual é a 
causa e o mundo físico é o resultado. Este resultado é sempre afetado por sua causa. Então, 
estes são aqueles que se juntaram à Igreja de Unificação. Criamos diferentes relacionamentos 
centrando nesta pessoa específica (a outra pessoa). Vivemos entre muitos relacionamentos que 
criamos. 

 
 
Por exemplo, quando eu tento testemunhar para esta pessoa (a outra pessoa), nosso encontro 
não é somente um encontro entre nós, mas um encontro de nossos antepassados. Isto pode não 
ser visto, mas seus antepassados estão lá com vocês. Os antepassados sem corpos físicos 
devem emprestar os corpos físicos de seus descendentes a fim de se beneficiarem, e esse é o 
motivo pelo qual eles sempre seguem seus descendentes. 
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Se ofereço sincero jeongseong a fim de testemunhar para esta pessoa específica (a outra 
pessoa), então os antepassados desta pessoa sentirão gratidão em relação a mim. Então, os 
antepassados desta pessoa devem reparar o débito com meus antepassados. Isto acontece 
automaticamente. Contudo, também devemos entender que, embora tenhamos nos juntado à 
igreja, nossos antepassados podem não terem necessariamente feito melhores ações do que os 
antepassados desta pessoa para quem estou tentando testemunhar. 
 
Em outras palavras, eu me juntei à Igreja de Unificação, e esta pessoa (a outra pessoa) ainda 
não se juntou, mas a média das boas ações dos meus antepassados (C) podem não ser mais 
elevada do que dos antepassados desta pessoa (D). Por exemplo, se a média de boas ações dos 
meus antepassados é 50% (C), pode ser que os antepassados da pessoa que você está tentando 
testemunhar tem 70% (D) de boas ações. Nesse caso, o testemunho se torna difícil. Isto é 
porque os antepassados enviam seus dscendentes para a Igreja de Unificação quando chega o 
momento. 
 
Então por que as famílias dos 36 casais tiveram que se juntar à Igreja de Unificação tão cedo e 
tiveram que seguir através de tanto sofrimento enquanto seguiam o Senhor? Há duas razões. 
Há pessoas que se juntaram à igreja porque seus antepassados (A) fizeram muitas boas ações. 
 
O Pai disse que os antepassados cujas boas ações são reconhecidas por Deus são aqueles que 
foram leais aos seus países. Não há nenhum antepassado que possa superar os antepassados 
que foram leais aos seus países. A seguir vem os antepassados que foram bons filhos e filhas, 
então vem aqueles que foram bons esposos e esposas, então vem aqueles que acreditaram em 
um religião. 
 
Por que é assim? Embora não fosse a nação de Deus, os antepassados que foram leais a seus 
países tiveram que se sacrificar e sacrificar suas famílias para o benefício de suas nações. Por 
esta razão, os mais exaltados por Deus são aqueles que lealmente se sacrificaram para o 
benefício de suas nações. 
 
De acordo com o Pai, soldados que morrem em uma guerra, ou soldados que são sacrificados 
em um acidente tal como o naufrágio Cheon An Ham, podem ascender para lugares elevados 
quando vão para o mundo espiritual. O Pai nos disse que mesmo se eles permanecessem na 
Terra e trabalhassem muito duro, eles não poderiam ter feito nada que os colocasse em um 
lugar mais elevado no mundo espiritual do que seu sacrifício pela nação. 
 
O Pai também disse que embora eles tenham ido para lugares muito elevados no mundo 
espiritual, eles voltarão para a Terra, para os membros de suas famílias os membros de suas
tribos, e os ajudarão a se sacrificarem para o benefício de suas nações. Se eles têm sucesso, 
acabarão indo para lugares ainda mais elevados no mundo espiritual juntamente com as 
pessoas que eles ajudaram. Eles ajudam essas pessoas mais próximas a alcançarem o nível de
sacrifício por sua nação; isto é algo que eles não foram capazes de alcançar quando estavam 
vivos. Então o Pai nos disse que não precisamos nos preocupar muito sobre os soldados que 
foram sacrificados para o benefício desta nação quando sabemos o que espera por eles no 
mundo espiritual. Se você conhece alguém próximo cujos amados íntimos se sacrificaram pela 
nação, por favor, dê a esta pessoa suas condolências. 
 
Além disso, Deus também quer ter sua própria família. Deus não tem uma família na Terra. 
Entretanto, Deus é movido por esses bons filhos e filhas que superam muita dificuldade para 
atender seus pais na Terra.  
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E também, Deus considera de forma muito elevada aqueles que mantêm sua fidelidade por seu 
cônjuge. O Pai disse que membros das famílias dos 36 casais têm essas pessoas em sua linha 
ancestral. 
 
Pode ser também que nossos antepassados que fizeram muitas boas ações possam estar em 
uma posição muito elevada enquanto nossos antepassados que fizeram muitas más ações 
possam estar em uma posição inferior, ou mesmo no inferno. Esses antepassados que estão em 
um lugar mais elevado no mundo espiritual querem rapidamente salvar os membros de suas 
próprias tribos que estão em um lugar inferior ou no inferno. Você não iria querer salvar os
membros de sua própria família dos lugares inferiores no mundo espiritual ou no inferno? 
 
Esse é o motivo pelo qual, mesmo que os membros de famílias abençoadas vão para lugares 
mais elevados no mundo espiritual, ainda sentiremos dor. As pessoas são um único corpo com 
os membros de sua tribo, assim, não é confortável para eles, mesmo em um lugar elevado, 
quando algum dos membros de sua tribo estão sofrendo em lugares inferiores. O Pai nos disse, 
“Se você não restaura sua tribo, você nunca sentirá que está em um lugar bom, não importa 
quão elevado seja o lugar que você se encontra no mundo espiritual.” Esse é o motivo pelo 
qual o Pai nos disse para nos tornarmos messias tribais. 
 
De forma semelhante, mesmo se nossos antepassados tenham feito muitas boas ações e foram 
para um lugar bom no mundo espiritual, eles estão ansiosos para salvar os membros de suas 
tribos que estão sofrendo no inferno. Este é o motivo pelo qual eles empurraram seus 
descendentes para se juntarem à Igreja de Unificação como os membros dos 36 casais. Então o
que acontece? Todos os antepassados não podem ser redimidos apenas porque há alguns 
antepassados com muitas boas ações. Sendo que os pecados dos antepassados são muito 
grandes, eles não podem ascender para um lugar mais elevado imediatamente. 
 
Eu darei um exemplo. Isto é tal como você olhar para seu boletim de notas e ver que recebeu 
um A ou B nas matérias que você gosta, mas recebeu notas inferiores em outras matérias, que 
então funcionam para trazer para baixo a nota média. 
 
Podemos dizer onde nossos antepassados estão no mundo espiritual observando estas coisas. 
Tal como nossa nota média seria inferior mesmo se recebemos boas notas em algumas 
matérias, mas notas ruins em outras, os antepassados desta pessoa (a outra pessoa) (B) podem 
não ter muitas boas ações, mas sua média ainda seria de alguma forma mediana (D). Portanto, 
a média de boas ações dos antepassados (D) subiria tal como matérias com notas semelhantes 
trariam a média para cima. Então essas pessoas não precisam se juntar à igreja tão cedo. 
Aqueles que se juntaram à igreja em seu período inicial tiveram que seguir através de mais 
sofrimento. Então os antepassados forçariam seus descendentes a ficarem na igreja até que eles 
sentissem que era suficiente. Esse é o motivo pelo qual comportamento territorial não pode ser 
encontrado na Igreja de Unificação. 
 
O Pai queria nos comprar pequenos presentes, mas ele nos levava ao mercado Nam Dae Mun
porque ele não tinha muito dinheiro. Quando íamos para o mercado Nam Dae Mun, havia 
muitas pessoas que continuavam esbarrando nas outras. Quando voltamos para a sede da 
igreja, o Pai disse, “Eu vi uma senhora que tinha muitos bons antepassados. Ela era tão feliz 
que quase tentei apertar a mão dela.” Eu pensei, “Mas os antepassados dela ainda não podiam 
ser melhores do que nossos antepassados que se juntaram à igreja.” 
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Entretanto, o Pai também nos disse uma vez, “Famílias que se juntaram à igreja depois de 
casados se sacrificam ainda mais pela Vontade de Deus.” Não deveríamos olhar como 
inferiores os membros apenas porque eles foram casados fora da igreja. Quando a providência 
de doação começou no Japão, muitos membros japoneses que fizeram grandes contribuições 
eram casados fora da igreja. Pessoas como nós não têm muito a dar porque já nos sacrificamos 
muito. 
 
Quando tive a oportunidade de observar estas famílias que se casaram fora da igreja, elas 
pareciam todas muito simpáticas. Contudo, membros dos 777 casais e dos 1800 casais eram 
cheios de rugas, como pessoas idosas. Os casais casados antes de se juntarem à igreja são
como a cerca de nossa igreja. Por favor, tenham orgulho disso. Nos juntamos à igreja primeiro 
e recebemos mais perseguição. Fomos ajudados pelos antepassados que tinham muitas boas 
ações para nos juntarmos à igreja primeiro, e também para que possamos ressuscitar um 
número maior de antepassados que estão em lugares inferiores. 

 
(Ver a figura) Se as boas ações dos antepassados (70%) da pessoa que estou tentando 
testemunhar são mais elevadas do que as boas ações dos meus antepassados (50%), seus 
antepassados tentam evitar que seus antepassados se juntem à igreja. Se esta pessoa deve se 
juntar à igreja, seus antepassados devem dar um pouco de suas boas ações (10%) para meus 
antepassados. Mas eles devem descer para uma posição inferior no mundo espiritual, se eles 
fizerem isso (70% - 10% = 60%). Mas eles não querem descer. Estar em uma posição elevada 
no mundo espiritual significa que eles receberão mais amor de Deus, que eles brilharão mais, e 
que eles estão na posição onde são mais felizes. Naturalmente eles não querem descer. Assim, 
eles agarram seus descendentes pelas mãos, e dizem para a pessoa “Não vá. Se você for lá, 
teremos que reparar os débitos dos antepassados da pessoa que testemunharam para você.” 
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Quando essa é a circunstância, essa pessoa específica se juntará à igreja, não importa quão 
intensamente você tente. Quando você sente como se as boas ações de seus antepassados são 
feitas pelas boas ações dos antepassados da pessoa para quem você está tentando testemunhar, 
então você deve oferecer sincero jeongseong no coração a fim de reparar os débitos de seus 
antepassados (G). Se a quantidade de jeongseong vai além da quantidade de boas ações dessa 
outra pessoa, então qualquer reparação se torna desnecessária porque seus antepassados agora 
têm mais boas ações. Então os antepassados dessa pessoa deixarão seus descendentes irem. O 
Pai nos disse que não há nenhuma barganha quando isto chega aos antepassados no mundo 
espiritual. Isto é muito exato. 
 
Uma vez o Pai nos disse no passado que devemos tratar nossos convidados da melhor forma 
possível. Somente então os antepassados de nosso convidado e nossos próprios antepassados 
em um lugar elevado no mundo espiritual podem se relacionar uns com os outros. Os coreanos 
conhecem isto muito bem porque eles são brilhantes espiritualmente. Coreanos têm o desejo 
inconsciente de serem bons com seus convidados embora seu próprio padrão de vida seja 
inferior, porque isso é o que seus antepassados no mundo espiritual querem. 
 
Quando encontramos alguém, quando nos tornamos amigos de alguém, quando nos casamos 
com alguém ou quando criamos algum relacionamento com os outros, isto significa que nossos 
antepassados e os antepassados deles estão juntos. Isto não pode ser evitado porque o mundo
espiritual é a causa e o mundo físico é o resultado. Esforçamos para viver nossas vidas de 
acordo com nossa própria ligação, mas a razão pela qual isso não funciona é que devemos 
reparar os débitos acarretados pelos pecados de nossos antepassados. 
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A forma para restaurar os pecados dos antepassados através de indenização 
 
Estamos falando aqui sobre os pecados dos antepassados. Os pecados dos antepassados podem 
ser categorizados através da ordem pela qual eles caíram, e isso se tornou o débito de nossos 
antepassados. 

 
O que se quer dizer por débitos dos antepassados? O Pai disse que há três tipos diferentes de
débitos de acordo com a ordem da queda. 
 
O primeiro é o débito de shimjeong, isto é, o pecado de shimjeong. Isto vem a partir da queda 
espiritual. A queda espiritual é onde o primeiro amor de Eva foi tomado. Amor é o problema 
no final. Em nossa sociedade humana, há muitos conflitos que são provocados devido às 
complicações com o amor. 
 
Segundo, encontramos o débito do corpo físico. Isto vem a partir da queda física. 
Aproximadamente 80 por cento do motivo pelo qual nossos corpos físicos enfraquecem, ficam 
doentes, e experimentam sofrimento é devido aos nossos antepassados terem causado 
prejuízos físicos para os outros ou terem cometido pecados dessa natureza. O Pai disse que 
sofrimento físico é um fenômeno resultante disso. 
 
Terceiro é a falha em ter domínio sobre todas as coisas. Isto significa que os seres humanos 
têm débitos em direção a todas as coisas. Esse é o motivo pelo qual sofremos de dificuldades 
financeiras. 
 
Porque Adão e Eva se tornaram esposo e esposa através do amor ilícito, o que Deus não 
permitiu de forma alguma, eles falharam em cumprir a bênção de ter domínio sobre todas as 
coisas depois de se aperfeiçoarem. Como resultado, eles acabaram tendo que utilizar todas as 
coisas através de roubá-las. Esse é o motivo pelo qual no livro de Romanos 8:22, todas as 
coisas gemem de dor. 
 
Os seres humanos devem seguir através de muito sofrimento porque falharam em pagar a 
indenização por estes três débitos. Deus quer ter estas três coisas, e Satanás também quer ter 
estas três coisas. Nós, seres humanos, também devemos considerar estas três coisas como 
importantes. 
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Os que os seres humanos precisam mais se seus problemas de amor, saúde e material devem 
ser resolvidos? Não seria o cumprimento de uma vida para viver em felicidade, boa saúde e 
tendo uma pequena abundância material? 
 
Então como podemos pagar a indenização pelos pecados de nossos antepassados? Sendo que a 
queda aconteceu nesta ordem (1,2,3), a restauração deve ocorrer através do curso oposto assim 
(1,2,3). A ordem é invertida, (1) é restauração material, (2) é testemunho e (3) é a bênção. 
 
Devemos restaurar primeiro a economia; essa é a razão pela qual praticamos o dízimo. 
Restauração econômica significa que, tal como Deus criou primeiro todas as coisas como o 
ambiente no qual Adão e Eva poderiam viver em abundância, devemos restaurar primeiro 
todas as coisas que Satanás roubou, e criar o ambiente no qual podemos recriar a nós mesmos. 
Somente então podemos ser recriados. 
 
A seguir vem o testemunho de seres humanos decaídos, sendo que perdemos nossos corpos 
físicos devido à queda física. 
 
Terceiro é o problema do amor. Se devemos fundamentalmente erradicar o pecado original e 
restaurar nossa linhagem para a linhagem de Deus, devemos receber a bênção. Recebemos 
pessoalmente, e devemos conduzir outras pessoas para receberem a bênção também. 
 
O Pai nos disse, “Eu devo abençoar todas as 7 bilhões de pessoas no mundo antes de ir para o 
mundo espiritual. Somente então, devemos cortar a linhagem de Satanás e ser restaurados para 
a linhagem de Deus, e somente então o Mundo Ideal pode ser estabelecido.” O Pai disse que 
esta é a missão do Pai. Entretanto, quão difícil isto seria? O Pai disse que ainda deve cumprir 
isto. 
 
Duas pessoas terão dificuldades em seus relacionamentos se estes (1,2,3) se tornam seus 
problemas. Se meus antepassados causaram algum prejuízo para os antepassados de outra 
pessoa, então meus antepassados se tornam os executores e os antepassados da outra pessoa se 
tornam as vítimas. Portanto, os descendentes destes antepassados vitimados continuam me 
assediando com estes problemas. Então sentiremos que esta pessoa é nossa inimiga. 
 
Entretanto, o Pai disse que essa pessoa não é nossa inimiga, mas nosso mestre. Por que isso é 
assim? É porque estávamos alheios aos pecados de nossos antepassados, mas graças a esta 
pessoa, podemos agora compreender, ‘Oh, meus antepassados cometeram pecados para seus 
antepassados.’ Esse é o motivo pelo qual devemos amar nosso inimigo. Se você apenas evitar 
seu inimigo e o deixa de lado, os pecados de seus antepassados não serão indenizados. Se você 
não assumi a indenização, seus descendentes terão que fazer o pagamento. Essa é a razão pela 
qual devemos ser bons com aqueles que nos prejudicaram. Devemos tratar nossos inimigos 
melhor do que aqueles que são bons conosco. 
 
Por exemplo, quando um mendigo vem bater em sua porta, pedindo por alguma comida, você
não deve deixá-lo de mãos vazias. Por que o mendigo veio até você? O Pai nos disse que é 
porque um dos meus antepassados foi um mendigo e um dos antepassados deste mendigo deu 
comida para nosso antepassado mendigando, quando a posição seguia outro caminho. 
 
Quando monges Budistas vem bater à porta, Cristãos fecham suas portas, mas nós oferecemos 
comida para eles. Dar algo significa que estamos pagando pelos débitos de nossos 
antepassados. Essa é a forma como vemos isto.  
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Uma vez o Pai nos disse algo que é famoso agora. Os débitos dos desejos de nossos 
antepassados devem se materializar neste mundo físico. Portanto, há uma razão por trás de 
encontrarmos pessoas boas, e também há uma razão por trás de encontrarmos pessoas ruins 
que fazem coisas más para nós. Não devemos evitar as pessoas que são más conosco porque 
estas pessoas vêm até nós para que possamos receber salvação através do amor. Se não 
tratamos as pessoas com a máxima sinceridade de coração, os débitos não resolvidos se 
tornarão o fardo de nossos descendentes. Isto é o karma; o que vem ao nosso redor. 
 
O Pai concluiu, “Se há débitos para serem reparados, se não corrermos para as pessoas (boas
ou más), nada (bom ou ruim) acontecerá.” 
 
Como eu disse anteriormente, sete gerações de antepassados recebem salvação quando um 
casal se torna uma família abençoada, mas deve haver uma condição. Se devemos receber 
salvação e salvar nossos antepassados, devemos primeiramente trazer à tona todos os pecados 
que nossos antepassados cometeram enquanto eles estiveram na Terra. Entretanto, nossos 
antepassados ficam envergonhados e embaraçados sobre isso. 
 
Pense sobre isto. Depois que ladrões ou assassinos cometem pecados, eles fogem ou eles vão 
para a delegacia de polícia, dizendo, “Me prendam.” Eles não fogem para o mais longe 
possível? É a mesma coisa no mundo espiritual. Eles cometeram pecados, mas seus pecados 
estão cobertos no mundo espiritual. Então, se nos juntamos à Igreja de Unificação, então o fato 
que meus antepassados são perpetradores de crimes, e que os antepassados da outra pessoa são 
as vítimas, é revelado. 
 
Então, meus antepassados que são perpetradores devem dar para os descendentes cujos 
antepassados foram as vítimas. Esse é o momento quando a obra de indenização pelos pecados 
dos antepassados ocorre. Assim, quando você se depara com um inimigo, você não deve odiar 
a pessoa que fez coisas ruins para você, mas ao invés, deve pensar que você está fazendo 
indenizações pelos pecados de seus antepassados. 
 
Até mesmo entre irmãos, os antepassados em obra são diferentes. Além disso, se você se 
assemelha a seu pai, então você é afetado pelos antepassados de seu pai, enquanto que se você 
se parece com sua mãe, você está sob a influência dos antepassados de sua mãe. 
 
Quando olhamos para como o Pai indicava ministros para suas áreas, o Pai costumava colocar 
os ministros que estavam trabalhando nas áreas com poucos resultados em lugares onde eles 
produziram muito resultado. Em oposição, o Pai costumava enviar os ministros que estavam 
indo bem em seus trabalhos para lugares difíceis onde obter resultados era muito difícil. O Pai 
continuava mudando. Mesmo os membros mais fiéis com elevado nível de atendimento para a 
igreja não viriam para a igreja, se um ministro com maus antepassados viesse para a igreja
deles. Por outro lado, quando um ministro com bons antepassados vem para sua igreja, até 
mesmo as pessoas que não vinham para a igreja muito frequentemente, começariam a 
participar com mais frequência. 
 
Às vezes ministros enfrentam dificuldades mesmo quando oferecem grande jeongseong. 
Mesmo se esse possa ser o caso, ministros não devem culpar os membros. Se estou aqui para 
trabalhar como um ministro, pode ser que me torne o ministro por causa dos problemas dos 
meus antepassados. Você pode ter que fazer indenizações pelos pecados de seus antepassados 
dessa forma. 
 



128 
 

Quando seu avô tem muitos débitos, mas não pode pagá-los, os credores não virão bater em 
sua porta. Contudo, se seu filho ou neto está em uma posição ministerial, então naturalmente 
os credores virão até essa pessoa, dizendo, “Você deve fazer os pagamentos pelos débitos que 
seu pai e seu avô falharam em pagar.” Quando olhamos para este mundo como resultado, o 
mesmo é aplicado para os membros da Igreja de Unificação. 
 
Ministros da Igreja de Unificação se tornam tanto os messias como os sacerdotes. Membros da 
Igreja de Unificação se tornam tanto sacerdotes como juízes, que fazem as indenizações não 
apenas pelos pecados de seus próprios antepassados, mas pelos pecados de seus membros e 
seus antepassados também.  
 
Entretanto, os ministros podem somente ajudar os membros a fazer expiações pelos pecados 
de seus antepassados, apenas depois que eles mesmos fazem a expiação necessária pelos 
pecados de seus próprios antepassados. 
 
O Pai não pode ajudá-los antes que eles façam essa expiação. As pessoas nas empresas 
providenciais estão na posição Caim, e elas recebem pagamento por seu trabalho porque a 
providência não seria capaz de avançar se elas reclamarem. Contudo, o Pai disse que ele não 
pode dar pagamentos mensais para os pastores. Então o Pai disse que os ministros podem 
receber seu pagamento a partir de uma porção do dízimo de seus membros. 
 
Nos tornaremos segundos e terceiros Verdadeiros Pais. Nossos membros da Igreja de 
Unificação vivem em muitas dificuldades, mas o Pai disse que ninguém será capaz de nos 
ignorar no futuro. 
 
Entretanto, devemos suportar dificuldades de estremecer os ossos, até que nossos antepassados 
não sejam mais acusados. Devemos suportar isto por toda a nossa vida. Não podemos culpar 
os outros por isto. Quando enfrentamos uma situação difícil, devemos compreender que isto é 
por causa de nossos antepassados. Então, somente quando oferecemos continuamente
jeongseong, receberemos a piedade de Deus, e também a piedade dos antepassados vitimados. 
 
Isto é possível porque conhecemos o Princípio de Restauração. O encontro entre os seres 
humanos que são os frutos da queda está realmente destinado a ser o encontro entre inimigos. 
Adão, Eva, e o arcanjo estavam destinados a edificarem um relacionamento de amor e 
bondade, mas eles se tornaram inimigos por causa da queda. Contudo, a providência de Deus é 
retornar este relacionamento para esse de amar os inimigos. 
 
Famílias abençoadas também são uniões de inimigos. O Pai nos abençoou com o povo japonês 
que são nossos inimigos. Isso é porque a nova história somente pode alvorecer quando os
inimigos se juntarem e resolverem seu ódio através do relacionamento de amor chamado a 
bênção. Se seguimos a intenção específica do Pai, amaremos, entenderemos, e nos 
desenvolveremos juntamente com nossos inimigos, ao invés de brigar com eles. Esse é o 
motivo pelo qual o Pai sempre diz que somos inimigos, mas que devemos amar uns aos outros. 
 
Se as esposas japonesas que vieram para a Coreia depois de se casarem com esposos coreanos,  
se sacrificam, os esposos coreanos serão gratos por suas esposas japonesas. Como resultado, 
os antepassados vitimados dos esposos coreanos virão a perdoar os antepassados das esposas 
japonesas. A bênção entre pessoas coreanas e japonesas são obras para resolver as inimizades. 
Devemos trazer os inimigos à subjugação completa e natural. Se continuar a ser bons com 
nossos inimigos, e movemos seus corações servindo-os, traremos eles à subjugação natural. 
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Então, os pecados dos meus antepassados serão resolvidos um por um a partir das minhas 
ações. Se o coração do meu inimigo é movido, e se ele é trazido à subjugação natural, seus 
antepassados não ostentarão mais seus rancores contra meus antepassados. Esta é a questão
que devemos nos perguntar em nossas vidas diárias. 
 
Quando pensamos sobre isto em termos de nossos antepassados, começamos a desconsiderar 
sobre as pessoas que não gostamos, as pessoas que odiamos, e as coisas que gostamos ou 
odiamos. Se consideramos que as dificuldades vindas para o nosso caminho é a obra de Deus 
para ajudar a resolver os pecados dos antepassados, nosso caminho de fé se tornará mais fácil. 
Eu acredito que isto será de grande ajuda ao viver sua vida diária. 
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Ressurreição de maus espíritos 
 
Ressurreição de maus espíritos significa a ressurreição de espíritos no Inferno. Era difícil para 
mim entender também, mesmo depois de ler o Princípio Divino muitas vezes. Contudo, eu 
posso dar uma explicação disto como eu entendi depois de ouvir as palavras do Pai. 
 
O Pai disse que as pessoas que têm sucesso neste mundo têm bons antepassados. Estudiosos 
continuam aparecendo nas famílias onde deram nascimento a muitos estudiosos, e doutores 
nas famílias que deram nascimento a muitos doutores. Isso é porque os antepassados cooperam 
com seus descendentes. O Pai nos disse que precisamos absolutamente da cooperação do 
mundo espiritual se queremos alcançar grande sucesso neste mundo. O Pai também trilha o 
caminho do Messias desde o tempo que tinha oito anos de idade com a ajuda do mundo 
espiritual. 
 
É difícil para nós assumirmos posse de algo somente com nosso corpo físico e nossa cabeça. 
Precisamos da cooperação do mundo espiritual.  
 
Há pessoas ao nosso redor que caíram em mais dificuldades sem qualquer razão específica. 
Essas coisas acontecem para estas pessoas porque seus antepassados não têm muitas boas 
ações no seu bolso. Eles fizeram várias coisas más, e muitos deles são assassinos, ladrões, ou 
outros criminosos. 
 
Alguns destes maus antepassados até mesmo foram para o mundo espiritual recebendo 
punição por seus crimes. Eles vão para o mundo espiritual e compreendem, “Oh, eu vim para o 
mundo espiritual sem pagar indenizações por meus pecados. O que eu devo fazer?” Eles se 
tornam ansiosos. Contudo, esses antepassados não têm uma maneira para fazer o necessário 
pagamento, sendo que eles não têm mais seus corpos físicos. Esse é o motivo pelo qual eles 
precisam dos corpos físicos de seus descendentes. Essa também é a razão pela qual seus 
descendentes cometem inconscientemente os mesmos crimes que seus antepassados tinham 
cometido. 
 
Então o que acontece? Essas pessoas (os descendentes) irão para a prisão quando seus crimes 
são revelados. O Pai disse, se uma pessoa recebe 20 anos por seu crime, “Ele não deve culpar 
alguém por isto, ou tentar evitar a sentença, mas ao invés recebê-la com gratidão.” Por que é 
assim? 
 
Essa pessoa pode pensar que ela não merece essa punição. Ela pode pensar como é possível 
que acabe sua sentença de 20 anos. Ela está recebendo a punição pelos pecados de seus 
antepassados também. O Pai nos ensinou a pensar dessa forma. Se nossos antepassados nos 
forçam a cometermos pecados, e se nos arrependemos depois de receber a punição, essa 
pessoa será perdoada e seus antepassados serão perdoados juntos. 
 
Maus antepassados não sabem como fazer boas ações, sendo que foram maus antepassados 
que foram para o mundo espiritual depois de fazerem somente coisas ruins enquanto estavam 
na Terra, eles fazem seus descendentes repetirem seus crimes, leva-os a serem punidos, e têm 
seus pecados perdoados juntamente com os pecados de seus descendentes. Isto é o que é 
importante na ressurreição de maus espíritos. 
 
A próxima coisa que vou contar para você será um exemplo de como maus espíritos podem ser 
purgados na Terra. 
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 Quando você trabalha como um ministro, você encontrará muitas pessoas incomuns. O Pai 
nos ensinou a mudar completamente a agenda dessas pessoas incomuns. 
 
Por exemplo, se uma pessoa louca continua aparecendo depois da meia noite e vai para a cama 
ao meio dia no dia seguinte, então mude sua agenda. O Pai disse que isto é uma evidência que 
essa pessoa está sendo arrastada por maus espíritos. Se a pessoa louca gosta de escalar 
montanhas, leve-a para assistir filmes também. Torne-a ativa durante o dia. Ela fica cansada 
durante o dia e não terá qualquer energia para se levantar à noite, mesmo se os maus espíritos 
tentarem acordá-la. Quando eles não forem mais capazes de fazer essa pessoa ativa como eles 
desejam, os maus espíritos que antes controlavam essa pessoa, terão que partir. 
 
Como tal, maus espíritos no mundo espiritual são ansiosos para usar as pessoas na Terra para 
fazer seus comandos. Isso é porque eles estão tentando liberar seus corações tristes e fazer 
expiações por seus pecados. 
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Alegria da vida centrando no Princípio de Ressurreição 
 
Como o Pai, que conhece o princípio de ressurreição, vive? O Pai nos disse, “Estou sempre 
pensando sobre duas coisas quando encontro alguém.” 
 
Uma coisa é, como mencionamos anteriormente, sendo que as pessoas nascem de um 
sungsang entre os doze sungsangs de Deus, o Pai trata qualquer pessoa que ele encontra com o 
sentimento que esta pessoa é preciosa, seja ela uma criança ou uma pessoa idosa. 
 
É difícil para nós chegarmos perto do Pai. O Pai disse que ele trata qualquer pessoa que ele 
encontra com um coração humilde e pensa, ‘Deus quer que eu aprenda seu sungsang
específico!’ Então seu coração se torna tão alegre. O Pai disse que é tal como o primeiro dia na 
escola, pronto para aprender coisas novas. O Pai aprecia encontrar pessoas porque há sempre 
coisas novas para aprender. Ele nunca fica aborrecido ou cansado. 
 
O Pai ama a Mãe de formas que mudam o tempo todo. O Pai vê a Mãe de manhã e sente a 
beleza da primavera, a beleza do verão apaixonado ao meio dia, a beleza da brisa refrescante
do outono de tarde, e o aconchego do inverno à noite. Então quando o Pai desperta na nova 
manhã, ele vê a Mãe e sente diferentes tipos de amor de diferentes perspectivas. Assim ele 
nunca fica cansado de seu amor pela Mãe. 
 
Uma vez o Pai nos disse; não devemos pensar que nosso cônjuge é feio, mas olhar para sua 
singularidade. No Japão, as pessoas dizem que quando pessoas estão apaixonadas, mesmo as 
características feias parecem bonitas. Se o nariz de seu cônjuge não é reto ou pequeno, olhe 
para ele cuidadosamente. Então mais tarde pense que sua esposa tem um rosto singular, e ela 
parecerá linda se você continuar pensando que ela é bela. Devemos pensar assim eternamente 
e ficar alegre da singularidade de nosso cônjuge. O pai vive essa vida, e nunca fica aborrecido 
com a vida.  
 
A segunda coisa que o Pai pensa quando encontra alguém é, “Como farei esta pessoa feliz?” 
Ele disse que ele compreende esse método se continua pensando sobre isto. ‘Deus Onipotente 
e Onisciente’ significa ‘o amor de Deus.’ Sendo que Deus é nossos Pais, ele disse que foi 
dotado com o conhecimento e a habilidade para fazer as pessoas felizes. Portanto, onipotência 
e onisciência de Deus significa Seu amor.  
 
Assim, quando lidamos com pessoas, o simples fato de pensar “Como farei esta pessoa feliz?” 
traz grande alegria. Quando experimentamos a felicidade dos outros, então a felicidade delas 
pode se tornar nossa felicidade, e a alegria delas pode se tornar a nossa alegria. O Pai nos disse 
que não há ninguém mais patético do que aqueles que pensam, “Como usarei esta pessoa?” O 
Pai disse que deveríamos somente pensar sobre como fazermos as outras pessoas felizes. Todo 
esse esforço retornará no final para nós. 
 
O Pai costumava nos perguntar em ocasiões, “O que você quer comer?” Uma vez eu respondi, 
“Eu quero comer macarrão frio,” Um longo tempo se passou desde então, mas o Pai ainda olha 
para mim, e às vezes diz, “Gil Ja! Eu vou comprar macarrão frio para você. Você gosta disto, 
certo?” Surpreendentemente o Pai ainda se lembra disto. O Pai uma vez me perguntou, “Que 
cor você mais gosta?” e eu perguntei de volta para ele, “Pai, qual cor você mais gosta?” O pai 
respondeu, “Jade!” Jade é a cor das pedras de jade (azul pálido) feitas nas Coreia. O Pai 
oferece sincero jeogseong a fim de fazer o que outras pessoas gostariam que acontecesse. Isso 
é o que dá alegria para o Pai. 
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Quando fazemos as outras pessoas felizes, não somente fazemos essas pessoas felizes, mas 
podemos nos tornar felizes também. Ao invés, ganhamos até mesmo maior felicidade. Como 
isso ocorre? Quando vivemos dessa forma, haveria pessoas para odiar, pessoas que você não 
gosta, ou pessoas que você pensa que são ruins? Essa é a perspectiva do Pai na vida. O Pai 
vive assim, e esse é o motivo pelo qual seus dias são sempre preenchidos com alegria. Ele fica 
excitado ao ver tudo o que ele vê. Vamos viver assim também. 
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Capítulo 6 – Predestinação e Cristologia 

 
O Pai aplica rigidamente o princípio da predestinação 
 
A predestinação de Deus em termos de Sua Vontade é absoluta de acordo com o Princípio de 
Predestinação, e o núcleo do ensinamento é que quando as pessoas falham em cumprir sua 
porção de responsabilidade, outra pessoa terá que assumir seu lugar. 
 
O Pai nos ensinou que isto também se aplica ao próprio Pai, e que ele sente isto muito 
intensamente. O Pai disse que esta é a razão pela qual ele nunca tem sido capaz de soltar a 
corda em seu coração depois que ele descobriu sobre o princípio de predestinação. 
 
Primeiramente o Pai pensava que ele não devia deixar ninguém roubar este princípio precioso. 
Como o arcanjo foi capaz de ficar um passo adiante de Deus? Porque ele sabia as coisas que 
Deus iria fazer no Jardim do Éden. O Pai pensava que seria imperativo não deixar ninguém 
roubar as Palavras do Princípio, para que não utilizasse as Palavras para propósitos ruins. 
Entretanto, a razão pela qual o Pai pôde revelar o Princípio para o mundo inteiro agora é que o 
tempo chegou. 
 
O Pai tem um amigo muito próximo chamado No Pil Kwak, com que ele costumava frequentar 
o colégio. Depois que ele viajou para o sul, o Pai visitava a casa de No Pil Kwak em Busan. 
Certa noite, em um quarto cheio com pessoas dormindo, o Pai disse para No Pil, “Ei, No Pil, 
eu posso parecer um vagabundo agora, mas pessoas de todo o mundo ouvirão o Princípio que 
proclamarei, e me seguirão.” 
 
No Pil Kwak ouviu isso e pensou, “Aha, ele é um jovem esperto, mas os tempos difíceis que 
ele atravessou o deixaram louco.” Quando falei sobre isso mais tarde com o Pai, o Pai disse, 
“Ei, a razão pela qual disse isso a ele era porque eu confiava muito nele.” 
 
Assim é quanto o Pai manteve o Princípio como um segredo até que o tempo certo chegasse. 
 
O Pai sabia que, embora fosse enviado como o Messias, sua missão messiânica poderia ser
dada para outra pessoa se ele não fosse capaz de cumprir sua responsabilidade. O Pai disse que 
esse é o motivo pelo qual ele continua fazendo a determinação de cumprir sua 
responsabilidade. Ele pensava, “Eu devo oferecer a maior quantia de jeongseong se devo 
cumprir minha responsabilidade como o Messias melhor do que qualquer outra pessoa no 
passado, no presente, ou no futuro.” 
 
Devemos lembrar na mais íntima profundeza de nossos corações que o Pai tentou suportar tão 
intensamente. É fácil para nós chamarmos o nome do Pai, mas o Pai é muito sério sobre o 
significado de ouvir seu nome. O Pai sempre se pergunta, “Estou cumprindo bem o papel de 
pai? Estou realmente amando os outros mais do que a mim mesmo? Estou realmente me 
sacrificando pelos outros?” 
 
O Pai não deveria ser servido, não apenas pelas pessoas na Terra, mas também pelos 
incontáveis espíritos no mundo espiritual? Além disso, sendo que há somente um único 
Verdadeiros Pais da humanidade, nossos descendentes não deveriam querer conhecer sobre 
como seus Verdadeiros Pais viveram na Terra? Eles investigarão quanto jeongseong o Pai 
ofereceu e quando ele se sacrificou pela humanidade. 
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Com o que o Pai se preocupa é quando ele for para o mundo espiritual, se haverá alguém que 
virá até ele e dirá, “O Pai seguiu através de muitas dificuldades como o Messias. Entretanto, 
eu me sacrifiquei ainda mais pela Vontade de Deus do que o Pai.” O Pai não seria capaz de 
manter sua cabeça erguida na frente de Deus. 
 
O Pai disse que é muito importante como o Rev. Moon viveu como o Messias. O Pai disse que 
ele deve criar o padrão que ele suportou mais dificuldade do que qualquer outra pessoa na 
história da humanidade. 
 
O Pai disse que ele tem um forte sentido de urgência e nunca pode descansar, porque ele quer 
deixar um recorde de realizações tão grande que nossos descendentes por toda a eternidade 
vão romper em lágrimas quando forem ensinados sobre as realizações do Pai, dizendo, “Este é 
o ano quando o Pai nasceu; foi até este ano que ele esteve em seu corpo físico; e isto é quanto 
ele sofreu.” Ele nos disse, “É porque vocês não conhecem o mundo espiritual que vocês são 
capazes de brincar, descansar e parar, se vocês quiserem. Eu conheço o mundo espiritual, por 
isso eu não posso fazer isso.” 
 
O tempo na Terra é como um piscar de um olho quando comparado com o tempo no mundo 
espiritual. O Pai nos disse, “Quando pensamos que nossa posição é determinada por nosso 
breve tempo na Terra, como poderíamos viver confortavelmente?” E também nos foi dito que 
“Eu não morrerei confortavelmente em uma cama, mas escolherei a morte de martírio, falando 
até que meu corpo não funcione mais. Essa é a mais elevada honra para mim.” 
 
Quando formos para o mundo espiritual e o Pai nos perguntar, “O que você tem feito na Terra? 
Você fez isso e aquilo?” Então não devemos responder a ele, “O Pai não falou sobre fazer 
essas coisas.” Esse é o motivo pelo qual é responsabilidade do Pai falar até que ele dê seu 
último suspiro. Esse é o motivo pelo qual vemos o Pai sempre falar até o máximo de sua 
capacidade todos os dias. O que deveria acontecer agora que sabemos isto? Nós não 
deveríamos, como seus filhos, ao menos tentar seguir seus passos? 
 
Mesmo agora, o Pai nos dá direções que são quase impossíveis de concluir, e vai para o 
oceano para orar por nós. Contudo, os oceanos são os lugares mais perigosos para se estar. 
Uma tempestade pode repentinamente virar o barco. O Pai coloca sua vida à mercê do oceano 
em um barco pequeno e oferece milhares, talvez dezenas de milhares de vezes mais sério 
jeongseong enquanto ele oferece orações em lágrimas a fim de fazer a condição de 
indenização enquanto pensa sobre nós que não sabemos sobre a providência de Deus tanto 
quanto ele, mas ainda o seguimos. 
 
O princípio de predestinação também se aplica ao Pai. A mesma regra se aplica a todos nós 
também. 
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O relacionamento entre Deus, Jesus e os Verdadeiros Pais 
 
Há duas coisas que devemos saber em Cristologia. 
Primeiro é a questão, ‘Jesus é o Próprio Deus?’ A resposta é não. Jesus não é o próprio Deus. 
 
Os cristãos acreditam que Jesus é o próprio Deus. Isto não pode ser evitado. Jesus é registrado 
na Bíblia como alguém que orava muito a Deus. Se Jesus é Deus, como ele poderia ter orado 
para si  mesmo? Eu debati sobre este tema na América com outros pastores cristãos por nove 
anos. Devemos explicar para os cristãos que Jesus é o filho de Deus, e não o próprio Deus. 
 
Os cristãos ficam zangados porque acreditamos que o Pai é o segundo advento, e eles pensam 
que acreditamos que o Pai é o próprio Deus também. Em outras palavras, os cristãos têm 
entendido errado que acreditamos em um Deus diferente do que o Deus no qual eles 
acreditam. Voltando alguns anos atrás, eu expliquei isto para muitos pastores cristãos na 
América.  
 
Jesus não é o próprio Deus, mas um ser humano perfeito que tem o valor igual ao de Deus. 
Aprendemos sobre o valor de homens aperfeiçoados em Cristologia. Esse é o motivo pelo qual  
explicamos que, embora Jesus se aperfeiçoou e se tornou uma pessoa que Satanás não pode 
acusar, ele não é o próprio Deus. 
 
Quando encontrei aqueles pastores na América naquele tempo, eu disse a eles que não há 
nenhuma necessidade de brigar, embora nossas doutrinas sejam diferentes. Quando eu os vi 
abaixando suas cabeças, dizendo, “Como o Rev. Moon cumpriu todas as coisas que queríamos 
fazer através de nossas orações, devemos seguir através do processo de aprender seus 
ensinamentos agora.” Eu senti que os cristãos realmente serão convencidos no futuro. Eu 
também pensava que “Brigar por causa de diferenças doutrinárias é somente um processo.
Cristãos seguramente ajoelharão diante das obras surpreendentes que o Pai deixou para trás.” 
 
Devemos ensinar sobre isto para os cristãos que ainda acreditam que Jesus é o próprio Deus. 
Eu estava participando de uma igreja Presbiteriana quando estava no ensino médio. O nível de 
reverência por Jesus era tão grande que o pastor até mesmo disse que não há nenhum Deus 
acima no céu, uma vez que Jesus nasceu nesta Terra. Em outras palavras, como Jesus não é um 
ser humano como nós, mas o próprio Deus, ele nem é homem e nem é mulher. Portanto, Jesus 
não teria sentido nada, mesmo se tivesse visto uma mulher. 
 
Durante a cerimônia de pacto de irmandade de 160.000 casais coreanos e japoneses, o Pai 
disse algo muito ruidoso quando estava ensinando para as mulheres japonesas. 
 
“Jesus é homem ou mulher?” 
 
“Ele é um homem.” 
 
“Vocês acham que ele tinha um órgão masculino?” 
 
“Ele tinha.” 
 
“Então ele deve usar isso que ele tem, certo?” 
 
“Sim!” 
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As mulheres japonesas não tinham escolha, a não ser responder. Jesus era claramente um 
homem e tinha o órgão masculino. Portanto, o Pai explicou claramente que Jesus estava 
destinado a se casar com uma mulher. Mesmo quando olhamos para isto, devemos 
compreender quão grande é a diferença entre pastores cristãos e o Pai. Cristãos esquecem isto 
e continuam atirando pedras em nós, dizendo, “Por que vocês dizem que Jesus é um ser 
humano e que ele é um homem?” 
 
O segundo aspecto que devemos saber é que Deus quer que os seres humanos se elevem para 
uma posição mais elevada do que Ele, porque Deus é os pais da humanidade, e a humanidade 
são Seus filhos. É tal como em nossa própria família, onde se os pais não puderam ir para a 
escola e serem educados por alguma razão, os pais vão querer que seus filhos tenham sucesso. 
Se os filhos são capazes de ter sucesso, seus pais serão reverenciados também. Há 
provavelmente muitos entre vocês cujos pais seguiram através de muitas dificuldades para 
colocar vocês na faculdade. 
 
Os pais querem que seus filhos se tornem bem sucedidos, e os pais querem isto com todo o seu 
coração, embora eles mesmos não puderam receber essa bênção. Além disso, um parceiro 
sujeito também não quer que seu parceiro objeto se torne melhor do que ele mesmo? Desta 
forma, passamos a acreditar que o coração de Verdadeiro Amor é querer que os outros se 
tornem melhores do que nós. 
 
Uma vez eu entrei em um fervoroso debate com um sacerdote Católico. Debatemos sobre o 
tema de Deus. Eu disse ao sacerdote que Deus está na posição de parceiro sujeito e nós, seres 
humanos, estamos na posição de parceiro objeto, e que Deus é os pais e a humanidade são os 
filhos. Então eu disse a ele, “Deus, que é nossos pais, quer que Seus filhos ascendam para uma 
posição que seja até mesmo mais elevada do que a Dele.” Então o sacerdote berrou, “Não!” Eu 
perguntei a ele, “por que não?” Ele ficou perplexo sobre a ideia de seres humanos ascendendo 
até mais alto do que Deus. 
 
Por isso eu perguntei a ele, “Padre, você é casado?” Ele disse que não era casado. Então eu 
disse a ele, “Você não sabe porque você não tem uma esposa e nem filhos. Quando pessoas se 
casam, elas geram filhos. Quando os filhos nascem, seus pais querem que seus filhos se 
tornem muito melhores do que eles são. Desta mesma forma, quando dizemos que Deus é 
nossos pais e nós, seres humanos, somos Seus filhos, Deus quer que os seres humanos 
alcancem uma posição até mesmo mais elevada do que Ele.” Este é o Princípio que o Pai nos 
ensinou. 
 
Não houve ninguém na história humana que disse ‘os seres humanos são filhos de Deus, e 
Deus quer que os seres humanos alcancem uma posição até mesmo mais elevada do que Ele.’ 
 
O Pai criou definições de Deus em novas formas muito diferentes. Uma vez o Pai definiu Deus 
como um pobre Deus. Por outro lado, as igrejas cristãs chamam Ele, Deus glorioso, Deus 
santo, e Deus onipotente e onisciente. 
 
Então, como o Pai passou a compreender que Deus é pobre? O Pai estava caminhando na rua 
quando ele encontrou um avô sem lar realmente pobre, e o Pai sentiu que Deus era tal como 
aquele avô. Depois de sentir esse estado de Deus, o Pai imaginou quem mais poderia liberar o 
coração tristonho desse Deus. A partir disto, ele decidiu trilhar o caminho da Vontade de Deus. 
O Pai também disse, “Eu vim para encontrar o corpo físico de Jesus que Satanás tomou e 
cumprir a missão que Jesus deixou sem cumprir.” 
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O Pai nos perguntou, “o corpo de Jesus é mais sagrado ou o corpo de Adão antes de cair aos 
16 anos de idade, é mais importante?” 
 
O corpo de Adão antes que ele tinha 16 anos de idade era muito mais sagrado porque era antes 
da queda. Entretanto, o corpo de Jesus era como um pano manchado, sendo que ele veio como 
o fruto de uma longa história de 4.000 anos de restauração através de indenização. 
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A Mãe é a grande obra-prima do Pai 
 
Quando olhamos para a página 112 dos Gráficos Resumidos de Hoon Dok do Princípio Divino 
3 horas (em inglês), vemos uma foto da Verdadeira Mãe à direita. 
 
A Mãe estava com 17 anos de idade quando ela se casou com o Pai. Ela era muito jovem, não 
é? Eu também servi a Mãe, quando estava servindo Ye Jin Nim e Hyo Jin Nim. A Mãe era tão 
brilhante espiritualmente, que ela era capaz de reduzir um tema que eu não poderia resumir em 
dez palavras, em uma única palavra. Quando ela fazia isso, eu não podia encontrar qualquer 
erro com a conclusão dela. 
 
A Mãe é essa grande pessoa. Além disso, a Mãe foi educada por nosso grande Pai, e ela tem 
algo que não podemos nem mesmo imaginar. Sua grandeza pode ser atribuída aos esforços de 
Dae Mo Nim.  A Mãe se coloca sobre o fundamento de fé de Dae Mo Nim. 
 
A Mãe me disse recentemente, “Ei, você sabe, o Pai, ele continua me chamando, ‘Minha 
metade, minha metade.’” Isso é realmente verdade. O Pai pode tentar tudo possível para se 
tornar perfeito, mas ele é somente uma metade de pessoa sem a Mãe, certo? A Mãe agora se 
coloca na posição igual ao Pai. Muitas vezes depois do Matrimônio Sagrado, eu testemunhei o 
Pai educando a Mãe sobre a providência de Deus muito seriamente. 
 
O Pai disse que, em retrospectiva, educar a Mãe foi a coisa mais difícil. Suas provações de 
receber torturas foram fáceis comparadas com a dor que ele teve que suportar enquanto 
ensinava a Mãe. O Pai disse que ele teria dito, “Desculpe, eu não posso,” quando Deus disse a 
ele “Você assume a responsabilidade de cumprir a missão de Messias!” e ficasse claro que o 
Messias, ou o Adão Aperfeiçoado, teria que encontrar uma mulher e educá-la para se tornar a 
Eva Aperfeiçoada, e que a tarefa era tão difícil. 
 
Entretanto, o Pai assumiu a responsabilidade sem saber sobre isto, e Deus educou inteiramente
o Pai em autonegação. O Pai disse, “Somente isso era difícil o suficiente, mas eu tinha que 
aperfeiçoar a Mãe no topo disso tudo. Foi muito difícil. Como eu poderia expressar tudo isto 
com palavras?” 
 
O Pai foi a obra-prima de Deus, e a Mãe, em retorno, foi a obra-prima do Pai. Assim, se o Pai 
é o sol, a Mãe é a lua. Não podemos olhar direto para o sol. Contudo, podemos olhar direto 
para a lua. Quando é lua cheia, olhar para a lua nos traz alegria e um sentimento de renovação. 
 
Esse é o motivo pelo qual, se queremos ir para Deus, devemos ir até o Pai através da Mãe, e 
então até Deus através do Pai. Não podemos ir direto para o Pai. É assim quão preciosa e 
próxima de nós está a nossa Mãe. 
 
Em 1992, o Pai indicou a Mãe como a presidente da Federação das Mulheres para a Paz 
Mundial, e fez ela proclamar as Palavras do Pai em uma turnê mundial abrangendo Coreia, 
América e Japão. 
 
O Pai nos disse uma vez, “Como vemos na Bíblia, Deus criou Adão, e então compreendeu que 
ele viver sozinho não era bom. Então Deus tomou uma das costelas de Adão e fez Eva, uma 
mulher bem adequada para ele. Esta estória não significa simplesmente dizer que homens têm 
uma costela a menos do que as mulheres, mas que o osso da costela, que está localizado perto 
ao coração, simboliza o parceiro de amor.” 
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O Pai disse que isto significa que Deus criou Adão, e Eva foi criada por Adão. Portanto, a 
Mãe, que é a terceira Eva, não é diretamente orientada por Deus, mas o Pai deve orientar a 
Mãe na posição de Deus. 
 
Além disso, como Eva seduziu e levou Adão para sua queda no Jardim do Éden, o processo de 
restauração deve seguir através da direção oposta: a Mãe, que é a Eva aperfeiçoada, deve 
servir o Pai e ajudá-lo a se tornar bem sucedido. Somente então, ela poderia indenizar o 
pecado da primeira Eva de arruinar o primeiro Adão. 
 
Quando ouvimos as Palavras da Mãe, era mais fácil entender do que as Palavras do Pai. O Pai 
disse em tom de brincadeira: “A Mãe está recebendo as glórias como a Rainha Elizabeth e eu 
sou como Philip, observando a rainha de trás das cenas. Eu estou declinando.” 
 
Então a Mãe disse a ele, “Oh, não decline, por favor, fique onde você está. Eu subirei até o 
topo, e puxarei o Pai.” Os Verdadeiros Pais trocam piadas assim, mas isto significa que a Mãe 
estava na posição de servir o Pai e ajudá-lo a ter sucesso. 
 
Devemos entender que a Mãe está em uma posição elevada que ninguém pode se comparar a 
partir do ponto de vista providencial. Mesmo o Pai não pode concluir a providência sem a 
Mãe. 
 
Depois que a Mãe terminou sua turnê mundial de proclamação, o Pai falou com alegria, “A 
Mãe proclamou a fortuna celeste mais elevada e ascendeu para a posição mais elevada.” Isto 
foi possível porque a Mãe ajudou o Pai a obter a posição de Pai. 
 
Eu visitei Pyongyang duas vezes, e pude ver que todos na Coreia do Norte usavam um crachá 
com o retrato de Kim Il Sung perto do coração (peito). Eu me aproximei de uma destas 
pessoas e perguntei o que era aquilo (o crachá de Kim Il Sung). Então essa pessoa respondeu, 
“Ele (Kim Il Sung) já faleceu, mas eu sempre sentirei que ele está vivo em espírito e vive 
comigo enquanto meu coração bater.” Depois de ouvir isso, eu fiquei inspirada para pensar, 
“Teremos que dar conferência do Princípio para norte-coreanos a fim de unificar esta nação. 
Somente seremos capazes de vencer eles se trouxermos um crachá que seja ainda mais forte do 
que o crachá de Kim Il Sung.” 
 
Assim, eu criei o crachá da Mãe e o mostrei para os Pais, e expliquei seu significado. Os Pais 
ficaram felizes e deram permissão para produzir e usar o crachá. A Mãe disse, “Deixe os 
homens também usarem o crachá da Mãe.” 
 
Mais tarde eu recebi permissão para fazer o crachá do Pai e o crachá das três gerações. A Casa 
da Unificação produz este crachá e o distribui na Coreia, Japão e América, e também temos 
distribuído no seminário de 40 dias para esposas em Cheongpyeong para as esposas de 
famílias abençoadas ao redor do mundo. 
 
Chamamos este crachá de ‘crachá dos Verdadeiros Pais para herdar a fortuna celeste.’ Muitos 
membros realmente testificam que têm experimentado grandes milagres espirituais enquanto 
usam este crachá. 
 
Uma mãe de uma família abençoada que usa o crachá da Mãe foi para a cama com o crachá 
colocado na cabeceira da cama, e estava dormindo perto de sua filha quando ela teve um 
sonho. Uma luz brilhante começou a emanar do crachá da Mãe.  
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A porta se abriu e a luz alcançou o espaço externo do quarto. Satanases que estavam à espreita 
no outro lado da porta ficaram assustados e fugiram. 
 
Estou certa que a graça estará com você, se você usar este crachá de herança da fortuna 
celeste. O Pai nos disse para usar este crachá quando vamos para o Cheon Jeong Gung para o 
Hoon Dok Hae. Quando a eleição geral para o Norte e Sul da Coreia acontecer, devemos fazer 
a determinação de usar este crachá, ir para a Coreia do Norte, e dar conferências sobre o 
Princípio Divino. 
 
Quando o Pai estava viajando por toda a América para dar seu discurso, o Pai também fez um 
grande crachá do Pai e o usou em seu peito. Eu pessoalmente ouvi histórias sobre muitos 
convidados que vieram para as reuniões de discursos do Pai, embora eles nunca tivessem visto 
o Pai antes, porque receberam grande inspiração espiritual e graça depois de ver os crachás do 
Pai usados pelos membros. 
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Capítulo 7 – Introdução à Restauração 

 
O Pai trilha um caminho rígido de indenização 
 
Em sua busca pelo Princípio, o Pai compreendeu que cada Princípio se aplica a ele primeiro, e 
principalmente. 
 
Um dia, nós membros fomos para o pico Bagun na montanha Bukhan com o Pai. Enquanto 
ficamos lá, o Pai desenhou um círculo ao redor dele com uma vara que ele trouxe. Então ele 
disse, “Mesmo o Mestre não pode colocar um único pé fora deste limite chamado 
indenização.” 
 
Eu era jovem na época, e não sabia sobre o que o Pai estava falando. Entretanto, depois que 
muitos anos se passaram, comecei a entender que “o Pai caminha na frente de nós no 
implacável curso de indenização.” 
 
Eu quero introduzir para você um trecho das Palavras do Pai referentes a isto: 
“A indenização necessária para se tornar o Messias não é uma indenização condicional fácil. É 
um passo a passo implacável, através de indenização. O Messias deve até mesmo pagar mais 
indenização do que sua própria parcela. 
 
Então, no que me centrei quando embarquei na jornada durante o curso de indenização? Eu 
comecei centrando no shimjeong de Deus. O shimjeong de Deus é tanto místico quanto 
assustador. Como a indenização é paga centrando no shimjeong de Deus, o trampolim no 
início poderia ser pequeno, e ainda suportável. 
 
Não importa quão grande e internacional alguma coisa possa ser, é preciso começar a partir de 
um ponto, e trabalhar todo o curso até se tornar internacional. Quando olhamos para algo 
centrando no shimjeong, uma condição para indenização poderia se tornar possível porque 
esse único ponto pode ser infinitamente amplo. Do contrário, o mundo eterno nunca mudará 
seguindo as mudanças em nossos movimentos internos. 
 
Em outras palavras, o mundo externo de hyungsang lentamente começará a esfarelar quando o 
movimento interno de sungsang se colocar em um firme padrão. Então, os sinais de hyungsang 
começarão a aparecer nesta Terra. Além disso, a soberania do mundo velho começa a esfarelar 
também. Esse é o motivo pelo qual o comunismo está em declínio.” (Palavras do Pai no Japão 
em 1967) 
 
Esta indenização um-a-um também é explicada no Velho Testamento. No Velho Testamento, 
as pessoas deviam dar vida por vida, olho por olho, dente por dente. (Êxodo 21:23-25) Nossos 
antepassados tiveram que trilhar um curso de dolorosa indenização por cinco mil anos a fim de 
receber o Senhor enviado para esta nação por Deus. Além disso, o clã dos Moons teve que 
trilhar um tormento inimaginável de um curso de indenização a fim de permitir o nascimento 
do nosso Pai em uma família Moon. Recentemente o Pai disse, “Sendo que eu sacrifiquei uma 
filha e três filhos, eu fiz sacrifícios suficientes.” A segunda filha do Pai, Hye Jin Nim, faleceu 
somente oito dias depois de seu nascimento. O Pai disse que Hye Jin Nim foi ofertada como 
um sacrifício que representa toda a realidade de Eva. A Mãe derramou muitas lágrimas desde 
então. Contudo, o Pai nunca derramou uma única lágrima, e ele nunca expressou sua tristeza 
externamente. 
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Então, Hee Jin Nim faleceu quando sofreu um acidente, caindo de um trem durante seu 
caminho para uma missão de testemunho. O Pai, desde então, nunca derramou uma lágrima, e 
somente falou sobre outros assuntos com os membros. O Pai nunca expressou sua tristeza. 
 
A seguir, Heung Jin Nim morreu em um acidente de carro na América. Eu estava servindo o 
Pai naquele tempo. O Pai nunca chorou. Ao invés, ele passava seus dias com uma expressão 
de um leve sorriso. A Mãe estava tremendamente triste. O Pai disse a ela, “Heung Jin Nim está 
sendo oferecido para o céu no lugar de seu pai. Se você está triste, ele não pode ser oferecido 
como um sacrifício. Por favor, não fique triste.” Então o Pai confortou seu coração dizendo, 
“A Mãe seguirá através de tantas dificuldades porque se casou comigo, um homem com uma 
vida difícil.” 
 
O quarto, Young Jin Nim morreu em um trágico acidente na América. Seu corpo foi trazido 
para a Coreia para o funeral, e eu estava ao lado dos Verdadeiros Pais quando eles desceram o 
caixão no chão. A Mãe não demonstrou qualquer expressão de tristeza. Hyung Jin Nim era o 
irmão mais jovem de Young Jin Nim, e os dois eram muito próximos. Eles brincavam juntos 
como se fossem gêmeos, e Hyung Jin Nim parecia triste, mas também não chorou. Eu estava 
servindo os Verdadeiros Pais enquanto pensava, “Oh, Young Jin Nim realmente se foi!” E 
antes de deixar a sepultura depois de colocar toda a terra, o Pai sorriu e disse, “Young Jin! 
Adeus!” 
 
Eu fiquei tão surpresa. Vendo o Pai nunca perder seu sorriso assim, eu pensei em perguntar a 
ele quando tivesse uma oportunidade. No dia seguinte, eu servia o café da manhã para o Pai e 
perguntei a ele, “Eu vi que o senhor sorriu no final depois de despachar Young Jin Nim.” 
Então o Pai disse, “Sim, eu enviei Young Jin com o coração de enviar uma filha para seu 
matrimônio.” 
 
Como você acha que estaria o coração de pais que enviam sua filha para o matrimônio? 
Sentiremos tristeza por enviar nossa filha para outro lar, mas no final, não diremos, “Você vá 
lá e viva uma vida boa?” Assim, mantemos nosso sorriso e enviamos nossos filhos com toda 
esperança. A expressão do Pai era exatamente essa. Eu pensei, “O Pai realmente é diferente de 
pessoas comuns. O Messias deve trilhar o implacável e completo curso de indenização desta 
forma.” 
 
O Pai disse “Eu ofereci ao céu meus quatro filhos como os sacrifícios que representam o 
primeiro Adão (Hee Jin Nim), o segundo Adão (Heung Jin Nim), o terceiro Adão (Young Jin 
Nim), e a Eva (Hye Jin Nim). Eu tenho feito todos os sacrifícios necessários.” Eu senti ainda 
mais que “Oh, a indenização para o Messias é tão difícil.” 
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O relacionamento entre os seres humanos decaídos e o Messias 
 
‘Indenização’ significa ‘restituir o débito de uma pessoa.’ ‘Pecado’ ostenta o mesmo 
significado que débito, assim, ‘indenizar’ pecados significa que você está se limpando de seus 
pecados. 
 
‘Restauração’ significa que a humanidade que caiu para o mundo satânico devido à Queda está 
‘retornando para sua posição original depois de se limpar de seus pecados.’ Estes dois 
conceitos se juntam para formar a Restauração através de Indenização. 
 
Não podemos evitar este curso, sendo que o Messias também tem trilhado este curso. A única 
diferença entre nós e o Messias é que nós somos capazes de trilhar este curso com menos 
dificuldades graças às grandes indenizações feitas pelo Messias durante todo o curso de sua 
vida. 
 
De acordo com o Pai, o relacionamento entre a humanidade decaída e o Messias é semelhante 
a uma mosca que pousa no ombro de um coreano que viaja de seu país para a América de 
avião. A mosca não precisa apenas permanecer sentada no ombro do homem para chegar à 
América? O Pai disse que esse é o relacionamento entre o Messias e a humanidade decaída, e 
que é também a diferença entre o Messias e a humanidade decaída. 
 
O Pai também comparou o relacionamento entre o Messias e a humanidade decaída a uma mãe 
carregando seu bebê através de uma montanha infestada de tigres. A mãe é o Messias e o bebê  
somos nós, a humanidade decaída. A mãe será capaz de viajar com segurança através da 
montanha, somente se o bebê dormir silenciosamente. Se o bebê chora, os tigres virão e 
devorarão ambos, a mãe e o bebê. Portanto, não devemos fazer qualquer barulho quando 
seguimos o Messias. 
 
Esse é o barulho da reclamação. Portanto, não importa quanto resultado possamos obter em 
nosso bolso, não devemos reclamar. Nossas reclamações permitirão que Satanás nos acuse. O 
Pai explicou sobre o relacionamento entre o Messias e a humanidade decaída utilizando estes 
dois exemplos. 
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Não critique as figuras centrais providenciais quando dá conferências do 
Princípio 
 
O Princípio de Restauração não é uma história que pertence a outras pessoas. Tudo que 
aconteceu no curso da família de Adão, da família de Noé, da família de Abraão, da família de 
Jacó, e da família de Moisés, também está sendo repetido em nossas vidas cotidianas, e em 
nossas vidas como um todo. Deus escolhia sua figura central para fazer missões especiais 
sempre que Seu princípio de restauração se movia para o estágio seguinte. Como este é como 
um tipo de curso modelo encabeçado por nossos antepassados, estamos seguindo seus cursos 
sem nem mesmo saber sobre isto. 
 
Eu frequentemente digo para os conferencistas que eles não devem dar suas conferências com 
o coração de criticar as figuras centrais do passado. O que digo a eles, se realmente não podem 
evitar de sentirem lamentação pelas falhas de seus antepassados no curso de restauração, é 
para pensarem na posição de Adão. Pense se você seria capaz de superar o obstáculo com 
sabedoria, se estivesse colocado na mesma posição. Devemos dar conferências com o coração, 
‘Sim! Eu cumprirei as obras que Adão ou Noé não foram capazes de cumprir!’ Não devemos 
dar conferências para estudantes com um coração de julgamento, criticando os erros cometidos  
por nossos antepassados. Como há um ditado, ‘Fantasmas vêm para aqueles que falam seus 
nomes,’ Noé vem para os conferencistas que dão conferências sobre ele. Noé virá, ouvirá a 
conferência, e pensará, “Oh, fizemos nosso melhor enquanto não sabíamos nada sobre o 
Princípio, e quando os Pais não existiam conosco. Ao contrário de nós, vocês conhecem o 
Princípio e servem os Verdadeiros Pais enquanto eles estão vivos, por isso vocês devem fazer 
melhor do que nós. Estaremos observando vocês.” 
 
O Pai disse que no mundo espiritual, há o mundo espiritual de Adão, o mundo espiritual de 
Noé, e o mundo espiritual de Abraão existindo separadamente um do outro. Quando morremos 
e vamos para o mundo espiritual, devemos passar através do mundo espiritual do Velho 
Testamento, então o mundo espiritual de Jesus do Novo Testamento, e então o mundo 
espiritual dos Verdadeiros Pais do Completo Testamento. Aqui, eles ouvirão as nossas 
histórias e não nos deixarão seguir se encontrarem uma condição para nos acusarem. Se eles 
não nos deixam seguir, não podemos ir para o mundo espiritual do Pai. 
 
Devemos simpatizar com seus erros e tentar confortar seu coração dizendo a eles que 
conduziremos as obras que eles deixaram para trás. Então eles ficarão felizes e cooperarão 
conosco. 
 
O Pai nos disse que quando vemos notícias de todos os tipos de diferentes crimes sendo 
cometidos, não devemos pensar que esses crimes pertencem aos perpetradores somente, mas 
também estamos conectados com eles através de nossos antepassados comuns, e simpatizar 
com essas pessoas, ao invés de ter o coração de criticá-los. 
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O Princípio de Restauração é um Princípio de vida 
 
Agora falaremos sobre a condição para indenização necessária para nos livrar das naturezas 
decaídas que se originaram a partir da Queda. 
 
Quem foram os personagens principais na Queda? Foram Adão, Eva, o arcanjo, Caim e Abel. 
Eles foram os personagens principais. Em outras palavras, tivemos os decaídos Adão e Eva, e 
Satanás, e então Caim e Abel que deviam ser restaurados. 
 
A condição para indenização que devemos fazer a fim de criar um fundamento vertical de fé 
centrando em Deus é uma condição vertical de indenização.  O fundamento de substância é o 
fundamento que deve ser feito através do relacionamento entre os filhos de Eva: Caim e Abel.
Para colocar isto de forma mais simples, o fundamento de fé é o relacionamento entre eu e 
Deus, e o fundamento de substância é o relacionamento entre Caim e Abel. É difícil entender 
depois de ler apenas a Introdução da Restauração, mas o conceito começa a infiltrar-se em 
nosso cérebro quando entramos na seção sobre a família de Adão. 
 
É bom dar uma conferência sobre a Introdução à Restauração, e então continuar com a família 
de Adão. É difícil captar o sentimento do que é restauração apenas lendo a Introdução, mas 
somos capazes de saber claramente o que são o fundamento de fé, o fundamento de substância 
e a condição de indenização que devemos fazer a fim de nos livrarmos da natureza decaída. 
Quando ouvimos uma conferência sobre a família de Adão, podemos ter uma ideia sobre 
separar bem e mal. 
 
Há pequenas discrepâncias quando olhamos para a história, mas a família de Noé veio quando 
a família de Adão falhou, e família de Abraão veio quando a família de Noé falhou. Famílias 
centrais para a providência de restauração continuam aparecendo dessa forma, e passamos a 
ter um entendimento completo do fundamento de fé, do fundamento de substância e da 
condição de indenização lendo este processo. 
 
Há uma coisa que eu lembro que o Pai disse na manhã do dia que ele foi para Danbury. 
Mesmo nesse momento sério, o Pai estava preocupado conosco, e ele disse, “Vocês, sirvam a 
Mãe em meu lugar e caminhem no curso da Vontade de Deus. Por isso, cada um de vocês 
devem se unir com seu líder. Contudo, isso é difícil porque vocês têm naturezas decaídas. 
Nessas situações, orem a Deus repetidamente, e digam a Ele especificamente qual natureza 
decaída vocês querem que saiam de vocês.” 
 
Eu sentia que inveja era a natureza decaída que eu tinha. Tentando me livrar da inveja 
primeiro, eu orei a Deus por muitos meses. Nessas orações eu continuava gritando, “Satanás 
invejoso, saia! Satanás invejoso, saia!” Então um dia em um sonho, meu peito se abriu como 
uma caixa e Satanás veio saltando para fora. Com um gemido doloroso misturado com gritos 
de ressentimento, Satanás saltou para fora do meu corpo, dizendo, “Eu não posso mais viver 
dentro de você porque agora você sabe da minha presença. Eu estou deixando seu corpo!” Eu 
não pude ver o lado da frente de Satanás quando ele voou para cima através do telhado até que 
desapareceu da minha vista. Nesse momento, eu me lembrei das Palavras do Pai, “Satanás não
revela sua identidade.” 
 
Eu me senti tão leve no peito depois que Satanás deixou meu corpo. Eu fui capaz de ficar 
serena, mesmo em situações quando eu teria me sentido invejosa no passado. Outra situação 
aconteceu quando eu estava na América. 
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O entendimento comum entre as pessoas naquela época era que elas deviam seguir uma dieta 
vegetariana e ficar longe do consumo de carne a fim de obter boa saúde. Uma noite, um 
espírito que coopera comigo apareceu em meu sonho e gritou comigo, como se estivesse cheio 
do que eu estava fazendo. “As pessoas devem comer carne de tempo em tempo!” Ao contrário 
do Satanás que fugiu do meu corpo, esse espírito cooperativo revelou sua face, e ele era tão 
alto que sua cabeça estava tocando o teto. 
 
Depois desse sonho, eu compreendi que o mundo espiritual não tem nenhum limite espacial. 
Eu passei a entender que espíritos podem redimensionar seu corpo para o tamanho do edifício 
no qual eles aparecem. 
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O Pai está determinado a morrer como um mártir quando dá suas Palavras 
 
Devemos ler o Livro de Discursos do Pai frequentemente. Você sabe qual o benefício que 
pode obter em sua vida de fé, se você trabalha em uma posição ministerial? Você não pode
evitar aprender sobre as Palavras do Pai porque você deve dar um sermão todo domingo, e dar 
conferências sobre o Princípio para novos convidados. Quando compreendemos isto, este é 
realmente um grande benefício. 
 
Sua graduação com doutorado não fará muito bem a você quando for para o mundo espiritual. 
Contudo, se você é um pastor, você deve continuar buscando pelas Palavras do Pai, porque 
você deve fazer seu melhor para satisfazer os membros. Então quão grato deveríamos ser com 
o Pai que nos tem dado suas Palavras? O Pai nos deu mais de 400 volumes de livros cheios de 
Palavras, e agora devemos mergulhar neles. 
 
Ler diligentemente as Palavras do Pai significa que eu e outras pessoas estamos vivendo no 
mesmo espaço que ele. Qual é a coisa mais preciosa que uma pessoa poderia obter de sua 
posição pastoral? É o fato que esta pessoa deve ler mais as Palavras do Pai e falar mais sobre 
as Palavras do Pai. Qual é o propósito da vinda do Pai nesta Terra? O Pai veio para dar as 
Palavras que foram perdidas pela humanidade devido à queda. Houve alguém na história da 
humanidade que falou do coração de Deus tão precisamente e tão eloquentemente? Não houve. 
 
Sendo que os antepassados humanos perderam as Palavras, o Pai teve que encontrar as 
Palavras através de cada estágio desde a posição de uma oferta sacrifical. O Pai nos dá estas 
Palavras para serem utilizadas; suas Palavras do mundo de shimjeong, a partir da posição mais 
elevada. Além disso, as Palavras do Pai são palavras de recriação. 
 
Como o Pai nasceu nesta Terra com o corpo de um ser humano, e se tornou completamente 
unido em coração com Deus, agora ninguém pode derrotar as Palavras do Pai e seu ideal. O 
Pai nos disse que em algum momento no futuro, as pessoas reconhecerão que os livros nas 
bibliotecas são inúteis, e que devemos queimar a todos. Depois de entrar em contato com as 
Palavras do Pai, eu nunca li outros livros por muitas décadas. Eu sentia que outros livros eram 
apenas desperdício do meu tempo. 
 
Alguns pastores mais velhos tentaram melhorar suas habilidades de dar sermões através da 
leitura de livros escritos por pastores cristãos. Eles não deveriam fazer isso. O Pai odeia muito 
isto. Além disso, não deveríamos publicar nosso próprio livro de sermões. Uma vez o Pai ficou 
muito zangado com a notícia que alguém publicou tal livro. “O que você falou que vale mais a 
pena do que essa coleção?” O Pai ficou zangado porque alguns pastores simplesmente falaram 
algumas palavras a partir das Palavras do Pai, e adicionaram suas próprias palavras. 
 
Contudo, o Pai disse que está tudo bem que membros da família publiquem sua coleção de 
testemunhos. O Pai quer que continuemos lendo suas Palavras, falando para os outros sobre 
suas Palavras, e vivendo dentro destas Palavras. 
 
Uma vez o Pai disse que ele quer morrer como um mártir depois que suas pernas falhem
enquanto dá suas palavras para nós. O Pai disse que ele não pode morrer como uma pessoa 
normal, vivendo confortavelmente em uma cama. 
 
Uma vez chorei muito em meu coração. Era o tempo da bênção dos 6.500 casais na Ilhwa 
McCol Factory em Yongin.  
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Como eu tinha dito anteriormente, as pessoas que se juntam à igreja depois de casadas com 
seu cônjuge fora da igreja, oferecem mais devoções. Cerca de 250 desses casais estavam vindo 
para receber a bênção. Algumas esposas tiveram que persuadir seus esposos, e algumas 
tiveram que forçar seus cônjuges para virem. 
 
Recebi a notícia que estas pessoas estariam chegando cerca de 7 horas da noite. Depois de 
ouvir isto, o Pai disse que não comeria até que estas pessoas chegassem. O Pai continuou 
falando para os casais coreanos que já tinham sido abençoados. Contudo, até as 7 horas da 
noite eles ainda não tinham chegado. 
 
A Mãe ficou preocupada, e me disse para falar para o Pai ir jantar. Eu estava relutante, 
pensando que seria repreendida pelo Pai quando dissesse isso para ele. Então a Mãe disse para 
Eun Jin Nim, “Eun Jin, fale com seu Pai.” Então Eun Jin Nim cuidadosamente falou para o 
Pai, “Pai, você deve comer agora.” O Pai ficou zangado de repente e disse, “Comer é 
importante? Dormir é importante?” No final, apenas fomos repreendidos e falhamos em servir 
o jantar para o Pai. 
 
O Pai continuou falando até às 5 horas da manhã do dia seguinte quando eles finalmente 
chegaram, ficando acordado a noite toda. O Pai continuou falando sem nem mesmo dormir. 
Quando os casais japoneses casados que seriam abençoados finalmente chegaram, o Pai os fez 
entrarem na sala onde ele estava dando o discurso, fez duas famílias virem para o palco, deu a 
bênção, e então disse para o presidente da igreja conduzir a cerimônia de bênção. 
 
Eu estava encarregada de fazer massagens de pressão para o Pai naquela época. Eu sentia a 
necessidade de dormir um pouco e estava dormindo em um canto da sala de conferência. 
Então a Mãe me chamou de repente, “Gil Ja! Venha rapidamente!” Eu fui até ela correndo. 
 
Quando fui para o lugar onde os Pais estavam, as pernas do Pai estavam tão rígidas que ele 
não podia sentar com suas pernas dobradas. O Pai não podia nem sentar naturalmente como 
uma pessoa normal, mas caiu no chão lateralmente com um baque pesado. Ele era como uma 
árvore velha caindo no chão. 
 
Havia um homem chamado Sr. Yoon, que também estava lá para dar massagens de pressão no 
Pai. Ele massageou a parte superior do corpo do Pai, e eu massageei as pernas do Pai. As 
pernas do Pai estavam tão rígidas e duras que era difícil massageá-las, e eu queria chorar em 
meu coração, mas eu tive que segurar o choro.  
 
As pernas do Pai estavam tão rígidas como um tronco que era quase impossível massageá-las 
com meus dedos. Eu sabia que seria mais doloroso, mas eu tinha que massageá-las com meus 
cotovelos. Ainda era difícil. Eu sentia como se o Pai fosse morrer. A Mãe também estava em 
um estado de pânico, não sabendo o que fazer. Todo o corpo do Pai estava solidificado. 
 
Eu senti um grande sentimento de emergência. Isto já tinha acontecido antes na América. 
Naquele dia, o Pai falou por 12 horas enquanto estava de pé. As pernas do Pai ficaram quase 
paralisadas devido à árdua agenda da turnê, mas o Pai não se preocupa. 
 
O Pai dormiu na cama juntamente com a Mãe essa noite. Enquanto dormia, o Pai despertou 
para ir ao banheiro. A sala de estudos do Pai era logo na saída de seu quarto, e ele tinha que 
seguir através da sala de estudo para alcançar o banheiro. O Pai nem conseguiu alcançar a sala 
de estudo e caiu no chão quando suas pernas ficaram tão rígidas.  
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Ele perdeu completamente os sentidos em suas pernas. O Pai disse que ele pensou, “Oh, Eu 
irei para o mundo espiritual assim.” Depois que algum tempo tinha passado, o Pai emergiu da 
inconsciência e fez uma resolução de sobreviver, pensando, “Não, não ainda. Não agora.” O 
Pai deve ter perdido completamente o controle de seus membros quando ele caiu no chão 
assim.  
 
Naquele tempo, o Pai disse para suas pernas, “Minhas pernas! Por favor, se levantem mais 
uma vez. Se vocês podem se levantar e suportar meu corpo, vocês não iriam para o céu 
comigo?” Não era somente suas pernas, mas era seu corpo inteiro. O Pai tinha que reunir toda 
a sua força e fortalecer a massagem em seu próprio corpo para finalmente fazer o sangue fluir. 
A situação era realmente terrível. Eu ouvi esta história diretamente do Pai. 
 
Ouvindo esta história do Pai antes, eu não pude conter meu choque e ansiedade, vendo o Pai 
nesse estado. Meu choque e pânico eram uma coisa, mas o que você acha que a Mãe tinha 
sentido? Tente imaginar. Eu não posso descrever quão assustada eu fiquei. Eu imaginava se o 
coração do Pai tinha parado, mas eu me senti tão ruim em colocar meu ouvido contra seu 
coração para verificar. 
 
Massageando o corpo rígido do Pai com o Sr. Yoon, eu queria chorar em meu coração, mas 
não podia. Eu não podia chorar na frente do Pai e da Mãe, e assim, tive que segurar minhas 
lágrimas com toda a minha força. Eu lembrei do Pai dizendo que ele morreria enquanto 
estivesse falando, e eu imaginei se talvez este seria o momento quando isso realmente 
aconteceria. 
 
Como exemplificado por esta história, o corpo do Pai é destrutível. É fácil imaginarmos que o 
Pai esteja em uma boa saúde, porque ele é o Messias e nasceu com um corpo especial. 
Infelizmente, esse não é o caso. Devemos entender que o Pai realmente dá suas Palavras para 
nós, mesmo hoje, com toda a sua força e poder, embora enfrentando a morte. 
 
Uma vez o Pai disse que se ele relaxar e começar a dormir, ele dormirá por mais de dez anos. 
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O Pai não podia nem mesmo orar pela Mãe 
 
Houve muitas vezes quando meu coração doeu por causa do corpo frágil da Mãe. A Mãe 
começou a dar nascimento a filhos muito jovem. A Mãe também passou por muitas seções de 
Cesarianas. Por causa disso, o corpo da Mãe se tornou muito fraco ao longo dos anos. A Mãe 
até mesmo recusa a brisa fresca do ar condicionado durante o verão. Ela evita o ar frio porque 
cada junta em seu corpo dói, sempre que ela é atingida por ele. 
 
Seguindo sua missão, o Pai trabalhou muito duro pela McCol Factory que estava em Yongin 
naquele tempo. A Mãe não era capaz nem mesmo de dormir tranquilamente e comer 
adequadamente a fim de seguir a agenda ocupada do Pai. A Mãe desenvolveu uma úlcera de 
estômago como resultado disto, e sofreu muito quando ela estava no Alasca. Era óbvio porque 
seu corpo se tornou tão fraco. No Alasca, o Pai costumava deixar a casa por volta das 5 horas 
da manhã, por isso o café da manhã era servido às 4 e meia da manhã. Então, todos os dias, a 
Mãe dizia, “Eu não posso comer!” E recusava o café da manhã. Ela ignorava o café da manhã 
e, no almoço no barco no oceano, ela era incapaz de ter um bom almoço. Contudo, ela não 
podia jantar. Eles deixariam o oceano por volta das 10 horas da noite, e retornavam para casa 
por volta das 11 horas. Então o jantar seria servido. A Mãe era capaz somente de comer o 
almoço adequadamente, destas três refeições.  A Mãe bebia um copo de suco e um pedaço de 
bolo de arroz no café da manhã a fim de seguir a agenda do Pai, mas ela não era capaz de ter 
uma refeição adequada quando ficava com fome. 
 
No final, ela desenvolveu uma úlcera de estômago crônica que doía muito quando ela ficava 
um pouco com fome. Ela arrisca sua vida assim em um esforço para seguir a agenda do Pai. 
Quando a vejo tão bela, mesmo depois de suportar essas dificuldades, tais como dar 
nascimento aos Verdadeiros Filhos, eu realmente sinto que o céu a está protegendo. 
 
Naturalmente o Pai está ciente da dor severa da Mãe. O Pai uma vez disse isto na McCol 
Factory em Yongin, província de Gyeongi: 
“Eu salvei muitas vidas com orações. Contudo, eu não posso orar pela Mãe. Eu não posso orar 
pela Mãe, se há uma única mulher neste mundo derramando lágrimas por qualquer razão.
Como mulheres justas que estão na posição de filhas da Mãe ainda estão cativas nos cantos 
escuros da Terra, a Mãe deve compartilhar o sofrimento delas ao menos de alguma forma. 
Esse é o motivo pelo qual o corpo da Mãe deve sofrer. Esse é o motivo pelo qual não posso 
orar pela Mãe, embora possa liberar completamente suas dores corporais com uma simples 
oração.” 
 
Eu senti tanta tristeza e não sabia o que fazer quando compreendi que a forma mais ideal de 
amor do casal, o amor dos Verdadeiros Pais, deve seguir rigidamente o caminho correto. Eu 
sempre lembro disto quando tenho a oportunidade, e perdi a conta de quantas vezes derramei
lágrimas pensando sobre nossa pobre Mãe. É um pecado saber essas coisas e ainda falhar em 
cumpri-las. Está tudo bem se vivemos vidas normais sem conhecer isto, mas sinto que servir 
os Verdadeiros Pais de uma distância tão próxima pode ser muito difícil em uma vida filial. Eu 
carrego um forte sentimento de culpa. Quando penso sobre os Verdadeiros Pais que estão 
espalhando a providência com suas vidas em risco, passo a sentir que talvez possamos pensar 
sobre esses Verdadeiros Pais e suportar nossas próprias dificuldades, não importa quanto as 
coisas possam se tornar difíceis às vezes.  Os Verdadeiros Pais fazem isto enquanto tributam 
pesadamente sua mente e corpo, pensando se seria adequado, mesmo se tivessem que morrer 
como mártires para que possam nos levar para a salvação. 
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Capítulo 8 – Família de Adão e Família de Noé 

 
O Pai ama Caim primeiro 
 
O que estou dizendo para você é o que eu ouvi frequentemente do Pai. Isto não está no 
Princípio Divino. 
 
O fato que Caim matou Abel é importante na família de Adão. A família de Adão fracassou 
por causa disto. 
 
O Pai sempre pensa profundamente sobre a forma como Caim poderia ter se refreado de matar 
Abel, e se unido com ele para cumprir a Vontade de Deus, e o próprio Pai pratica essa forma. 
Os membros da família próxima do Pai ou os filhos diretos são Abel, e nós, que não somos 
seus filhos diretos, somos Caim. Contudo, o Pai não tem tempo para estar com seus próprios 
filhos, mas ele sempre gasta muito tempo com membros ou líderes que são Caim. 
 
Quando estava em East Garden, eu podia ver que o Pai comia todas as três refeições por dia 
conosco e tinha reuniões conosco o dia inteiro. Seus filhos ficavam sempre para trás. O Pai 
comia refeições agradáveis preparadas com acompanhamentos conosco na sala de jantar, mas 
os filhos tinham que ir para a pequena cozinha e comer rapidamente qualquer coisa que 
houvesse, e ir para a escola. Eu sempre sentia tanto por eles. 
 
Um dia, Hyo Jin Nim estava caminhando pelo lugar onde o Pai e nós estávamos tendo uma 
reunião. Quando o Pai viu o filho, ele disse, “Hyo Jin, eu sinto muito. Havia algo que eu 
realmente queria falar para você, mas eu não pude. Eu sinto muito.” Eu pensei em meu 
coração, “Ele realmente não tem tempo suficiente para falar uma frase quando viviam juntos 
sob o mesmo teto?” 
 
Logo compreendi que ele realmente não tinha nem mesmo um pouco de tempo para fazer isso.
O pai desperta antes de qualquer um de seus filhos, e vai para a cama depois que todos os seus 
filhos vão para a cama. Houve muitos dias quando o Pai nem mesmo podia ver os rostos de 
seus filhos. Antes de ir para a cama, ele às vezes abria a porta do quarto de seus filhos. 
Contudo, estava tão escuro que ele não podia fazer carinho em seus filhos, por isso ele apenas 
dizia, “Boa noite,” e fazia uma breve oração. O Pai gastava muitos de seus dias assim. 
 
Vemos que o Pai ama Caim primeiro em sua vida. O coração de Caim que recebe o amor do 
Pai será movido, e Caim, cujo coração tem sido movido, virá para servir Abel. Pessoas no 
passado não eram capazes de fazer isso. O Pai sempre fala sobre a necessidade disto. 
 
“Meus pais e irmãos poderiam ter me seguido somente se eu tivesse falado o Princípio para 
eles, mas eu não pude dizer uma única palavra para eles sobre isto.” 
 
Por que ele não pôde dizer nada sobre isto? O Pai disse que sua boca congelaria sempre que 
ele tentasse falar sobre o Princípio. Deus o impedia de falar. O Pai disse, “O mundo Caim deve 
ser restaurado primeiro, antes que possamos restaurar o mundo Abel. Esta é a ordem da 
restauração. Eu digo a vocês para restaurarem suas tribos, porque temos essa lei de Caim e 
Abel. Estou dizendo para vocês liberarem o coração triste do Mestre, que não foi capaz de 
restaurar sua própria tribo.” 
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O que devemos aprender a partir da família de Adão é como seremos bondosos com as pessoas 
do lado Caim, e tratá-las de uma forma que não as faça reclamar. Se Abel simpatizasse com 
seu irmão Caim, quando ele viu que Deus recusou tomar a oferta de Caim, Caim não teria 
matado Abel. Se a providência de Deus deve ser concluída, o lado Abel de uma pessoa deve 
trabalhar a natureza que pode trazer as pessoas do lado Caim à subjugação natural. 
 
Entretanto, isto é o que devemos aprender. O Pai disse “Isto é o contrário no Japão.” Desde 
tempos antigos, o Japão tinha o espírito de Bushido e os superiores ordenavam que seus 
subordinados cometessem suicídio quando eram desobedientes. Assim, os pastores agem de 
forma semelhante e tratam seus membros de uma maneira muito autoritária, dizendo, “Eu sou 
seu Abel! Me obedeça!” 
 
Quando eu fui para o Japão, pude ver que isto estava realmente ferindo os corações dos 
membros japoneses. Muitos membros japoneses estão brigando por causa do relacionamento 
Caim – Abel. O Pai fala muito sobre este relacionamento na esperança de permitir que os 
membros japoneses compreendam isto adequadamente, e aprendam que pessoas tipo Abel 
devem ser capazes de trazer pessoas Caim à subjugação natural. 
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Pessoas ao redor da família de Adão 
 
Isto é algo que descobri perguntando diretamente para o Pai. 
 
Um membro me perguntou, “Quem eram aquelas pessoas que supostamente existiam no 
tempo quando Caim matou Abel? Elas eram os primeiros humanos (macacos)?” 
 
Os primeiros humanos (macacos) são um tipo de seres que se situam entre humanos e 
macacos. 
 
Eu estava servindo o Pai um dia em Boston enquanto ele estava pescando atum. De repente me 
lembrei da pergunta sobre a família de Adão, e perguntei, “Pai! Quem eram as pessoas que 
viviam no tempo quando Caim matou Abel? Elas eram macacos?” Nesta época, o Pai 
respondeu que Deu não criou macacos. 
 
Adão viveu até a idade de 930 anos. O Pai disse que Adão deu nascimento a muitos filhos 
antes que se tornassem Adão e Eva. Caim e Abel foram selecionados para serem pessoas 
providenciais entre aqueles filhos, e seus nomes foram registrados na Bíblia.  
 
A menos que você fosse uma figura providencial, seu nome não era nem mesmo registrado na 
Bíblia. As pessoas que foram registradas como existindo no tempo de Caim e Abel eram seus 
familiares mais próximos. Caim estava com medo que seus familiares o matassem, porque ele 
matou Abel, e implorou a Deus, “qualquer um que me encontrar, me matará.” Então, Deus 
colocou um sinal em Caim. (Gen. 4:14-15) 
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Árvore da Providência 
 
Uma vez o Pai desenhou um diagrama de uma grande árvore da providência no quadro negro. 
O Pai queria explicar para nós onde, como indivíduos, pertencemos a esta árvore da 
providência. A razão para o desenho era que o Pai queria que encontrássemos claramente 
nossa posição como um membro ou como um líder. 
 

 
 
Esta parte é a raiz. O Pai disse “Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o 
derradeiro.” Além disso, o Pai disse, “Eu colherei o fruto sendo que eu sou aquele que o 
começou. Eu sou a raiz, o caule e o fruto.” Os frutos são seus resultados. 
 
Então onde estamos nesta árvore? Somos aqueles dos galhos menores. A responsabilidade 
destes galhos é se manter nesta árvore da providência. 
 
Como eles estarão pendurados? O Pai diz que o único método é através da obediência. Não 
devemos ostentar nenhuma autoconsciência. Há um erro comum cometido pelos pastores. 
Quando o Pai dá uma direção, eles agem teimosamente a fim de obter resultados. O Pai está 
dizendo que ele semeará as sementes, e colherá os frutos que apenas façam como ele diz para 
eles fazerem. 
 
Quando os frutos estão sendo colhidos, é importante que façamos como é dito para fazermos. 
O Pai disse que está tudo certo, mesmo se você não pode demonstrar qualquer resultado. Se o 
Pai diz para você fazer algo, mesmo quando você já está trabalhando em alguma coisa depois 
de exaltar a direção do Pai, então não devemos ter um segundo pensamento sobre parar 
qualquer coisa que estejamos fazendo, e começar o novo trabalho que o Pai nos disse para 
fazermos. 
 
Embora ainda exista somente pouco resultado providencial, devemos seguir o comando. Isto é 
um assunto de condição. É importante estabelecer o padrão de quanto estamos em unidade de 
shimjeong com os Verdadeiros Pais. Estamos criando condições que Satanás não possa acusar, 
e esta é a coisa mais importante que devemos fazer. Deus pode enxertar seu poder infinito se 
criamos condições que não podem ser acusadas por Satanás. 
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Devemos ser obedientes aos comandos do Pai, em não devemos criticá-lo nem mesmo um 
pouco. Não critique os Verdadeiros Pais, não reclame, e não se preocupe. Estas três coisas são 
o que Satanás mais gosta, e estas são as condições que permitem Satanás acusar. A razão pela 
qual dizemos para não criticarmos as obras do Pai, não reclamem, e não se preocupem, é 
porque o Pai está movendo o mundo espiritual. Portanto, devemos ser incondicionalmente 
obedientes. 
 
Há muitos casais que estão para receber a bênção, que reclamam e tentam não passar pela 
cerimônia de indenização do bastão. Eles dizem, “Por que devemos bater em nossos esposos 
ou esposas tão cruelmente com um bastão de indenização?” Eles reclamam sem nem mesmo 
saber o verdadeiro significado do bastão de indenização. Eles dizem que já trabalharam tão 
duro para trazer seus esposos, que não querem receber a bênção dessa forma, e por que eles 
deveriam agora bater neles com o bastão de indenização. Eles criticam: “Por que fazemos esse 
exercício bárbaro?” O Pai disse, “As pessoas dizem as coisas mais ignorantes quando nem 
mesmo sabem como Satanás pode ser tirado de seus corpos.” Então ele continuou, “Eles 
devem fazer isto porque eu sou o único que sabe isso.” 
 
Então por que utilizamos o Sal Sagrado e qual é a lei da Separação Sagrada? O Sal Sagrado foi 
feito pela primeira vez durante o Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais. Agora o 
utilizamos depois que é multiplicado por sete. 
 
Utilizar o Sal Sagrado significa que estamos continuando o shimjeong do Pai. O Pai lida com 
tudo sobre o assunto de shimjeong. Isto é porque Adão e Eva caíram no estágio de 
imperfeição. Em outras palavras, o estágio de imperfeição de shimjeong. O Pai alcançou a 
unidade completa com Deus com respeito ao shimjeong. Portanto, se seguimos absolutamente 
o Pai e nos tornamos unidos em shimjeong com ele, Satanás será tirado de nós quando nos 
tornamos naturalmente unidos em shimjeong com Deus. 
 
Em conclusão, devemos estar bem cientes que tudo que o Pai faz está intimamente conectado 
com o mundo espiritual. Como o Pai é alguém que move o mundo espiritual, pode parecer que 
seus comandos são ilógicos e irracionais neste mundo, mas aqueles que servem os Verdadeiros 
Pais devem assumir o julgamento correto. 
 
Também há pessoas que deixaram a igreja entre meu próprio grupo dos 36 casais. Muitas delas 
eram o tipo de pessoas que se consideravam espertas. Elas utilizavam seu próprio julgamento e 
diziam ‘O Pai não deveria fazer isto...’ Elas criticam algumas coisas, e no fim, concluem que 
elas não podem seguir a providência do Pai. Esse é o motivo pelo qual está escrito na Bíblia, 
‘Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar.’ (1 Samuel 15:22) Por favor, lembre isto e 
não cometa nenhum erro em sua jornada de seguir o caminho da Vontade. 
 
Uma vez eu recebi uma revelação muito interessante em meu sonho. 
 
Depois que fomos expulsas da Universidade de Mulheres Ewha, nos tornamos um grupo 
indesejável. O Professor Young Un Kim ou a Sra. Won Bok Choi foram também expulsos da 
universidade ainda ostentando os títulos de professores, para que pudessem encontrar outros 
trabalhos e fossem tratados com respeito. Contudo, as pessoas me chamavam de ‘Surengi’ 
porque meu pai físico era da Coreia do Norte. Eu não sabia o que isto significava, mas eu 
descobri que significava ‘um bicho alimentado com amoras que não pode produzir nenhuma 
seda.’ Assim, as pessoas nos chamavam, “Oh, esses Surengis.” Realmente éramos um grupo 
indesejável naquele tempo.  
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Nosso orgulho estava ferido e também nos preocupávamos com nosso futuro. Realmente 
começamos a nos preocupar. 
 
Quando minha preocupação ficou muito grande, o Pai apareceu em meus sonhos uma noite. 
Os quatorze estudantes, incluindo a mim mesma, que foram expulsos da escola estavam 
sentados em um círculo ao redor do Pai em uma montanha. O Pai, compreendendo minhas 
preocupações, falou para mim, “Eu não quero dinheiro ou conhecimento de você. Você tem a 
inocência e o amor que é o mais puro no mundo. Você não sabe como criticar as obras do Pai. 
Você nem mesmo tem uma sombra de crítica contra o Mestre. Você acredita em tudo o que eu 
faço, você aceita tudo, e você tem o coração de obediência absoluta. Por favor, saiba que esse 
coração de obediência é mais precioso do que qualquer coisa no mundo.” 
 
Depois desse sonho, eu comecei a pensar, “Eu estava certa. Não importa se não somos 
professores ou ministros enquanto temos o coração de obediência absoluta em relação ao Pai.” 
 
Então o Pai deu o nome de “Myeong Won Hoe (Associação do Círculo Iluminado)” para os 
membros expulsos da escola. Isto significava “Você deve expandir em um círculo para 
iluminar este mundo fazendo-o mais brilhante com seu amor.” 
 
Os membros do Myeong Won Hoe se tornaram avós enrugadas agora, mas o Pai diz que 
sempre parecemos jovens aos seus olhos. Se eu usasse algo um pouco mais brilhante, o Pai 
diria, “Você ainda tem a aparência de quando era uma estudante da faculdade!” Já se passaram
50 anos desde o incidente, mas o Pai ainda lembra disso. 
 
Eu quero compartilhar com você as Palavras do Pai deu para os membros do Myeong Won 
Hoe. 
 
“A raiz de sua fé não se abala, e portanto, sua vida não é desperdiçada. Esse é o motivo pelo 
qual vocês sempre parecem jovens.” 
 
Isso não é tão poético? A palavras do Pai é sobre a perspectiva espiritual. Eu estava com 23 
anos de idade quando vi o Pai pela primeira vez, e o Pai estava com 36 anos. O Pai era solteiro 
naquele tempo. Eu o tratava como meu irmão mais velho, como meu pai. Agora aqueles dias 
permanecem em mim como lindas lembranças. 
 
Dessa forma, o Pai vê as coisas com seus olhos espirituais. Embora eu seja uma avó velha e 
enrugada, o Pai ainda nos diz “Vocês sempre parecem jovens.” É dito que quando deixamos 
nossos corpos físicos e vamos para o mundo espiritual, nossa aparência será do tempo que 
éramos mais bonitos. Eu entrei na igreja quanto tinha 23 anos. Portanto, minha idade no 
mundo espiritual será sempre 23 anos. Eu fico feliz sempre que penso sobre como retornarei 
para o mundo espiritual e aparentarei com 23 anos novamente. 
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“Obedeça e acredite incondicionalmente” 
 
Há duas coisas que devemos saber sobre a família de Noé. 
 
Uma delas é a questão de por que Noé tinha que se deitar nu. 
 
Noé estava seguindo um plano feito por alguém mais, quando ele se deitou nu? Isto 
naturalmente foi obra de Deus. Assim, eu gostaria de perguntar a você, Noé bebeu o vinho de 
acordo com sua própria vontade, ou alguém o fez beber? Deus o fez beber o vinho. Tal coisa 
aconteceu porque havia algo que precisava ser restaurado na família de Noé. 
 
Há algo mais difícil de entender na família de Abraão. A família de Abraão, naquele tempo, 
estava na posição de nobreza, sendo que eles eram uma família selecionada por Deus. 
Contudo, você acha que Abraão, que foi escolhido por Deus como o antepassado do povo 
escolhido, enviaria sua esposa para o faraó sem qualquer razão? Não. Podemos encontrar a 
razão para isto também no Princípio. 
 
Em outras palavras, as figuras centrais que foram escolhidas no curso da providência agiram 
de acordo com os comandos de Deus, e elas desempenharam seus papéis inconscientemente. 
Como expliquei antes, essas coisas tinham que acontecer porque Deus não pode odiar Satanás, 
e Deus também quer ver seu antigo servo retornando para sua posição original. Esses segredos 
são somente compartilhados entre Deus e Satanás. 
 
Entretanto, o Pai veio a esta Terra como o Messias e revelou este segredo. Devemos entender 
que o Pai foi capaz de desemaranhar o segredo da Providência de Restauração porque ele foi 
capaz de desvendar o segredo da Queda. 
 
Os cristãos não conhecem o coração de Deus, que estava por trás do Velho Testamento, a 
coleção do curso do povo judeu, e simplesmente acreditam que esta é uma coleção de histórias 
de fé criadas pelo povo judeu. Por exemplo, os cristãos ensinam que há três tipos de fé: a fé 
imutável de Noé ao construir a arca, a fé de Abraão de obediência absoluta ao deixar sua terra 
natal, e a fé prudente de Jacó. 
 
Como podemos ver, a teologia atual nem mesmo fala sobre a providência de restauração. O 
princípio de restauração, por outro lado, desvenda o passo a passo da queda de Adão e Eva, e o 
relacionamento sexual ilícito que foi enredado no processo. O princípio de restauração 
realmente explica em detalhes todos os segredos da história humana. 
 
O Pai diz às vezes o seguinte: 
“Depois de concluir a Vontade, eu poderei ficar bêbado e deitar nu em uma rua, ou dançar por 
ai tal como fez Noé. Vocês ainda me seguiriam?” 
 
Imagine. Como o Pai pareceria nesse estado? A pessoa desse estado elevado como os 
Verdadeiros Pais e o Rei de todos os rei em um dia apenas tira toda a sua roupa e dança 
pelado, como isso pareceria? Você ainda seria capaz de seguir o Pai? 
 
Além disso, e se de repente o Pai se torna senil sem qualquer chance de recuperação, incapaz 
de reconhecer alguém, dizendo, “Quem é você? O presidente nacional? Você ainda seria capaz 
de seguir o Pai sem mudar jamais? 
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Enquanto o número de pessoas seguindo o Pai aumenta, haverá pessoas boas, pessoas más, e 
pessoas com pouca ou nenhuma fé. O Pai testará as pessoas a fim de ver quem é quem. 
 
Noé ficou nu em seu próprio quarto, mas o Pai pode testar as pessoas saindo para a rua e 
ficando nu. O Pai nos perguntou se ainda seguiríamos o Pai. Eu respondi baixinho, “Sim!” 
Mas vem ao pensamento agora, se eu seria realmente capaz de seguir o Pai. 
 
Eu ouvi que atualmente há pessoas que criticam o Pai a partir de seu próprio ponto de vista. 
Contudo, as pessoas que estão distantes do Pai não cometem o crime de shimjeong. Uma 
pessoa não pode cometer pecado sem a oportunidade. Nós, que estamos próximos ao Pai, 
somos o problema. Algumas pessoas cometem o crime de infidelidade porque respondem ao 
Pai em cada oportunidade. Devemos entender claramente que isto é crime de shimjeong. 
 
Não tínhamos nenhum lugar para ir depois que fomos expulsas da Universidade de Mulheres 
de Ewha. Embora estivéssemos nessa situação difícil, o Pai não se importou com isso. Nossa 
própria situação não estava na consciência do Pai. Embora nessa circunstância, o Pai disse que 
as pessoas do mundo devem vir a ele a fim de ouvirem o Princípio, e então devem sair para o 
mundo. 
 
Eu sentia que o Pai tinha sua cabeça nas nuvens, por isso eu refutava o Pai sempre que ele 
dizia essas coisas. “Eu acredito em suas Palavras como as Palavras do Senhor, mas eu acho 
que isso levará algum tempo. Essas coisas somente serão realizadas depois que todos formos 
para o mundo espiritual.” O Pai disse, “Não. Isto acontecerá ainda enquanto vocês estão vivos. 
Todos balançamos nossas cabeças em descrença. 
 
Quando eu estava trabalhando na América, havia 11 pastores, consistindo desde famílias dos 
36 casais até membros mais jovens da família. O Pai lembrava todas as coisas que dizíamos 
quando éramos pequenos e ele nos repreendia sempre que ficávamos juntos. “Vocês! As coisas
que eu disse no passado estão agora se tornando realidade, mas quem entre vocês realmente 
acredita no que eu disse? Nenhum de vocês aqui acredita em mim.” Eu não podia levantar 
minha cabeça por causa da vergonha. Contudo, era impossível acreditar no que o Pai estava 
dizendo naquele tempo. As circunstâncias eram terríveis, a perseguição era intensa, e nós 
éramos fracos. 
 
O Pai via coisas com seus olhos espirituais, e frequentemente dizia algo completamente fora 
do contexto. “Quando eu vou para a América, eu deveria usar esta máscara usada por 
criminosos. O batom das mulheres mancha minha bochecha quando elas beijam. Eu deveria 
fazer uma máscara plástica de algum tipo e usar para que as mulheres não possam tocar minha 
bochecha.” Eu acho que o Pai disse isto porque as mulheres ocidentais são mais ativas no 
contato físico. Quando ouvia essas palavras, eu pensava, “Esses dias realmente virão?” O Pai 
costumava dizer coisas fora do contexto como isto muitas vezes, por isso eu sacudi minha 
cabeça em descrença muitas vezes. Quando estávamos na América, O Pai lembrava de tudo 
isto e dizia, “Se vocês são deixados na Coreia, todos cometerão o pecado da descrença e irão 
para o inferno quando forem para o mundo espiritual.” 
 
O Pai também dizia, “Vocês não acreditavam plenamente em mim durante os primeiros 
tempos, mas vocês ainda estão comigo e permanecem na igreja. Eu não posso enviá-los para o 
inferno, por isso eu trouxe vocês aqui para a América para ensinar estes jovens membros 
americanos que tipo de pessoa eu sou.  
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Então, eu quero que vocês confessem de verdade sobre como vocês não eram capazes de 
acreditar no Pai plenamente naquele tempo, se arrependam, e através disto, vocês tragam 
salvação para os membros americanos, e vocês serão também perdoados. Este é o motivo pelo 
qual eu trouxe vocês para a América.” 
 
Desobedecer o Pai até mesmo em nosso coração é o mesmo quando o segundo filho de Noé, 
Cam, ficou envergonhado do corpo nu de seu pai, cobrindo-o com um lençol, e fugindo. 
 
Noé fez algo que era inacreditável para os outros, quando construiu a arca nas montanhas de 
Ararat por 120 anos. Noé foi capaz de salvar sua família fazendo essa coisa inacreditável. 
 
Quando aprendemos todo o princípio de restauração requerido por Deus, vemos que o 
princípio de restauração é o princípio de shimjeong. O Pai nos salvou fazendo algo que não 
poderíamos acreditar. Portanto, devemos ser otimistas sobre qualquer coisa que o Pai faz e 
apenas acreditar incondicionalmente. 
 
Devemos obedecer e simplesmente acreditar. Somente então, podemos escapar das acusações 
de Satanás. O Pai sabe isto, e ele nos faz fazer estas coisas para que Satanás não possa nos 
acusar. 
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Proclamações são importantes no curso de restauração 
 
O Pai disse que, se Noé soubesse sobre o Princípio, ele deveria ter feito uma proclamação 
diante dos membros de sua família. 
 
Noé estava destinado a reunir os membros de sua família em um único lugar depois que o 
julgamento de 40 dias do dilúvio tinha acabado, e proclamar: “Ouçam cuidadosamente. Eu 
proclamo que emergi vitoriosamente do julgamento de 40 dias do dilúvio depois de trabalhar 
árduos 120 anos. Como eu fiz esta proclamação, quaisquer de seus erros a partir de agora em 
diante não deverão ter nenhuma relação com minha vitória.” 
 
Se ele tivesse feito essa proclamação, qualquer crime cometido por um membro de sua família 
não invadiria a realidade da vitória, a indenização poderia ter sido feita de forma muito menor. 
Contudo, Noé não fez essa proclamação, e até o julgamento de 40 dias do dilúvio foi invadido 
por Satanás. 
 
Quando buscava pelo Princípio, o Pai pesquisou profundamente sobre as obras das figuras 
centrais do passado, pensando, “Se ele tivesse feito isto nesta posição, ele poderia ter 
continuado sem falhas.” O Pai foi capaz de superar os erros cometidos pela família de Adão, a 
família de Noé, a família de Abraão, porque ele sabia sobre estas coisas. 
 
Esse é o motivo pelo qual o Pai fez muitas proclamações. O Pai fazia uma proclamação 
sempre que completava um estágio na providência. Nossa igreja faz muitas turnês, e o Pai 
explica que ele faz estas coisas para nos fazer trabalhar e nos conectar externamente com as 
condições vitoriosas feitas pelo Pai para que não possamos ser espiritualmente acusados por 
Satanás. 
 
Aqui está um lenço. O que acontece se dobrarmos este lenço ao meio e fazermos um nó? 
Ficaremos com duas partes. Então a parte superior estará separada da parte inferior. Elas se 
tornam não relacionadas. Portanto, se a parte inferior faz algo errado, ela não pode avançar 
para cima para a outra parte por causa deste nó. Fazer uma proclamação é fazer um nó como 
este.  
 
O Pai relata para Deus, “Eu cheguei assim tão longe vitoriosamente,” através das 
proclamações que ele fez em reuniões. Elas também são proclamações para Satanás. “Você 
não pode mais invadir sendo que eu criei estas muitas vitórias.” Em outras palavras, O Pai está 
fazendo um nó diante de Deus, de Satanás e de todo o mundo espiritual e o mundo físico para
solidificar sua vitória. Entretanto, Noé não sabia sobre isto. 
 
O Pai disse que ele não está proclamando somente para os participantes das reuniões. Além 
disso, as reuniões do Pai não terminam apenas em um único lugar. Estas reuniões são os nós 
feitos pelo Pai na providência. Portanto, se vamos convidar dez pessoas, devemos fazer com 
que centenas e milhares de pessoas sabiam disso. 
 
Nem todos que ouvem sobre as notícias de nossas reuniões podem realmente vir para nosso 
evento, mas elas ao menos estarão atentas. Elas ao menos estão cientes “Quem está fazendo o 
quê e quando.” Estamos buscando por sua atenção. Se temos sua atenção, isto pode funcionar 
como uma condição para o mundo espiritual nos ajudar. Se as pessoas no mundo físico ficam 
curiosas e atentas, seus antepassados já se alinharão para cooperar. 
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Há uma pergunta que sempre escuto dos membros quando visito a América. “Sra. Eu, 
continuamos pagando 100 dólares, 200 dólares e 500 dólares toda vez que o Pai realiza uma 
reunião. Entretanto, nada realmente é deixado quando 500 ou 1.000 pessoas participam, 
ouvem o discurso, comem a comida que está lá, aplaudem algumas vezes, e vão embora. Não 
utilizaríamos melhor o dinheiro se o usássemos para sair para o testemunho um-a-um?” 
 
Então eu explico sobre Noé nessas situações. As proclamações do Pai nas reuniões têm o 
propósito de plantar as raízes da grande vitória do Pai, e o Pai está avançando a providência 
juntamente com o mundo espiritual. Eu explico para eles que as reuniões do Pai não são para 
serem analisadas somente a partir de um ponto de vista prático. Então eles dizem, “Oh, Isso 
está certo?” 
 
Nossa igreja foi bombardeada pela mídia deste de seus primeiros dias. O Sr. Eu ficou tão 
zangado um dia, e disse para o Pai em lágrimas, “Pai! Me dê apenas uma oportunidade de 
provar para eles que a Igreja de Unificação não é um grupo promíscuo.” Entretanto, o Pai 
ficou zangado e respondeu, “Pare de tentar fazer coisas frívolas.” 
 
Então o Pai acrescentou, “Nem mesmo as obras de Satanás não podem acontecer sem a 
permissão do céu. Não estamos perdendo nada por causa disto. Eles estão nos promovendo de 
graça, porque você se preocupa? As pessoas terão mais interesse em nossa igreja se rumores 
ruins contra nossa igreja são espalhados. Quando as pessoas têm mais interesse em nossa 
igreja, o mundo espiritual será capaz de cooperar.” 
 
O Pai disse que quando as pessoas ouvem rumores ruins sobre nossa igreja, elas sempre 
ouvem que tipo de pessoa o Pai é. Então mais pessoas terão interesse em nossa igreja, e então 
os bons espíritos antepassados trabalharão para que seus descendentes fiquem curiosos sobre 
nossa igreja e venham até nós para descobrir se os rumores são realmente verdadeiros. Houve 
muitos casos quando essas pessoas foram movidas pelo Pai e o Princípio, e se juntaram à 
nossa igreja. Portanto, os maus entendidos e a oposição das pessoas não são sempre algo que 
deve ser evitado. 
 
Havia um homem rico em Hokkaido, Japão. Ele sempre via o rosto do Pai e a propaganda de 
oposição na TV, assim, ele veio até uma de nossas igrejas e disse, “Eu não acho que o Rev. 
Moon seja essa pessoa ruim. Ao invés, eu acho ele especial. Assim, por favor, explique para 
mim sobre a Igreja de Unificação.” Então ele aceitou as explicações que foram dadas para ele. 
Depois de ouvir todas as explanações de nossos membros, ele disse, “Vocês parecem estar 
fazendo coisas boas. Há algo que eu possa fazer para ajudar vocês?” 
 
Um membro disse a ele que exigia muito dinheiro para fazer as obras de Deus. Então esse 
homem doou uma grande soma de dinheiro que ele herdou de seus pais. Como tal, os bons 
espíritos antepassados no mundo espiritual continuam empurrando seus descendentes para 
irem para a Igreja de Unificação. 
 
Por outro lado, se pagamos e anunciamos nos jornais que aquilo que tem sido publicado nos 
jornais é diferente da verdade, então os cristãos reunirão forças e vão retaliar com duas ou três 
vezes mais força. O Pai disse que nesse ponto, a luta será como uma bola de neve. Carecemos 
de recursos financeiros e números. Temos uma agenda ocupada, e se continuamos tentando 
lutar, então vamos ficar cansados. Dessa forma, o Pai disse que devemos continuar trilhando o 
caminho, se temos o dinheiro para lutar. 
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O Pai explicou que a oposição das igrejas cristãs é como filhos reclamando para os adultos 
porque eles não entendem as coisas que os adultos fazem. Portanto, devemos esperar até que 
eles cresçam e se tornem adultos também, e devemos continuar trilhando nosso caminho. 
 
As pessoas do mundo são os descendentes da humanidade decaída, por isso elas não estão 
interessadas em quem faz boas ações. Essas notícias de boas ações tendem a desaparecer 
depois que elas passam por três pessoas diferentes. Por outro lado, notícias como ‘quem matou 
quem e quem fornicou com quem’ chamam a atenção de muitas pessoas. Falar de boas ações 
para os outros dura pouco, mas falar sobre más ações para outros é como fogo no mato. 
 
As naturezas descaídas das pessoas fazem que os outros fiquem mais interessados em coisas 
ruins e queiram saber mais. Portanto, se queremos chamar a atenção dessas pessoas decaídas, 
devemos deixar as pessoas dizerem coisas ruins sobre nós. Isto é porque devemos chamar sua 
atenção primeiro a fim de testemunhar. 
 
Devemos saber que Satanás não diz coisas boas. Satanás diz coisas ruins com prazer, pensando 
que ele está realizando sua própria vontade, mas Deus tira vantagem e recupera muitas vezes 
mais tarde. Não é sempre uma coisa ruim quando as pessoas tentam pintar nossa igreja como 
um grupo mal. 
 
Então por que os jornais e as pessoas perseguem o Pai desta forma? Este é um problema sério. 
Isto é porque nós, os filhos do lado de Deus, temos medo de testemunhar abertamente sobre o 
Pai com medo de perseguição. 
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O método de oração que o Pai nos ensinou 
 
O Pai me ensinou grandemente a orar. 
 
O Pai nos ensinou a orar para Deus de uma forma que faz Deus dizer, “Sim, eu realizarei sua 
oração, mesmo que essa seja a única coisa que farei.” Ele nos disse para orarmos para que 
possamos realmente atrair o interesse de Deus. 
 
Eu não pude ter um filho durante os três primeiros anos desde a bênção. O Pai me disse para 
vir um dia, e ele disse, “Eu dei nascimento aos meus filhos, mas o que você vai fazer sem 
nenhum filho? Você ora para Deus dar a você um filho?” Quando eu respondi “Não. Este é um 
assunto pessoal, por isso não senti que poderia orar a Deus por esse assunto.” O Pai disse, 
“Não, você deve orar a Deus!” 
 
Então o Pai me disse que quando eu oro, devo orar de uma forma que faça Deus dizer, “Esta 
oração é justa, Eu devo fazê-la acontecer.” O Pai me disse para “Orar de uma forma que 
realmente atraia o interesse de Deus.” Então eu perguntei a ele, “Como você ora para Deus, 
sem orar simplesmente, ‘Por favor, me dê um filho.’ Ao invés você deveria dizer ‘Como nós, 
as famílias abençoadas, criamos o fundamento de Deus na Terra? Não é criando um 
Fundamento de Quatro Posições? Por favor, permita que nossa família forme esse 
fundamento.’ Você deveria orar assim.” O Pai disse que não devemos orar nada além disso. 
 
Depois de ouvir as instruções do Pai, eu comecei a orar por assuntos públicos primeiro, e então 
orava “Pai Celeste! Por favor, nos permita, uma família abençoada que recebeu a bênção do 
Pai Celeste, formar um fundamento de quatro posições.” Eu orava muito sinceramente. Então, 
a partir de três meses antes que eu realmente ficasse grávida, muitas pessoas abertas 
espiritualmente receberam revelações do céu para orarem por mim. 
 
Além disso, sempre que havia uma reunião de membros, o Pai dizia, “Gil Ja, venha. Esposa do 
Sr. Eu, venha.” Assim, eu iria para a frente. Então o Pai dizia para mim, na frente de todos 
reunidos, “Você não deu nascimento a um filho ainda enquanto outras deram nascimento a 
filhos sem dificuldades. Diga-nos sobre quão miserável você se sente.” Eu me senti horrível 
quando o Pai me disse isso. Para ser honesta, eu chorei então. Assim, eu disse para os 
membros, “Pessoal, por favor! Orem por mim para que eu possa engravidar.” 
 
Quando entrei no quarto do Pai um dia, o Pai me disse, “Gil Ja! Você ficou muito nervosa 
estes dias.” Então eu perguntei, “Por que?” O Pai me provocou ainda mais respondendo, “Eu 
ouvi você implorando para os outros orarem por você, assim, você pode ter um filho.” 
 
Então eu sinceramente perguntei ao Pai, “Pai! Você pode me repreender quando quiser quando 
estamos sozinhos, mas por favor, não me envergonhe na frente de muitas pessoas.” Então a cor 
do rosto do Pai mudou e ele disse, “Ei! Isso é porque você não sabe! Se você chora na frente 
dessas muitas pessoas, o mundo espiritual terá piedade de você.” O Pai disse que o mundo 
espiritual se tornará mais simpático com você, se as pessoas aqui na terra se tornam simpáticas 
em relação a você. O Pai disse que eu ficaria grávida mais rápido porque o mundo espiritual 
me ajudaria com mais intensidade. O Pai me disse, “Você pode ficar grávida mais rápido se eu 
repreendo você.” Depois desses eventos, eu de fato fiquei grávida como o Pai tinha dito, e por 
fim dei nascimento a três filhos. 
 
Eu aprendi este método a partir do Pai e utilizei em outras pessoas que não podiam engravidar. 
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Quando pessoas me odeiam por meu método, eu digo a elas sobre minha própria experiência 
de dar nascimento a filhos depois de ser repreendida pelo Pai. 
 
Há alguém que tem realmente um episódio inesquecível por causa de gravidez. É a família de 
um ex-presidente do Segye Ilbo, o Sr. Hwang Hwan Che. Ele tinha sete filhos, e eram todos 
meninas. A Sra. Hwang era a vice presidente da Federação de Mulheres para a Paz Mundial. 
Depois de dar nascimento a três filhas, ela se preocupou se daria nascimento a outra filha 
quando ficou grávida novamente. Ela estava pensando sobre isto enquanto estava no hospital 
para dar nascimento ao seu novo filho. Normalmente ficamos em pânico quando estamos para 
dar nascimento a um filho, mas isso não era o que ela estava pensando. 
 
Eu usei o método do Pai aqui também. Eu liguei para a Sra. Hwang no hospital e disse a ela, 
“Young Sook! Você deve ter feito algo muito ruim. Você deve se arrepender. Você dará 
nascimento a um filho somente se você se arrepender. Do contrário, você nunca terá um filho.”
Eu a repreendi assim. Então ela ficou assustada comigo e tentava fugir de mim, sempre que  
tinha uma chance. 
 
Uma vez eu a encontrei no aeroporto de Kimpo depois de despachar alguns membros. Quando 
eu disse a ela a mesma coisa, de repente ela começou a chorar alto. Estávamos juntas com 
Kang Jung Won, que era uma das minhas amigas expulsa da universidade Ewha. Kang me 
disse, “Por que você fez sua amiga chorar?” Então as duas fizeram uma aliança e me 
repreenderam. Eu somente apliquei o método que aprendi a partir do Pai. Entretanto, ver as 
duas perplexas sobre o que eu fiz me fez senti mal também. 
 
Mas o que há a fazer? Eu corajosamente coloquei em prática o método que aprendi através da 
minha experiência pessoal. Então o que aconteceu? Ela ficou grávida no mesmo mês e deu 
nascimento a um filho. Este filho é Hwang Jin Su. Ele já cresceu e recebeu a bênção.  
 
Quando a esposa do Sr. Hwang deu nascimento a um filho, eu disse a ela sobre o que tinha 
acontecido no aeroporto de Kimpo. Eu disse, “Eu chorei muitas vezes no passado, porque o 
Pai me repreendeu por não ser capaz de dar nascimento. Eu senti que você tinha que chorar, se 
você tinha que dar nascimento a um filho, e esse é o motivo pelo qual fiz você chorar.” 
Somente então a Sra. Hwang foi capaz de aceitar minha bronca. Eu fico feliz sempre que vejo 
Jin Su. Ele é o filho que sua mãe foi capaz de ter depois de derramar lágrimas, e isso o faz 
mais precioso e amoroso. 
 
Quando eu estava ativa na América, havia um membro com o nome de Ikeno que estava 
trabalhando comigo. Ele tinha somente três filhas e nenhum filho. Por isso eu o repreendi 
abertamente em público por não ser capaz de ter um filho. Então mais tarde, sua esposa 
realmente deu nascimento a um filho. Mais tarde o Sr. Ikeno me disse, “Depois que recebemos 
a sua repreensão, tentamos muito ter um filho.” Então eles me pediram o nome para seu novo 
filho. 
 
Sempre que vejo alguém que não pode dar nascimento, ou dar nascimento a um filho, eu o 
repreendo de uma forma semelhante na frente das pessoas. Se você vê uma pessoa próxima
que esteja em igual situação, repreenda-a abertamente em público, mesmo ao ponto de fazê-la 
chorar. Ela será capaz de dar nascimento, uma vez que derrame lágrimas. Fazemos isso, não 
porque a odiamos, mas porque esse é o método mais eficiente para ajudá-la a ficar grávida.  
 
Este é um método muito precioso que recebi diretamente do Pai. 
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Capítulo 9 – Família de Abraão e Família de Moisés 

 
Falha de Abraão em cortar sua oferta em duas partes 
 
O Pai veio a esta Terra, encontrou o Princípio, e as conferências do Princípio começaram. 
Agora, as conferências do Princípio estão sendo dadas por todo o mundo. 
 
Sempre que seus nomes são chamados durantes estas conferências, Adão, Eva, Noé e Abraão 
ficam apreensivos. Quando Abraão ouve a porção da conferência do Princípio que trata com a 
família de Abraão, ele lamenta, dizendo, “Oh, eu vejo agora. Foi um grande pecado não ter 
dividido as pombas em duas.” 
 
As figuras centrais na história da providência compreendem quais foram seus erros depois de 
ouvirem o Princípio. Eles batem em seus peitos, dizendo, “Eu sei agora.” Então eles 
lamentam, “Quão grande poderia ter sido se não tivesse cometido esse erro?” Tal como 
quando falamos do diabo, Abraão vem e ouve quando alguém fala sobre ele. 
 
Quando estávamos servindo o Pai em Cheongpa Dong, Havia poucos relatórios de resultados 
do testemunho.  Aquele era um tempo quando não éramos capazes de obter qualquer resultado 
devido à muita perseguição. Por exemplo, quando um membro relata para o Pai, “Eu fui 
golpeada por meu esposo em casa. Eu fui perseguido na escola,” o Pai simpatiza com essa 
pessoa e vai animá-la. Então as pessoas se tornaram competitivas e todas passaram a relatar 
sobre como elas eram perseguidas. 
 
O Pai nos disse um dia, “No futuro, aqueles que nunca foram perseguidos invejarão os 
membros mais velhos que foram muito perseguidos.” 
 
Além disso, havia muitas notícias do mundo espiritual nos primeiros tempos. Um dia, a avó 
Jeong Seog On (A filha da senhora Kim Seong Do, a chefe da Igreja Vinho Sagrado. Ela 
costumava ter sentidos espirituais muito claros com a ajuda de sua mãe, Kim Seong Do.) 
precipitadamente veio ao Pai, inclinou-se, e disse, “Abraão diz que há uma coisa que ele 
realmente deseja dizer para você, Pai.” Já sabendo tudo sobre isto, o Pai disse em voz alta, “Eu 
não quero ouvir! Eu não tenho tempo para ouvir as palavras daqueles que já foram para o 
mundo espiritual. Se eu venho a saber sobre suas situações, eu tenho que começar a dar para 
eles a atenção e cuidar deles.” Ele se recusou a ouvir as palavras de Abraão. Contudo, a 
senhora Jeong Seg On não recuou, e continuou implorando ao Pai por dez minutos, dizendo, 
“Eu não posso orar sobre nada mais porque Abraão me incomoda muito. Por favor, Pai! Por 
favor, ouça seu apelo apenas desta vez.” 
 
Então o Pai disse, “O que é?” Então ela disse para o Pai, “Abraão diz que ele não sabia que 
tinha sido tão grande pecado não cortar a pequena pomba ao meio. Ele somente compreendeu 
isso depois de ouvir uma conferência do Princípio. Além disso, Abraão diz que ele seguiu 
através de muita dificuldade para fazer a oferta. Entretanto, ele diz que não foi ele que não 
cortou a pomba, mas foi seu servo. Abraão queria dizer isto para você.” Depois de ouvir isto, o 
Pai riu e disse, “Oh, Abraão! Você está dando desculpas com medo de ser repreendido por 
mim, uma vez que eu vá para o mundo espiritual.” O Pai nos disse que servos não têm 
qualquer poder sobre fazer ofertas. Abraão não disse para o servo dividir a pomba ao meio. O 
Pai explicou claramente que o dever de assumir a responsabilidade da pomba não cortada 
repousa não com o servo, mas o mestre, Abraão. 
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Não há nenhuma referência ao servo na Bíblia. O Pai nos perguntou se Abraão teria ido para o 
lugar da oferta sozinho. Ele trouxe muitos amigos e servos. Então o Pai disse que é engraçado 
olhar para Abraão dando desculpas assim. Eu ainda lembro do Pai dizendo isto. 
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Obediência de Isaque, perseverança e sabedoria de Jacó 
 
Um dia o Pai disse, “Eu invejo Abraão. Eu invejo que Abraão tinha um filho obediente como 
Isaque.” Isaque não reclamou de nada quando Abraão o levou para a montanha para queimá-lo 
como uma oferta. Isaque não podia ter se tornado o sacrifício se ele se recusasse e reclamasse 
contra seu pai. 
 
O Pai disse que ovelhas, cabras ou vacas não podem servir como ofertas se tivessem diarreia 
ou tivessem qualquer falha. Portanto, o objeto de uma oferta deve ser muito puro, limpo e 
obediente. Do contrário, não pode se tornar uma oferta.  
 
Isaque cresceu observando seu pai Abraão fazendo muitas ofertas. Portanto, Isaque sabia que 
ele devia se tornar uma oferta quando seu pai o amarrou. Entretanto, Isaque não reclamou nem 
mesmo quando ele soube o que aconteceria. O Pai nos disse que esta foi a razão pela qual 
Isaque levou uma vida bastante confortável para uma figura central na providência. 
 
Podemos encontrar explicações do Pai sobre a oferta de Isaque na página 292 do 14º volume 
dos Discursos do Pai. 
“A bênção que Deus prometeu dar para Abraão era uma bênção do nível mundial. Foi uma 
bênção dada para Abraão como um indivíduo, mas sendo que Abraão recebeu a bênção como 
um representante do mundo, esta foi uma bênção sobre a qual a Vontade imutável e eterna de 
Deus poderia impregnar o mundo inteiro.  
 
Portanto, dentro dessa bênção, estavam incluídos a família, clã, raça, nação e o mundo inteiro. 
Abraão não sabia o significado da bênção quando a recebeu. Então mais tarde Deus diria para 
ele tomar seu único filho Isaque, levá-lo para o Monte Moriá e sacrificá-lo. Devemos pensar 
sobre isto a partir de nosso próprio ponto de vista prático. 
 
Quando fazemos isso, provavelmente pensaríamos que Deus está fora de si. Entretanto, a razão 
pela qual Deus ordenou Abraão a fazer tal coisa era para julgar a história e julgar a época. 
Deus não podia evitar confiar essa ordem para Abraão para que os descendentes de Abraão 
pudessem criar um padrão sobre a vida e as ações de Abraão, embora o resto da história 
pudesse fracassar. 
 
Se Deus rege sobre os seres humanos a partir de sua grande Vontade, porque eles são seres 
decaídos, Satanás utilizará isso como uma condição para atacar os seres humanos. Portanto, a 
fim de trazer Satanás à completa subjugação, e impedir Satanás de atacar os seres humanos, 
Deus teve que fazer esse comando...” 
 
“As figuras representantes que foram escolhidas pela Vontade de Deus tinham sobre seus 
ombros o fardo de não somente assumir a responsabilidade da época na qual elas viveram, mas 
também a responsabilidade de criar um padrão histórico. Portanto, devemos entender que elas 
sempre eram confrontadas com dificuldades e perseguições correspondentes.” 
 
A seguir é em relação a Jacó. Jacó nasceu como o irmão mais jovem de dois meninos gêmeos. 
Sua mãe Rebeca cooperou com ele porque ela recebeu uma revelação. (Gen. 25:21-25, que o 
mais velho deveria servir o mais jovem.) Rebeca queria que seu filho mais jovem Jacó 
estivesse na posição do filho mais velho. Jacó enganou Esaú duas vezes a fim de tomar a 
primogenitura de Esaú. Jacó enganou seu irmão uma vez com a sopa de lentilha, e o enganou 
novamente quando recebeu a bênção de Isaque. 
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Entretanto, de fato essa não era a forma correta de acordo com o Princípio. Se Jacó quisesse 
herdar os direitos da primogenitura, ele deveria ter servido e se comportado bem com seu 
irmão mais velho. Então o coração do irmão mais velho teria sido movido, e ele teria dito, 
“Sim, você não é apenas mais esperto do que eu, mas é melhor em todos os aspectos. Por isso, 
você deveria ser meu irmão mais velho.” Se Jacó trouxesse seu irmão mais velho a uma 
subjugação natural desta maneira, muito tempo teria sido economizado no curso de 
indenização. 
 
O Pai sabia que isto era exatamente o que Jacó estava destinado a fazer, por isso o Pai serviu a 
senhora Pak Eul Ryong e o Sr. Kim Baek Moon que estavam ambos na posição do filho mais 
velho. Uma vez o Pai disse, “Eu até mesmo lavei as roupas íntimas dela [Park Eul Ryong].” 
 
Se seus corações permanecessem imutáveis, então o mundo espiritual não testificaria para eles 
sobre o Pai, e eles não receberiam nenhuma revelação. A razão pela qual o Pai os servia tão 
ternamente é que ele tinha que evitar trilhar o mesmo curso fracassado das figuras centrais na 
providência de restauração. Em outras palavras, ele tinha que evitar ser acusado por Satanás. 
 
Então Jacó lutou com um anjo e venceu. O Pai disse que isto teve grande importância 
providencial. 
 
Depois de um árduo curso de 21 anos em Harã, Jacó enviou um reconhecimento para sua terra 
natal antes de retornar. Ele descobriu que seu irmão mais velho estava esperando por ele com 
400 servos. Jacó deve ter ficado terrivelmente assustado com isto, porque 400 não é um 
número pequeno. 
 
Jacó deve ter sentido que seu irmão mais velho ainda queria matá-lo. Pensando que todo o seu 
árduo curso de trabalho acabaria em nada, ele orou sinceramente a Deus, “Por favor, me 
proteja do meu irmão que quer me matar.” Deus ouviu sua oração e enviou um anjo a fim de 
proteger Jacó. 
 
Ele lutou com o anjo enviado por Deus a noite toda. Quando o anjo estava para partir quando o 
sol estava surgindo, Jacó segurou o anjo pelo tornozelo e recusou deixá-lo ir, a menos que o 
anjo desse a ele sua bênção. O anjo rompeu o osso da coxa de Jacó e deu a ele a bênção. 
 
A anjo precisava dar a ele a bênção a fim de restaurar através de indenização a condição com a 
qual Satanás podia acusar Jacó porque ele enganou duas vezes seu irmão mais velho Esaú. Isto 
também era para aliviar o coração zangado de Esaú que queria matar Jacó.  
 
Esse é o motivo pelo qual batemos nas nádegas um do outro quando recebemos a bênção. Isto 
tem o significado de separar Satanás de nós porque Adão e Eva caíram utilizando seus ossos 
da coxa de uma forma errada. Então o anjo disse para Jacó, “Seu nome será ‘Israel’ a partir de 
agora.” O anjo deu a ele a bênção e partiu. 
 
Então quem era o anjo? O anjo era idêntico ao corpo espiritual de Esaú. Em outras palavras, 
Esaú era o corpo substancial do anjo; o fato que Jacó venceu a luta contra o anjo criou uma 
condição que ele pôde vencer também contra o corpo substancial do anjo, Esaú. Quando Jacó 
venceu contra o anjo, o mundo espiritual impediria Esaú de matar seu irmão, mesmo se ele 
saísse com a intenção de fazer isso. Portanto Esaú não poderia ostentar sua inimizade e sua 
intenção de matar Jacó por muito tempo, mesmo se ele tivesse essas intenções. Como Jacó fez 
a condição espiritual vitoriosa, Esaú não pode evitar de abraçar seu irmão Jacó. 
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Por isso, Jacó foi encontrar seu irmão mais velho Esaú, mancando. Então Jacó sabiamente 
disse uma coisa que realmente derreteu o coração de seu irmão. Esaú e Jacó eram gêmeos, por 
isso eles eram muito parecidos. Jacó estava assustado que seu irmão poderia matá-lo, mas logo 
que ele viu Esaú, ele se inclinou e disse, “Ver seu rosto é como ver o rosto de Deus.” 
 
Eu acredito que o coração frio de Esaú foi completamente derretido com essa frase. Esaú não 
esqueceu por um único momento o que tinha acontecido com Jacó no passado. Se Jacó, que já 
tinha roubado a bênção de Deus, tivesse aparecido na frente dele com uma atitude presunçosa, 
quão zangado Esaú teria ficado? Entretanto, Jacó veio, se inclinou para ele sete vezes, e disse 
estas palavras. Esaú deve ter ficado sem palavras. Quão sábio era Jacó? O Pai disse que sua 
providência também é como aquela de Jacó. 
 
Devemos ser gratos sobre o esforço de Jacó em obter a vitória. Uma coisa que devemos 
entender a partir disto é que devemos obedecer absolutamente o Pai. O Pai disse, “Como Jacó 
trouxe Esaú a subjugação depois de alcançar primeiro a vitória espiritual, se você faz 
exatamente como digo para fazer, e me segue com Fé Absoluta, Amor Absoluto e Obediência 
Absoluta, você será capaz de alcançar qualquer coisa.” 
 
O Pai já alcançou vitória completa contra Satanás, para que possamos trazer grandes 
resultados em qualquer coisa que façamos. Portanto, ao invés de duvidar de nossa capacidade, 
devemos seguir em frente. Se nos tornamos unidos em coração com o Pai e nos movemos, 
Satanás não pode interferir conosco, e cumpriremos qualquer coisa que estabelecemos fazer. 
 
O Pai diz frequentemente, “Mesmo se as coisas que digo para você fazer não é alcançado logo, 
isto certamente acontecerá, se você segura firmemente em sua fé e continua tentando.” 
 
Quando olhamos para isto desta forma, o povo coreano é muito mais espiritual do que os 
estrangeiros. Isto é porque o povo coreano, desde tempos antigos, tem adorado não apenas 
Jesus, mas Buda e os deuses das montanhas. A Coreia não poderia ter suportado tanto 
sofrimento do passado se o povo não orasse para o mundo espiritual. A longa história de 
oração do povo coreano para o céu ou os deuses das montanhas ajudou a desenvolver seus 
sentidos espirituais. 
 
Quando o Pai nos diz para fazermos algo, fazemos coisas como orações de vigília durante a 
noite toda ou jejuns de sete dias a fim de criar boas condições. É a mesma coisa tal como 
quando Jacó lutou espiritualmente com o anjo e fez a condição para seu irmão mais velho Esaú 
vir até Jacó e trazê-lo à subjugação. 
 
Estou sempre lembrando de uma história engraçada quando penso sobre a Universidade Sun 
Moon em Cheon Na, na província Chung Nam. 
 
Quando tentamos pela primeira vez comprar a terra para que pudéssemos construir a 
universidade, os donos da terra não queriam vender a terra para nós. Era um pedaço de terra, 
assim a universidade Ewha tentou comprá-la, mas eles não tiveram sucesso. Entretanto, 
convencemos cerca de 300 donos da terra, e tivemos sucesso em comprar a terra. 
 
Especialmente os cristãos entre os donos, foram os mais inflexíveis na recusa de vender sua 
terra para nós. Muitos deles deram a desculpa perguntando para onde eles iriam mudar as 
sepulturas de seus ancestrais. 
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O Sr. Park Jung Hyeon, que agora vive na América, foi aquele que encabeçou esta aquisição 
naquele tempo. Quando ele estava trabalhando para convencer os donos da terra, ele tentou 
persuadi-los argumentando que era muito melhor para seus descendentes e para esta cidade se 
uma escola fosse construída, ao invés de outras coisas tal como uma fábrica. 
 
Depois de muita persuasão, as pessoas da cidade estavam todas a favor da construção de uma 
universidade em sua terra, mas elas ainda queriam ajuda para realocar as sepulturas de seus 
ancestrais. Havia 300 proprietários no total, mas as sepulturas que eles eram responsáveis 
foram enumeradas em milhares. Além disso, um grande problema era que o local destas
sepulturas foi passado a partir de seus antepassados. Isto representou uma grande dificuldade.
Nós entendemos que a Universidade Sun Moon não foi uma construção fácil. 
 
A Fundação de nossa igreja convidou estes 300 donos da terra juntamente com suas esposas 
(600 pessoas no total) para o Little Angels Art Hall. Eles receberam boa comida e desfrutaram 
das apresentações do Little Angels. Então as pessoas da Fundação persuadiram estas pessoas. 
“Senhoras e senhores! O Rev. Moon construiu essa linda escola elementar e média. Quão mais 
belo seria se ele construísse uma universidade?” Contudo, os donos da terra ainda não estavam 
convencidos por causa do problema não resolvido da realocação das sepulturas de seus 
antepassados. 
 
Sendo que eles estavam usando suas sepulturas, eles tinham uma desculpa para não vender a 
terra. Os membros ao redor de Ohn Yang, Cheon Na e Asan fizeram uma condição de vigília 
de oração de 40 dias três vezes em sequência. O Pai também foi lá duas vezes e eu o segui. O 
Pai escalou o Monte Sambong e ofereceu uma oração muito séria, ele também deu Palavras 
para os membros que estavam oferecendo a condição de oração.  
 
Então quando a terceira e última oração de 40 dias estava para terminar, um dos membros teve 
um sonho muito interessante. 
 
Em seu sonho, cada sepultura tinha um buraco e os espíritos dentro saiam de seus túmulos. 
Então um espírito que servia como o capitão entre eles disse, “Devemos evacuar este lugar e ir 
para um novo lugar. Onde devemos ir?” O restante dos espíritos seguiram seu chefe e cantava 
em uníssono, “Onde devemos ir?” O comportamento dos espíritos no sonho parecia com o 
comportamento de um bando de pássaros, com todas as suas cabeças apontando para um único 
lugar enquanto se moviam. 
 
A aparência em seus rostos era como eles estivessem cantando “Onde devemos ir?” Não 
parecia que eles estavam zangados. Ao invés, eles pareciam felizes e pareciam como se 
sentissem que queriam mudar. Contudo, eles ainda pensavam “Estamos em total acordo com a 
construção de uma universidade aqui onde descansamos para que as gerações que vierem 
possam ser educadas, mas o problema permanece, onde devemos ir.” Este membro particular 
que teve o sonho, viu que os antepassados estavam prontos para cooperar. O Pai ficou muito 
feliz quando ouviu este relato. 
 
Isto é o que eu senti quando ouvi este relato. Às vezes o Pai mobiliza as esposas das famílias 
abençoadas para saírem e testemunharem em curto prazo. Quando o Pai dá essa ordem, as 
esposas ficam ocupadas e começam a se preocupar sobre quem cuidará de seus esposos e 
filhos. Eu senti que aquilo que os antepassados estavam fazendo era muito semelhante ao que 
as esposas fazem quando devem se preparar para uma mobilização. 
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Tal como ficamos ocupadas e começamos a correr por aí depois que o Pai dá sua ordem, os 
antepassados ficaram ocupados tentando encontrar uma forma para chegarem a uma solução 
para seu problema. 
 
Contudo, ainda era difícil. É dito que espíritos são muito relutantes em ceder seus lugares. Por 
exemplo, se há a construção de uma estrada que tenha que passar através de uma montanha, 
algumas pessoas morrem no processo de criar um túnel. Quando uma pessoa aberta 
espiritualmente olhava para esse lugar de construção, ela podia ver que os antepassados no 
mundo espiritual estavam mantendo seus braços abertos, tentando evitar a construção porque 
eles não querem que suas casas sejam desenterradas. Sempre que estas pessoas observam esses 
antepassados, pessoas morrem em um acidente. É assim como os espíritos tentam proteger 
seus túmulos.  
 
A pessoa que teve o sonho estava segura que os donos da terra venderiam a terra, sendo que 
seus antepassados vieram para o acordo de realocação. Realmente, todos os donos da terra 
concordaram, “Vamos vender!” E eles venderam sua terra para nós por um preço mais barato 
logo depois que a última condição de oração de 40 dias terminou. 
 
Atualmente os donos da terra se arrependem muito de vender a terra. Eles pensam, 
“Estávamos possuídos o tempo todo? Por que venderíamos tão barato? Poderíamos ter obtido 
muito mais dinheiro se segurássemos a terra.” Nossa igreja tem muitas histórias semelhantes. 
 
Se você tem uma parede de tijolos em um problema muito difícil em seu trabalho ministerial, 
você deve oferecer muito jeongseong a fim de criar uma condição espiritual para a vitória tal 
como Jacó colocou sua vida em risco e venceu a luta contra o anjo. A família de Abraão nos 
ensina que podemos colher vitória sobre todos os problemas com métodos semelhantes. 
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Lições a partir do curso de José 
 
Vamos agora falar sobre o curso de José. 
 
O Pai disse que frequentemente pensava sobre José quando recebia perseguição das igrejas 
cristãs nos primeiros tempos. José era o décimo primeiro filho de Jacó e era muito esperto. 
Jacó amava José e Benjamin mais do que seus outros filhos. Seus outros filhos naturalmente 
sentiam inveja deles. 
 
Além disso, a mãe dos dez irmãos era diferente da mãe de José. Assim, estes dez irmãos 
tentaram matar José, mas acabaram vendendo-o para um mercador árabe, que então levou José 
para o Egito onde José passou alguns momentos difíceis. Contudo, José foi capaz de se tornar 
o Primeiro Ministro da nação em um piscar de olhos porque foi capaz de decifrar o sonho do 
Faraó com a ajuda do céu. 
 
O Egito e suas nações vizinhas estavam sofrendo de uma grande fome naquele tempo, e isto 
foi a obra de Deus para trazer Jacó e seus filhos para o Egito. Os irmãos de José vieram para o 
Egito com sacos de arroz vazios para conseguir algum arroz. José reconheceu seus irmãos 
instantaneamente. Os irmãos não podiam nem mesmo imaginar que José estaria vivo. 
 
Entretanto, José os reconheceu, sentou eles, e deu comida para eles. Os irmãos pensaram que 
algo estava estranho. Os irmãos perguntaram para José como ele foi capaz de saber 
exatamente a ordem dos irmãos. Ao invés de responder sua pergunta, José voltou para seu 
quarto e começou a chorar alto. Somente depois de muitas lágrimas, ele saiu, enxugou seu 
rosto para seus irmãos não notarem, e perguntou a eles, “O mais jovem ainda está vivo? Seu 
pai ainda está vivo?” 
 
O Pai explicou sobre o coração de José nesse momento. O Pai nos disse que José naturalmente 
estava zangado com seus irmãos que o venderam para o mercador. José poderia ter sentido que 
agora seus irmãos estavam à sua mercê, e ele poderia ter colocado em sua mente matá-los, mas 
ele não fez isso. 
 
Então por que José tratou seus irmãos tão bem ao invés de fazer vingança? Era porque José 
pensava que embora eles vieram de uma mãe diferente, eles eram aqueles que cuidaram de seu 
pai quando ele ficou sozinho em uma nação estrangeira. 
 
Então José trouxe seu pai e seus irmãos para o Egito. Está registrado na Bíblia que o Faraó 
concedeu a graça de dar suas carruagens para a família de José para trazê-los para o Egito 
quando ele ouviu que o Primeiro Ministro José tinha se reunido com seus irmãos. José foi 
então capaz de trazer seu pai Jacó e seus irmãos, e seus familiares para o Egito. 
 
Entretanto, O Pai disse que quando José convidou a família do seu pai, ele não teve que trazer 
somente os membros da família de Jacó, mas também a família de Esaú. O Pai disse que o 
conflito atual no Oriente Médio poderia ter sido evitado, e isto é uma imperfeição do curso de 
José. 
 
A Câmara Americana de Representantes convidou o Pai logo depois que ele foi para a 
América. Eles queriam ver como este homem da Ásia lavava o cérebro de seus filhos brancos. 
Com esse tipo de intenção, eles convidaram o Pai para dar uma conferência na Câmara. 
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A conferência que o Pai deu naquele tempo incluiu que “o povo Judeu que devia receber e 
servir Jesus, ao invés o assassinou por causa da descrença. Este é um grave erro histórico.” 
 
É difícil viver na América, uma vez que você incorre na ira do povo Judeu. Isto é porque o 
povo Judeu controla a política, a economia, a academia e a indústria bancária. Muitas posições 
importantes na América estão preenchidas por Judeus. Quando Israel entrou em conflito com 
as nações vizinhas, a América normalmente não poderia ajudar Israel? As classes média e alta 
da América são ocupadas principalmente por Judeus. Se você fica no lado ruim da América, se 
torna muito difícil viver lá.  
 
Há outra história que explica bem este ponto. Há um lugar chamado Monte Kisco nos 
arredores de Nova York. Lá tem belos cenários. Compramos um edifício vinte anos atrás que 
era usado como um dormitório de freiras católicas. Havia muitos Judeus vivendo lá, e havia 
pessoas da classe alta tais como médicos, advogados e professores. Estas pessoas coletaram 
assinaturas e preencheram petições para evitar que os moonies (os membros da Igreja de 
Unificação que seguem o Rev. Moon) vivessem ali. Ele é um bom edifício, mas ele tem sido 
deixado vazio por cerca de 20 anos. 
 
A razão que o Pai é tão odiado pelo povo Judeu é por causa da conferência que ele deu 
naquele lugar. As pessoas que eram próximas ao Pai naquele tempo pediram para o Pai deixar
essa linha porque seria impossível se estabelecer na América, se ficássemos contra o povo 
Judeu. Entretanto, o Pai ignorou a todos e disse, “Eu já coloquei minha vida em risco quando 
vim para a América. Se eu for para a prisão, se eu for chutado, essas coisas não importam. Eu 
não posso esconder a verdade e não posso me dobrar de acordo com a vontade dos outros.” O 
Pai escolheu o momento e proclamou suas Palavras no Congresso. 
 
O povo Judeu começou seu trabalho para matar o Pai, uma vez que o Pai fez essa proclamação 
no Congresso. O povo Judeu recebeu muita perseguição por toda a história, para que eles não 
desejassem vingança no nível superficial. Ao invés de se colocarem na frente, eles perseguem 
seus inimigos por trás nas sombras. 
 
O Pai disse para o povo Judeu, que acredita firmemente que ninguém pode ser o messias 
porque Elias não veio para a Terra a partir das nuvens, que os Judeus mataram Jesus. Além 
disso, ele disse que os Nazistas mataram seis milhões de Judeus como um pagamento de 
indenização pelos Judeus. Não havia nenhuma forma dos Judeus serem favoráveis em relação 
ao Pai. Os Judeus definiram Jesus como um anticristo, e assim, seguiram para matá-lo. Seu 
orgulho foi ferido quando este Rev. Moon falou sobre como seus antepassados pecaram. 
 
Os cristãos acreditam que eles foram salvos através da crucificação de Jesus. Eles 
naturalmente ficam zangados e pensam sobre o Pai como seu inimigo, sendo que o Pai diz que 
a crucificação de Jesus significou que Jesus não foi capaz de cumprir sua missão enquanto 
estava na terra. Os comunistas também odeiam o Pai porque eles são ateus. 
 
O pai diz que há três grandes arcanjos neste mundo. Um é a América, o outro é a União 
Soviética, e o último é a China. Estas três nações possuem uma única coisa em abundância que 
as outras nações carecem. A América é uma nação arcanjo porque ela tem muitos cristãos. A 
União Soviética é uma nação arcanjo porque ela é mais abundante em território, e a China 
também é uma nação arcanjo porque ele tem a maior população. O Pai disse que estas coisas 
originalmente pertencem a Deus, e elas são apenas confiadas para o gerenciamento. O papel 
do arcanjo não é possuir, mas gerenciar. 
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O Pai não se preocupa com as opiniões dos judeus ou cristãos, mas ele ainda admite suas boas 
obras. Então ele nos diz para olharmos para José. 
 
O Pai diz que o povo judeu trabalhou muito por toda a história por 4.000 anos a fim de 
proteger o monoteísmo, e seu Deus Jeová. No passado, todos acreditavam em politeísmo. 
Contudo, os judeus foram o único povo que acredita no monoteísmo naquele tempo. 
 
Os judeus acreditaram e exaltaram seu único Deus por 4.000 anos sem mudar. Portanto, tal 
como José deu crédito para seus irmãos por cuidarem de seu pai Jacó quando ele estava longe 
em uma nação estrangeira, o Pai deu crédito para o povo Judeu por servir Deus na posição do 
irmão mais velho antes do Pai nascer. O Pai disse que o Judaísmo é o irmãos mais velho, o 
Cristianismo o segundo filho, e a Igreja de Unificação é o terceiro filho. O Pai diz que 
ninguém pode se comparar às grandes obras do Judaísmo, que suportou 4.000 anos de 
sofrimento a fim de servir Deus. Devemos entender isso e dar a eles seu devido crédito. 
 
Então o Cristianismo exaltou Jesus no céu e serviu Deus nesta terra por 2.000 anos enquanto 
seguiu exatamente através do mesmo tipo de curso de dificuldades como do povo Judeu. Os 
cristãos derramaram muito sangue e muitos morreram como mártires. O Pai diz que quando 
ele pensa sobre essa dor que teve que ser suportada pelos cristãos, ele não pode evitar de 
perdoá-los.   
 
Às vezes o Pai lança palavras de maldição nos cristãos, mas ele diz que pensa sobre José 
quando realmente ficar zangado. Tal como José perdoou seus irmãos, ao invés de fazer 
vingança, e os alimentou e os abraçou, o Pai diz que ele também faz a determinação de ser o 
terceiro filho de Deus. Devemos entender o coração de lágrimas do Pai. 
 
Meus olhos se enchem de lágrimas sempre que penso sobre José abraçando seus irmãos em 
reconciliação. Eu dei muitas conferências na América com esta história. 
 
Assim, que tipo de pessoa é o Pai? Podemos resumir que o Pai é como José que não faz 
vingança, que não retribui seu inimigo com inimizade, que ao invés se sacrifica por seus 
inimigos, e que traz seus inimigos à subjugação natural através de mover seus corações. 
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A Ira de Moisés 
 
Moisés era realmente um líder valente cheio com um sentimento de justiça. Entretanto, sua 
raiva era sua fraqueza. 
 
A mãe de Moisés se tornou sua babá e o educou para ter um grande senso de patriotismo sobre 
a nação de Israel, dizendo a ele, “Você é externamente um egípcio, mas de fato internamente 
um judeu.” 
 
Moisés cresceu para se tornar um homem saudável. Um dia, ele estava passando por um 
campo de trabalho e viu um soldado egípcio batendo em seu compatriota israelita. Moisés 
olhou ao redor e viu que não havia mais ninguém. Então Moisés matou o egípcio. Entretanto, a 
notícia correu e o Faraó tentou matar Moisés. Moisés fugiu para o deserto. 
 
Ele permaneceu 40 anos no deserto antes que levasse os israelitas para fora do Egito; está
registrado que o número era de 600.000 homens fortes. ‘600.000 homens fortes’ significa que 
havia realmente milhões de pessoas quando incluímos mulheres e crianças. Contudo, esses 
muitos milhões de israelitas sofreram devido a sua ausência de fé e caíram no deserto. 
 
Quando ele viu o egípcio batendo em seu compatriota israelita, Moisés tinha que refrear sua 
raiva e esperar pelo momento certo para fazer a vingança. 
 
Moisés estava em uma circunstância muito difícil quando Deus o protegeu. Todos os recém-
nascidos foram mandados à morte no tempo quando Moisés nasceu. Entretanto, com a ajuda 
de sua mãe e sua irmã mais velha, Moisés foi adotado pela filha do Faraó. Essa princesa 
específica não tinha um filho. Esse é o motivo pelo qual, quando ela viu o bebê Moisés 
flutuando no rio Nilo em uma cesta, ela pensou, “Uma criança judia. Ele parece tão simpático. 
Eu o adotarei e o educarei como meu próprio filho.” Entretanto, este não era seu próprio 
pensamento, mas Deus plantou este pensamento. 
 
O Faraó não tinha qualquer outro filho, assim, Moisés era o próximo na linha para se tornar 
Faraó. Moisés poderia ter ajudado seu povo, uma vez que se tornasse Faraó. Se ele dissesse 
para os egípcios, “Vocês colocaram meu povo sob grande sofrimento e trabalho. Contudo, nos 
tornaremos a realeza agora e vocês egípcios se tornarão nossos escravos,” ele poderia ter feito 
uma reviravolta instantaneamente. Entretanto, essas coisas não puderam acontecer por causa 
de sua raiva. Isto é algo sobre o qual o Pai se sente muito triste. Enquanto falava sobre os 
acessos de raiva de Moisés, o Pai disse, “Eu sou um ser humano como vocês, mas eu tenho 
duas diferenças. A primeira é que eu tenho que superar a ganância autocentrada, e a outra é 
que eu tenho que superar os acessos de raiva autocentrados. Podemos cumprir qualquer coisa 
se superamos completamente estas duas coisas.” 
 
É ruim ter pensamentos autocentrados e ganância autocentrada. Entretanto, o Pai disse que 
raiva autocentrada é ainda pior do que isso. Podemos aprender isto a partir de Moisés. Se 
Moisés pudesse ter contido sua raiva, não apenas ele não teria esse destino miserável, mas seu 
povo também não teria morrido dessas formas miseráveis. Um grupo com um líder que não 
pode controlar sua raiva está fadado a declinar. O Pai recebeu muito treinamento para trilhar o 
curso de Messias. O Pai disse, “Eu não era uma pessoa boa desde o início. Eu era impaciente. 
Eu tinha um forte desejo de vingança, e não gostava de perder. Entretanto, eu mordi minha 
língua e treinei para ser capaz de trilhar o curso messiânico.” 
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O Pai disse que qualquer pessoa que possa dominar sua ganância autocentrada e acessos de 
raiva pode realizar qualquer coisa. Isto é porque a consciência dessa pessoa a respeita. 
 
Podemos ser capazes de enganar a todos ao nosso redor, mas não podemos enganar nossa 
consciência. Como poderíamos enganar nossa consciência quando ela está enraizada em Deus? 
Nossa consciência nos acusa, “Ei você. Você fez essas e aquelas coisas erradas, não é? Por que 
você fez isto?” Quando nossa consciência nos acusa assim, perdemos força em nosso corpo, e 
caímos no chão. 
 
Entretanto, quando nossa consciência nos respeita, podemos ter competência em qualquer 
coisa que façamos e podemos alcançar vitória em qualquer coisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

O coração triste de Deus estava embebido nas tábuas de pedra 
 
Outra coisa importante no curso de Moisés é as tábuas de pedra. 
 
Há dez mandamentos gravados nas tábuas de pedra. Você também saberá disto quando tiver 
uma oportunidade de visitar Israel. Eu pude ver quando fui para Israel, que o povo de lá copia 
sua lei, chamada ‘Torah,’ em uma folha de papel fina, a enrola, e a coloca no batente da porta. 
Então eles fazem um pequeno buraco no batente da porta, colocam o Torah nele, e o tocam e o 
beijam sempre que chegam ou saem de casa. Eles o tocam e o beijam tanto que eles se tornam 
brilhantes. 
 
Essa é a grande importância que eles depositam em sua lei. Entretanto, o curso que levou Deus 
a dar estes mandamentos foi também de grande tristeza. 
 
O Pai até esse tempo não pôde falar diretamente para os sábios. No caso de Noé, Deus 
somente apareceu em seus sonhos e disse, “Noé, construa uma arca dessa e dessa maneira.” 
Deus não era capaz de falar com Noé diretamente. Isto é porque eles ainda estavam na posição 
de servo dos servos. 
 
Então Deus encontrou Moisés e o chamou como seu representante. Deus foi capaz de falar 
com Moisés diretamente porque o fundamento foi preparado para Deus ser capaz de falar 
diretamente com Moisés. 
 
Contudo, Moisés disse para Deus, “Eu sou lento de fala e discurso.” Então Deus disse para 
Moisés, “Eu sei que seu irmão Aarão pode falar bem. Você falará para ele, e ele moverá as 
pessoas para você.” 
 
Contudo, mais tarde Aarão levou as pessoas no caminho da infidelidade quando ele os deixou 
criar uma estátua de ouro de um bode e dançar ao redor dele. Satanás acusa Deus quando o 
povo de Israel caiu em descrença. Então os israelitas não podem ir até Deus diretamente, e a 
Vontade de Deus não pode ser cumprida. Entretanto, embora eles não possam ir diretamente 
até Deus, eles ainda podiam ir até Deus indiretamente através de exaltar rigidamente os dez 
mandamentos (a lei). 
 
Os dez mandamentos de Moisés (as tábuas de pedra) se tornaram uma parede de pedra que 
dividiu Deus e o povo Judeu que não acreditou em Deus. O Pai disse o que é muito triste neste 
ponto, que Deus queria falar diretamente com os israelitas, mas ele não pôde por causa de sua 
descrença. Devemos saber que existe uma história triste por trás dos dez mandamentos de 
Moisés (as tábuas de pedra) que, no final, funcionou para dividir Deus e os seres humanos. 
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Uma história sobre o jejum de 40 dias de Moisés 
 
Eu quero contar para vocês uma história triste sobre o jejum de 40 dias de Moisés. 
 
Isto aconteceu quando ainda estávamos na antiga sede da igreja em Cheongpa-dong Yongsan-
gu, Seoul. Havia uma mulher que se juntou à nossa igreja com a orientação de Moisés. Ela
costumava ser católica, era muito enérgica, e orava muito também. Eu pensei que ela seria 
uma grande adição para nossas atividades da igreja.  
 
Então ela participou da igreja regularmente por algum tempo. Um dia ela veio para a igreja 
com um grande saco e fez uma inclinação completa para o Pai. 
 
O Pai perguntou a ela onde estava indo, e ela respondeu, “Estou seguindo a orientação de 
Moisés e vou para o Monte Samgak para jejuar por 40 dias duas vezes.” O Pai ficou zangado e 
disse, “Você vai fazer o quê?” 
 
A mulher começou a explicar, “Moisés me disse que quando as pessoas dão conferência sobre 
o Princípio, elas somente falam sobre como Moisés fez duas vezes o jejum de 40 dias, recebeu 
duas vezes as tábuas, e seguiu através de muito sofrimento para conduzir um enorme grupo de 
pessoas. Ele me disse que as pessoas não concentram nas boas coisas que ele fez. Então ele me 
implorou para entender e conhecer seu coração. Ele disse que se eu pudesse fazer um jejum de 
40 dias duas vezes, ele me daria todos os milagres e poderes que Deus deu a ele.” Em outras 
palavras, parecia que Moisés no mundo espiritual tinha seduzido ela. 
 
Depois de ouvir sua resposta, o Pai começou a falar com ela, desta vez em uma voz gentil 
como se estivesse tentando persuadir uma criança: “Moisés está mentindo. Mesmo as coisas 
que os espíritos de posições elevadas dizem são verdade somente 80 por cento das vezes. O 
mundo espiritual é a realidade arcangélica e o Mundo Físico é a realidade Abel, sendo que 
ainda estou vivo. Você não deve acreditar nas coisas que o mundo espiritual diz, mas ao invés 
acreditar em mim. Mesmo os espíritos com posições elevadas às vezes tentam satisfazer sua 
ganância utilizando as pessoas no Mundo Físico com mentiras. Moisés foi capaz de fazer 40 
dias de jejum duas vezes, não por causa de seu próprio poder, mas graças ao poder de Deus. 
Ele realmente foi capaz de terminar os dois jejuns de 40 dias porque Deus o alimentou 
espiritualmente. Você sentirá fome até a morte, se jejuar por 40 dias duas vezes. Além disso, 
mesmo os poderes de Moisés foram dados a ele por Deus. Moisés não fez isto por ele mesmo. 
Moisés nunca pode dar esses poderes para você. Portanto, se você está disposta a jejuar 40 dias 
duas vezes, você deve redirecionar essa energia e sair como pioneira em novas igrejas duas 
vezes.” Ela ficou triste e silenciosamente saiu mais tarde pela porta. Ela nunca mais voltou. 
 
Houve também outra mulher que era a mãe de um membro masculino dos 777 casais. Ela era 
um tipo de pessoa que oferecia muito jeongseong ao céu. Ela começou um jejum de 40 dias, e 
então ela insistiu em continuar seu jejum mesmo quando os 40 dias estavam terminando. Ela 
foi além de 60 dias, e então, como se uma vela estivesse silenciosamente apagando, ela foi 
silenciosamente para o mundo espiritual. O Pai disse que é impossível para um ser humano 
jejuar 80 dias somente com seu poder. Devemos entender que isto pode ser possível com a 
ajuda espiritual de Deus, mas nossos corpos físicos têm um limite que torna certas coisas 
completamente impossíveis. O Pai diz que Moisés fica sempre triste quando ouve as pessoas 
dando conferência sobre seu curso. Isto é porque as pessoas normalmente focam em seus erros 
de golpear a rocha duas vezes e não falarem muito sobre todo o sofrimento que ele teve que 
suportar depois de deixar o Egito. Isto é muito desconfortável para Moisés suportar. 
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Capítulo 10 – As Idades Paralelas e a Providência dos 

Verdadeiros Pais 

 
História paralela é o entendimento providencial da história descoberta pelo 
Pai 
 
Na segunda parte do Princípio Divino, podemos encontrar a história do povo Judeu, do 
Cristianismo, do mundo ocidental, e de todo o mundo. Além disso, o Princípio de Restauração 
explica sobre os paralelos entre duas idades. Por exemplo, ele diz que os 400 anos de 
perseguição Romana era a idade de indenização pelos 400 anos de perseguição Egípcia. Então 
vemos que desde um ponto ao outro é 120 anos, outro é 210 anos, e vemos que os números nas 
idades paralelas estão ordenados. 
 
Quando examinamos mais de perto como a história humana tem se desenvolvido, podemos 
descobrir que situações semelhantes estão se repetindo. Podemos deduzir a partir disto que a 
história humana está se desenvolvendo na forma de uma espiral, repetindo as situações 
semelhantes que já aconteceram no passado. 

 
Quando olhamos para o desenho, A, A’ e A” representam as figuras históricas que foram 
chamadas para suas próprias respectivas eras. Além disso, as linhas em realce sob A, A’ e A” 
no gráfico simbolizam esse evento histórico específico semelhante àquele que tinha acontecido
ao seu antecessor. 
 
Quando eventos semelhantes ocorrem em épocas diferentes, chamamos estes períodos de 
Períodos Providenciais Paralelos. 
   
Isto foi algo que ninguém mais foi capaz de descobrir. Quando períodos históricos são 
registrados, eles somente mencionam qual período começou em qual tempo e como. Então 
eles mencionam como o período de tempo terminou e o que cada pessoa fez ao longo do 
caminho. A maior parte da história humana é um registro sequencial de eventos externos. 
Alguns historiadores vieram com seu próprio entendimento da história, mas nenhum foi capaz 
de vir com o exato entendimento providencial da história a partir da perspectiva da 
restauração. 
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Deus envia uma figura central a fim de criar um fundamento para enviar o Messias, mas se a 
figura central falha, então Deus envia outra. Como Deus tem que forçar a nova figura a 
indenizar e restaurar os erros de seu antecessor, Deus deve fazê-lo executar coisas 
semelhantes. Esse é o motivo pelo qual a história tem evoluído na forma de uma espiral. 
 
O Pai costumava dizer, “Pesquise deste ponto até este ponto. Ele será de 120 anos.” É assim 
que o gráfico que explica sobre os Períodos Providenciais Paralelos foi criado. 
 
Os Períodos Providenciais Paralelos estão divididos em três estágios de 2.000 anos cada um: O 
período na Era da Providência para Estabelecer o Fundamento para a Restauração (2.000 anos 
desde Adão até Abarão), o período na Era da Providência de Restauração (2.000 anos desde 
Abraão até Jesus), e a Era da Providência Estendida de Restauração (2.000 anos desde Jesus 
até o Retorno do Senhor). 
 
De Abraão até Moisés são 400 anos, de Jesus até Santo Agostinho são 400 anos, e a partir de 
Moisés até o Rei Saul são 400 anos, e desde Santo Agostinho até Carlos Magno, o Grande, 
também são 400 anos. Eventos semelhantes aconteceram dentro destes períodos diferentes na 
história. Esse é o motivo pelo qual tudo é revelado quando examinamos de perto os Períodos 
Providenciais Paralelos. Tal como descobrimos conchas escondidas quando cavamos na areia, 
o Pai descobriu estes períodos significantes. Esse é o motivo pelo qual os Períodos Paralelos é 
o entendimento providencial único do Pai sobre a história. 
 
O Sr. Eu Hyo Won escreveu em seu diário que “O capítulo 5 da segunda parte do Princípio 
Divino é realmente hipnotizante e fica cada vez mais profundo quando o leio e o contemplo. O 
Pai descobriu os períodos e extensões das épocas da providência de restauração que ninguém 
na história pôde descobrir.” Os Israelitas são o povo escolhido que foi central ao avançar a Era 
da Providência de Restauração que começou a partir de Abraão e, portanto, a história do povo 
Judeu se tornou material muito importante no entendimento desse período particular na 
história. 
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Além disso, os cristãos formavam o povo escolhido que era central para avançar a Era do 
Prolongamento da Providência de Restauração. Portanto, a história do Cristianismo oferece 
esclarecimentos importantes para o entendimento dessa época específica. Então naturalmente, 
a história do povo coreano, que é o terceiro Israel, centrando no Retorno do Senhor se torna 
um material importante para esta época. 
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A providência de quarenta na separação de Satanás para o fundamento em 
nível nacional 
 
É muito importante entender como os Períodos Paralelos da história de restauração estão se 
desdobrando na época atual. 
 
Este é um gráfico que explica esse avanço. (Será mais fácil entender este gráfico quando você 
lê primeiro esta seção do Princípio Divino.) 

 
Restauração de Canaã em Nível Cósmico  

Uma condição Nacional de Indenização para Separar Satanás sobre o Número 40 
 

 
 
A parte mais importante no Capítulo 5 do Princípio de Restauração é as Guerras Mundiais. A 
primeira guerra mundial foi uma guerra que preparou o fundamento sobre o qual o Pai pôde 
nascer como o Messias. Houve também outros eventos significativos na história da 
humanidade que serviram como a preparação para o nascimento de um único homem, que é 
nosso Pai, tal como a Renascença, a Reforma Religiosa e o entendimento Caim e Abel da vida 
humana. 
 
A partir do ponto de vista do Princípio, a Coreia tinha que formar um fundamento no nível 
nacional depois da providência de quarenta para separar Satanás. Isto é para a restauração 
cósmica de Canaã, e somente então a Coreia poderia se tornar a nação que pôde receber o 
Messias. 
 
Os descendentes diretos que compartilhavam a linhagem de sangue de Abraão e que fugiram 
da perseguição do Egito e exaltaram a Vontade de Deus foram os primeiros Israelitas 
escolhidos. Os seguidores cristãos que exaltaram Jesus ressuscitado, que foi crucificado depois 
de ser acusado de heresia pelos primeiros Israelitas, e que herdaram as obras da providência de 
restauração foram o segundo Israel. 
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Havia uma elevada possibilidade que o Retorno do Senhor seria perseguido pelos cristãos tal 
como Jesus foi perseguido pelos primeiros Israelitas, assim, Deus teve que escolher o povo 
que exaltasse o Retorno do Senhor como o terceiro Israel a fim de concluir a terceira era em 
Sua providência. O povo coreano que exaltava o Retorno do Senhor e que tinha a missão de
concluir a terceira providência de Deus, teve que se tornar o terceiro Israel. 
 
A fim de criar um fundamento do número 40 para separar Satanás e começar o Curso Nacional 
para Restaurar Canaã, o povo escolhido do primeiro Israel seguiu através do curso de 
sofrimento de 400 anos sob o Egito, que representava o mundo satânico naquele tempo. 
 
De forma semelhante, o segundo Israel também lutou e venceu sua longa batalha de 400 anos 
contra a perseguição do Império Romano que representava o mundo satânico naquele tempo a 
fim de começar o Curso Mundial para Restaurar Canaã. 
 
Portanto, a fim do povo coreano, o terceiro Israel, criar o fundamento do número 40 para 
separar Satanás para começar o Curso em Nível Cósmico para Restaurar Canaã, o povo 
coreano tinha que sofrer perseguição sob determinadas nações por um período que 
corresponde com o número 40. 
 
A Coreia se tornou parte do Japão em 1910, mas a Coreia já tinha perdido sua independência 
em 1905 quando seus direitos diplomáticos foram totalmente tirados pelo Império Japonês. A 
Coreia se tornou uma colônia do Império do Japão e suportou 40 anos de perseguição. 
 
A colonização da Coreia pelo Japão e sua subsequente perseguição do povo coreano foi algo 
semelhante quando Eva se colocou na posição invertida para se tornar sujeito de Adão. A 
Coreia, como a nação Adão onde o Messias nasceu, tinha que restaurar através de indenização 
pelo curso inverso a posição de parceiro sujeito de Eva em relação a Adão no Jardim do Éden. 
 
A partir da perspectiva do Princípio, o longo período de 40 anos de domínio do Japão 
aconteceu não puramente por causa da vontade humana, mas por causa da necessidade de 
cumprir a providência de restauração de Deus. 
 
Quando entendemos o Princípio, o povo coreano não deve odiar ou ostentar ressentimento em 
relação ao povo japonês. Agora que o Messias chegou, a Coreia pode restaurar a realidade de
domínio de Adão, e a Coreia e o Japão podem ficar felizes juntos enquanto servem ao Senhor. 
 
A primeira guerra mundial começou em 1914 e terminou em 1918, e o movimento Mansei 
aconteceu no primeiro dia de Março em 1919. Sobre esse fundamento criado por nosso povo 
com muito sangue, o Pai nasceu no ano seguinte, no dia 6 de janeiro de 1920 (Lunar). 
 
Então no dia 15 de agosto de 1945, quando o primeiro período de indenização do número 40 
cósmico terminou, a Coreia foi capaz de recuperar sua independência. 
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O Cristianismo falhou em servir o Pai seguindo com independência 
 
O Pai começou a aparecer como o Retorno do Senhor nesta terra depois do fim da Segunda 
Guerra Mundial. A Coreia recepcionou sua independência do Japão quando a Segunda Guerra 
Mundial terminou em 1945. Os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial eram nações cristãs 
principais: América, Grã-Bretanha e França. Três anos mais tarde em 1948, a República da 
Coreia estabeleceu seu próprio corpo de governo. 
 
Muitos patriotas, incluindo o Sr. Kim Gu, atravessaram os lados norte e sul da península na 
esperança de criar uma Coreia unificada. Entretanto, seus esforços para edificar um governo 
unificado falharam, porque um governo comunista já havia se instalado no lado norte do 
paralelo 38, e o lado sul da nação estava sob o regime dos militares americanos pelos últimos 
três anos. Em 1948, a República da Coreia criou seu próprio governo se separando do norte. 
 
Se os cristãos naquele tempo não se opusessem ao Pai por sete anos desde 1945 até 1952, o 
Pai disse que ele poderia ter aparecido diante do mundo como o Senhor. 
 
Em nossa nação, havia dois tipos diferentes de cristãos: os cristãos tipo Caim e os cristãos tipo 
Abel. Os cristãos tipo Abel eram aqueles que se recusaram a inclinar para o império japonês 
durante o período da colonização japonesa e protegeram seu padrão de fé, mesmo se isto 
significasse martírio. Os grupos conduzidos por Kim Seong Do ou Heo Ho Bin, que eram 
compostos de muitas pessoas abertas espiritualmente, eram os cristãos que estavam dispostos a 
se sacrificarem somente pela Vontade do Céu. 
 
O Pai buscou os grupos de cristãos tipo Abel logo que a Coreia obteve sua independência. O 
Pai era o Adão aperfeiçoado, e o Adão aperfeiçoado precisava restaurar Adão e Eva. 
 
A partir da posição de Adão restaurado, o sr. Kim Baek Mun testemunhou sobre o Pai. O sr. 
Kim Baek Mun testemunhou sobre o Pai dizendo que o Pai é aquele que assume o trono mais 
elevado: “Você é aquele que veio com a glória de Salomão.” Entretanto, tal como João Batista 
testemunhou sobre Jesus, mas não o seguiu por causa de sua dúvida, Kim Baek Mun também 
não seguiu o Pai, mesmo depois de testemunhar sobre ele. Então as pessoas abertas 
espiritualmente entre os seguidores do sr. Kim Baek Mun receberam uma revelação dizendo 
para eles, “Não sigam o sr. Kim, agora sigam o sr. Moon.” Quando o sr. Kim Baek Mun negou 
até mesmo aceitar isto, o Pai não pôde obter seu fundamento de substância, e partiu para o 
norte da Coreia. 
 
O Pai foi para a Coreia do Norte para encontrar a mulher que se chamava “a esposa de Jeová.” 
A avó Kim Seong Do também faleceu sem cumprir sua missão, e a sra. Heo Ho Bin morreu 
como mártir dentro da prisão porque ela recebeu a carta do Pai quando estava na prisão, mas 
não seguiu as ordens do Pai. 
 
A seguir foi a avó Park Eul Ryong. O Pai agiu com ela como se fosse seu servo, até mesmo ao 
ponto de lavar suas roupas íntimas. A sra. Park Eul Ryong também testemunhou que o Pai é o 
Senhor, mas logo a seguir começou a duvidar dele. Falhando em servir o Pai como o Senhor 
substancial, ela ficou louca e partiu. O Pai recebeu os testemunhos de cristãos espirituais tipo 
Abel, mas eles falharam em servir o Pai como o Senhor substancial. No final, o céu teve que 
enviar o Pai para o campo de prisão de Heungnam  a fim de proteger a vida do Pai da 
perseguição crescente dos cristãos. O Pai obteve sua liberdade depois que começou a Guerra 
da Coreia e ele foi para o Sul. 
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Os cristãos espirituais tipo Abel falharam em cumprir sua missão como tal. Se estas pessoas 
cumprissem sua missão, elas poderia ter facilmente absorvido o Cristianismo tipo Caim, e a 
Vontade do céu poderia ter sido concluída. Assim, o Cristianismo tipo Abel tinha que aceitar e 
servir o Pai como o Senhor. 
 
Os cristãos tipo Caim eram aqueles que sucumbiram à pressão e se inclinaram para o 
imperador japonês. Eles serviam tanto Jesus quanto o imperador japonês. Então eles formaram 
os grupos intelectuais na sociedade. O governo não tirou sua riqueza e eles foram para a 
América para receber educação de alto nível. Quando o regime do exército americano 
começou, eles precisavam de pessoas bem educadas que pudessem falar inglês, por isso, eles 
acabaram selecionando quaisquer pessoas capazes, incluindo pessoas pró-Japão. 
 
Os cristãos tipo Caim se reuniam sob a bandeira do Partido Liberal de Lee Seung Man. O Pai 
escreveu uma carta para um dos auxiliares do presidente Lee Seung Man, e disse a ele sobre a 
visão do Pai, mas não havia como um grupo dessas pessoas que estavam cheias com ganância 
mundana pudesse ter aceito a mensagem do Pai.  
 
Aceitar a mensagem do Pai significava para eles que teriam que perder seu fundamento, assim 
eles começaram a lançar severa perseguição contra o Pai. O Pai foi rejeitado pelo Cristianismo 
tipo Caim porque até mesmo o Cristianismo tipo Abel falhou em aceitar o Pai. 
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Restauração da posição do filho mais velho em 1985 
 
A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. O Pai disse que se os 
cristãos tivessem aceitado o Pai, o céu na terra poderia ter sido realizado em sete anos até 
1952. Este era o plano de Deus. Entretanto, os cristãos que deviam seguir o Messias não o 
seguiram. Então a providência foi estendida por quarenta anos.  
 
Até quando vai quarenta anos depois de 1945? É 1985. O Pai estava na América nesse tempo. 
Então ele foi para a prisão de Danbury. Por que o Pai foi para a prisão de Danbury? 
 
O Pai disse para os membros dos 36 casais virem para a América. Eu fui para a América em 
fevereiro de 1983, mas os homens dos 36 casais foram para a América a partir do início de 
1982. Eu fiquei ativa na América por cerca de nove anos. Então eu vim para o Japão em julho 
de 1991 quando o Pai me disse para ir ajudar a providência no Japão. Esse foi um período 
importante na providência quando o Pai encontrou Gorbachev e Kim Il Sung a fim de trazer o 
mundo do comunismo em completa subjugação. Então por que o Pai teve que ir para a prisão 
de Danbury? Além disso, por que o Pai teve que ir para a América? 
 
Muitas pessoas têm perguntas sobre isto. Por que o Pai teve que fazer seu trabalho na 
América? 
 
Há três irmãos na América. Estes três irmãos acreditam e adoram o mesmo Deus como seu 
Pai. O filho mais velho é o Judaísmo, o segundo filho é o Cristianismo, e o terceiro filho é a 
Igreja de Unificação. A América é o único lugar onde estes três irmãos residem no mesmo 
país. Esse é o motivo pelo qual o Pai teve que ir para a América. 
 
O povo Judeu, que era o filho mais velho, começou a vir para a América em grande número no 
tempo da Segunda Guerra Mundial. Isto era porque Hitler perseguiu os Judeus. Hitler queria 
que seu povo germânico fosse reconhecido como a melhor raça do mundo, mas este sonho foi 
interferido pelos Judeus. Compreendendo que os Judeus eram melhores do que seu próprio 
povo, ele assassinou seis milhões de Judeus. 
 
O Judaísmo trilhou um curso doloroso por 4.000 anos. O Pai disse que o povo que recebeu a 
maior perseguição foi o povo Judeu. Isto foi porque todas as nações ao redor deles praticavam 
o politeísmo. Os Judeus que acreditavam que há somente um único Deus, receberam uma 
inimaginável quantia de perseguição, que teria sido impossível para outros suportarem. O 
sofrimento que eles tiveram que suportar através de 4.000 anos a fim de serem escolhidos por 
Deus não pode ser descrito com palavras. 
 
Assim, Jesus veio sobre esse fundamento, mas por causa da falha do povo Judeu em acreditar 
e servir Jesus, que ao invés o assassinaram, aqueles que acreditaram em Jesus tiveram que 
morrer em martírio. Esse é o período de 2.000 anos.  Por isso, 4.000 anos combinados com 
2.000 anos formam o período de 6.000 anos. A providência de Deus pôde avançar e o Pai pôde 
vir como o terceiro filho por causa do fundamento de 6.000 anos do sofrimento de seus dois 
irmãos mais velhos. 
 
Entretanto, estes dois irmãos se opuseram ao Pai. Os Judeus pensam que a crucificação de 
Jesus foi correto. Entretanto, o Pai diz que os Judeus assassinaram Jesus por causa da falta de 
fé. Os Judeus não querem ouvir isso. Eles ficam zangados sempre que ouvem isto. Esse é o 
motivo pelo qual os Judeus na América são aqueles que mais perseguem o Pai.  
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Além disso, e quanto ao Cristianismo? Os cristãos dizem que eles receberam salvação 
completa através da cruz, mas o Pai diz o contrário. Por isso, os cristãos se opõem ao Pai. 
 
Quando ele estava trabalhando na América, o Pai disse, “Eu tenho três inimigos na América. 
Dois são os meus irmãos Judaísmo e Cristianismo. O outro é o comunismo. Estes três inimigos 
tentam me matar.” Entretanto, seus dois irmãos o enviaram para a prisão de Danbury antes que 
o comunismo pudesse colocar suas mãos no Pai. 
 
Contudo, o Pai ainda tentou salvar seus dois irmãos mais velhos. Isto é porque o comunismo 
vem depois do Judaísmo e Cristianismo. O comunismo está determinado a destruir o 
conservadorismo. O Pai ofereceu muito jeongseong a fim de salvar seus dois irmãos mais 
velhos das mãos do comunismo, e investiu muito dinheiro para fundar um jornal chamado 
“The Washington Times.” Ele fez isto a fim de lutar a batalha contra o comunismo, que estava 
empenhado em perseguir seus dois irmãos mais velhos. 
 
O Pai disse que pensa sobre José sempre que seus dois irmãos mais velhos tentam matá-lo. 
Estes dois irmãos mais velhos são aqueles que serviram e atenderam Deus pelos últimos 6.000 
anos antes do Pai nascer nesta terra. O Pai disse que esta é a razão que ele deve salvar seus 
dois irmãos mais velhos, embora eles tentem matá-lo. 
 
Mesmo agora, o Pai não odeia os Judeus e os cristãos, mas pensa que eles são dois irmãos 
mais velhos preciosos. O Pai disse que como todos os três irmãos estão na América, a Vontade
do Céu deve ser cumprida na América. 
 
O Pai fez uma determinação antes de ir para a prisão de Danbury: “Eu não devo morrer aqui. 
Se eu morrer aqui, isto será o mesmo como a crucificação de Jesus.” Jesus não foi capaz de 
cumprir sua missão por causa da crucificação. 
 
Havia 200 prisioneiros na prisão de Danbury naquele tempo. Eles ignoraram o Pai no início, 
chamando-o de chefe de um grupo herege ramificado do Cristianismo. Além disso, eles deram 
ao Pai a tarefa leve de cuidar das embalagens de sal e pimenta na lanchonete porque ele é 
velho. Entretanto, o Pai saia cedo de manhã antes de todos os outros para esfregar o chão, 
limpar as mesas e fazer todas as preparações necessárias para uma refeição. 
 
Os prisioneiros na prisão não queriam trabalhar muito. Entretanto, o Pai limpava tudo de 
forma muito ordenada quando terminava de comer, e todos que viam a sinceridade do Pai 
ficavam comovidos. Desta forma o Pai se tornou o modelo para os outros. 
 
O Pai dormia da meia noite até a três da manhã. Então ele despertava e continuava orando na 
sala de orações. Alguns dos detentos imploraram para o Pai que queriam orar com ele na sala 
de orações. Entretanto, o Pai recusava polidamente suas súplicas porque eles nem mesmo 
entenderiam suas orações, sendo que ele orava em coreano. 
 
Algumas semanas mais tarde, eles começaram a respeitar o Pai, chamando-o de “Pai Moon!” 
Então, sempre que os membros de suas famílias vinham visitá-los, eles diziam, “Eu estou 
junto com este grande homem chamado Rev. Moon. É uma honra estar nesta prisão com o 
Rev. Moon.” Aqueles que eram liberados da prisão antes do Pai vinham até ele e diziam, 
“Sinto muito que estou partindo daqui antes de você. Eu tenho certeza que virei visitá-lo mais 
tarde.” O Pai mudou completamente o ambiente dessa forma. Assim, não houve ninguém que 
prejudicou o Pai. Entretanto, havia algumas preocupações no coração do Pai. 
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O Sr. Kamiyama foi para a prisão de Danbury juntamente com o Pai. O Pai recebeu dezoito 
meses, e ele foi sentenciado por seis meses. Suas sentenças foram reduzidas por bom 
comportamento, entretanto, o Pai ficou treze meses e o Sr. Kamiyama ficou quatro meses na 
prisão. 
 
Quando o Sr. Kamiyama estava com o Pai, o Sr. Kamiyama ficava à noite observando 
enquanto o Pai dormia. Quando sua data de liberação estava chegando, o Sr. Kamiyama se 
preocupou sobre quem ficaria à noite vigiando depois que ele fosse liberado. Ele se preocupou 
se o Pai sentaria sozinho para comer em um canto da cantina. 
 
Entretanto, Deus moveu os corações de um homem branco e um homem negro para conceder 
ao Pai ao menos três horas de sono. Eles vieram até o Pai e imploraram, “Rev. Moon! Faremos
turnos de vigília à noite, assim, durma bem.” O Pai nos disse, “É assim como fui capaz de 
dormir ao menos três horas por dia sem preocupações.” Depois de tudo isso, o Pai foi capaz de 
sair vivo.  
 
O que o Pai fez depois de ser liberado da prisão? O Pai disse, “Meus irmãos mais velhos 
tentaram me matar, mas eu avancei a surpreendente providência de salvar meus irmãos. 
Através disto, eu restaurei a primogenitura.” Através de amar seus dois irmãos mais velhos, o 
Pai que estava na posição do terceiro filho, foi capaz de assumir a posição do filho mais velho. 
 
Então o Pai começou a nos perguntar todos os dias, “o que eu disse a vocês que eu fiz lá 
dentro?” “Sim, o senhor disse que restaurou a primogenitura!” Então ele perguntava de novo 
no dia seguinte, “O que eu fiz?” “Sim, o senhor restaurou a primogenitura.” Costumamos dizer 
que gostamos de falar sobre a realeza de Deus neste tempo. Quando damos três gritos de Eog-
mansei, gritamos “Eog-mansei para o estabelecimento da realeza de Deus!” Então isto 
costumava ser a restauração da primogenitura. Assim, repetimos todos os dias, por semanas e 
meses, “É a restauração da primogenitura. A restauração da primogenitura.” 
 
O Pai também nos disse, “Vocês sabem o significado de restauração da primogenitura? 
Restauração da primogenitura significa que o filho mais jovem assume a posição do filho mais 
velho. O mundo espiritual agora coopera comigo. Somente o filho mais velho pode alcançar a 
Vontade de Deus.” O Pai saiu da prisão de Danbury de forma vitoriosa sem evitar a 
perseguição. 
 
Os dois irmãos mais velhos enviaram o Pai para a prisão, mas muitas pessoas justas entre os 
lados destes irmãos vieram até o Pai. Eles vieram até o Pai e disseram, “Sentimos muito. O 
povo da América colocou você na prisão por algo tão trivial.” 
 
O incrível milagre das pessoas brancas repetiu o que aconteceu porque o Pai foi para a prisão 
de Danbury. 
 
O Pai também deu palavras especiais enquanto ele estava na prisão de Danbury sobre a Mãe 
que ofereceu jeongseong por ele. “Eu realmente sou grato pela Mãe. Eu acredito que a Mãe 
tem experimentado o mais profundo vale de shimjeong com esta situação envolvendo 
Danbury. Ela me encontrou enquanto era apenas uma criança, e ela ascendeu rapidamente. Por 
causa de sua vida, seu padrão se elevou gradualmente. Ela foi capaz de conhece o coração de 
uma mulher que anseia por seu esposo.” (A partir do Curso de Vida dos Verdadeiros Pais) 
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Jogos Olímpicos de 88 e a proclamação do Dia da Fundação para a nação 
Mundial Unificada 
 
Depois de 40 anos de extensão da providência desde 1948, os Jogos Olímpicos de 1988 foram
realizados em Seul. 
 
A partir de um ponto de vista externo, a Olímpiada de 1988 em Seul ajudou a mostrar para o 
mundo a força da Coreia como uma nação. A partir de um ponto de vista interno, a 
providência de Deus estava envolvida com a Olímpiada. O governo foi oficialmente 
estabelecido na Coreia em 1948, mas depois de 40 anos de extensão na providência, o Pai 
proclamou “A Nação do Mundo Unificado” e trouxe o nível da Coreia ao nível da nação que
unificou o mundo (Este nível foi agora estendido para aquele da “Nação do Cosmos 
Unificado”). 
 
Atletas participaram de 160 nações, o maior número na história dos Jogos. Houve 13.000 
participantes e houve cerca de 514 participantes da União Soviética. Isto foi algo que 
poderíamos somente sonhar naquele tempo. 
 
Quando eu estava em Nova York, um membro que costumava trabalhar como um caixa em um 
banco japonês me disse que muitas pessoas japonesas na América enviaram dinheiro para o 
sucesso do evento. Nosso país estava com pouco orçamento, mas muitas pessoas ao redor do 
mundo enviaram dinheiro para a Coreia. 
 
Em Osaka, Japão, havia um salão de reunião para coreanos que viviam no Japão. Eles criaram 
e colocaram uma placa em uma das paredes onde havia uma lista de quem doou 1 milhão de 
Yens, 2 milhões de Yens e 3 milhões de Yens. Coreanos no Japão doaram muito dinheiro 
naquele tempo. Nosso governo colocou esse dinheiro em bom uso. 
 
160 nações participaram na Olímpiada, mas muitas delas eram pequenas nações insulares, com 
algumas dezenas de milhares de população. Essas nações não poderiam enviar seus 
participantes. Assim, convidamos estes participantes e pagamos por seus custos. Vejam, eles 
puderam ser contados como uma nação desde que tivessem ao menos três participantes, 
incluindo o porta-bandeira. Uma grande nação como a América seria contada como uma nação 
e pequenas nações com somente três participantes também puderam ser calculadas como uma 
nação. É dito que a Coreia convidou estes participantes de pequenas nações com o dinheiro 
que eles receberam como doação de seu povo vivendo no exterior. 
 
A Coreia do Norte estava observando atentamente quão bem a Coreia do Sul realizaria a 
Olimpíada de 88. Assim, tínhamos que fazer uma boa demonstração. Também tínhamos que 
mostrar ao mundo nossa verdadeira realidade. Assim, a Coreia convidou até mesmo as 
menores nações e o número de países participantes se tornou 160. O maior número de nações 
da história participou desta olímpiada.  
 
O Pai convidou os participantes e seus membros da organização que vieram para a Olímpiada 
de 88 para o Little Angels Art Hall. O Pai deu a eles boa comida, mostrou a eles a 
apresentação do Little Angels. O Pai deu ternos para os homens e roupas de seda para as 
mulheres. O Pai também deu gravatas e lenços. O assistente mais próximo do Pai, o sr. Park 
Bo Hi e o Rev. Kwak Chung Hwan, recepcionaram estes participantes, e eles ficaram 
grandemente comovidos quando eles apresentaram sobre a providência mundial do Pai. 
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Os participantes da União Soviética não vieram no início. O festival continuou por três dias e 
os participantes da União Soviética acabaram vindo para o evento no último dia depois de 
ouvirem tantas histórias boas dos participantes de nações satélites. Neste dia, os assistentes do 
Pai, que estavam lá para agir como representantes do Pai, trabalharam bastante para explicar 
sobre a providência do Pai. Eles disseram que “o Rev. Moon não tem inimigos. Ele não odeia 
ninguém. Ele também está trabalhando muito para salvar este mundo. Ele também tem feito 
muitos trabalhos através de intermináveis serviços e sacrifícios.” 
 
Os participantes ficaram grandemente comovidos, e um dos participantes que ganhou uma 
medalha de ouro, ofereceu sua medalha recém-conquistada para o Pai através do chefe da 
equipe. Ele disse que eles receberam muito do Rev. Moon, e que não poderiam deixar a nação 
sem retornar algo para o Pai. O Rev. Kwak naquele tempo veio para a casa do Pai em Hannam 
Dong e relatou isto. O Pai ficou muito feliz. O Pai ficou satisfeito e disse, “Tudo bem. Como 
os filhos das nações inimigas vieram até mim, trazendo presentes substanciais, o caminho 
agora se abrirá.” 
 
Então o Pai disse que na Olímpiada de Seul, o Pai representava Jacó e os filhos de segunda 
geração representavam Esaú. Embora eles vieram para a Coreia para participarem em um 
torneio, a partir do ponto de vista providencial do Pai, estes Esaús de segunda geração se 
tornaram unidos com o Pai que estava na posição de Jacó. O Pai disse que o importante evento 
da unificação de Esaú e Jacó aconteceu através da Olímpiada de 88. Assim, o Pai fez esforço 
para assistir tantos eventos de esporte quanto possível durante a Olímpiada de 88. O Pai ligou 
três televisões a fim de assistir todos os eventos. 
 
Seul não tinha estádios suficientes, assim, a Olímpiada utilizou estádios em outras cidades 
como Busan, Daegu, Gwanju, e Jeonju. A maioria dos jogos foram mostrados na TV, e o Pai
os assistiu sem dormir. O Pai assistia os jogos até 2 ou 3 horas da manhã. O Pai assistia os 
jogos até as 3 horas da manhã, tentando ficar acordado, mas às vezes ele cochilava. 
 
Por isso, aquelas pessoas atendendo o Pai queriam fazer o Pai ir para a cama, e embora a TV 
estivesse mostrando os eventos de esporte 24 por dia, eles diziam para o Pai, “Pai! Acabou 
agora.” Então o Pai dizia, “Sim? Acabou?” Então o Pai se retirava. Contudo, o Pai dormia 
somente cerca de duas horas e dizia que queria assistir novamente os jogos. 
 
O Pai prestou essa atenção à Olímpiada de 88. Ninguém foi capaz de seguir o nível de devoção 
do Pai. O Pai dizia que ele tinha que oferecer a maior quantia de jeongseong; mais do que
qualquer pessoa no mundo, sendo que a Olímpiada de 88 tinha um significado providencial. 
 
Os atletas coreanos ganharam mais medalhas do que qualquer outro esporte em luta livre 
durante a Olimpíada de 88. Vocês sabem o que o Pai disse sobre luta livre? O Pai explicou 
alegremente, “Lutadores ocidentais têm ombros largos, e carecem de resistência porque seus 
quadris não são tão largos. Eles tentam trazer ao chão os lutadores coreanos como gorilas, mas 
isto não funciona tão bem. Os coreanos são pequenos em altura, mas seus quadris são grandes. 
Eles se recusam a cair e absorvem toda a força dos lutadores estrangeiros. Então eles colocam 
seus peitos contra seus oponentes, que estão exaustos e os lançam ao chão.” Compreendemos 
o poder da Mãe durante esse tempo. Quando o Pai estava assistindo um jogo em sua última 
rodada, quando a medalha estava para ser decidida em 2 ou 3 minutos, o Pai começava a 
aplaudir e chamava a Mãe em voz alta. A Mãe estava naturalmente assistindo o jogo em seu 
próprio quarto com outros assistentes, mas o Pai ainda a chamava. Então ele dizia, “A Mãe 
deve estar perto de mim.” 
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O Pai continuava insistindo para a Mãe vir, então a Mãe ia para o lado do Pai. Ele gritava e 
aplaudia junto com o Pai. Isso deve ter dado a ele muita força espiritual. Mesmo se a Mãe 
estivesse com sono ou previamente preocupada com outra coisa. O Pai disse que a fortuna 
celeste passa a funcionar quando a Mãe está perto dele. O Pai diz que a Mãe precisava estar 
aqui para a vitória. 
 
Realmente, nosso lutador que estava perdendo reverteu a situação e ganhou no final quando a 
Mãe veio. Eu realmente compreendi o poder que a Mãe tinha naquele tempo. 
 
Muitos missionários que estavam trabalhando no exterior voltaram para a Coreia sob o 
comando do Pai. Líderes de igreja de cada nação e membros centrais de cerca de 20 nações 
vieram para a Coreia com seus missionários coreanos. Assim, esses líderes nacionais e os 
membros centrais deram cargas de caminhão de McCol para os atletas de suas próprias nações.  
Eu pensei naquele tempo se o McCol da Ilhwa foi inventado apenas para esse momento. 
 
Jogos olímpicos foram realizados nas noites de verão, assim, esses McCols e garrafas de água 
devem ter sido muito refrescantes para os atletas. Nossos membros da igreja até mesmo deram 
a eles serviço de tradução de graça. 
 
Esses participantes de cada nação nem mesmo sabiam que em suas nações havia a Igreja de 
Unificação. Poderia até mesmo haver participantes que odiavam a Igreja de Unificação, mas 
eles não puderam evitar se apaixonar pela Igreja de Unificação naquele tempo.  
 
Eles ficaram felizes ao ver seus conterrâneos, mas vendo-os se sacrificando tanto por eles, eles 
ficaram muito gratos com nossa igreja. 
 
Nossa igreja ganhou muito internamente e externamente através do evento da Olimpíada de 
88. Foi uma chance para deixarmos os outros saberem sobre nós no nível externo. Além disso, 
pela proclamação da “Nação do Mundo Unificado” depois de criar relacionamento de 
irmandade com muitos diferentes líderes nacionais ao redor do mundo, realizamos as coisas 
que não tínhamos cumprido nos 40 anos anteriores. 
 
O Pai nos disse que o evento Olímpico de 88 teve um importante significado providencial que 
decidiria o destino da Coreia. O Pai disse que esta era a razão que ele tinha que assistir todos 
os jogos enquanto oferecia mais jeongseong do que qualquer outra pessoa no mundo, e disse 
que a fortuna celeste agora estaria com a Coreia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 
 

A realidade de paternidade foi restaurada em 1992 pelo estabelecimento da 
Mãe 
 
Era 1992, quando a extensão de 40 anos desde 1952 terminou. 
 
O Pai colocou a Mãe na linha de frente do mundo inteiro neste ano. O Pai tinha que realizar 
uma tarefa importante antes de ser capaz de colocar a Mãe na frente do mundo. Isto era em 
relação ao comunismo. Assim, o Pai encontrou Mikhail Gorbachev em 1990 e Kim Il Sung em 
1991. Estes encontros não ocorreram por coincidência. 
 
Eu falei antes sobre a ‘Panda Motors Co.” O Pai fez uma grande quantia de investimento na 
China, um país comunista, um país inimigo, e protegeu a economia da China até o fim. O 
Mundo Comunista assistiu isto, e eles ficaram incrivelmente surpresos pela providência 
‘Panda’ do Pai. Eles pensaram, “Ei! Por que o Rev. Moon, que se opõe ao comunismo, ajudou 
a China?” 
 
O Pai naquele tempo disse que 5.000 agentes da KGB estavam trabalhando na América para 
coletar informações para sua agência de inteligência russa. Ele disse que estes agentes 
coletaram informações sobre as atividades e relataram para seu governo. 
 
Depois de monitorarem o Pai de perto, eles compreenderam que as obras do Pai realmente 
foram obras de sacrifício. Eles foram movidos pelos sacrifícios genuínos do Pai, e suas obras 
para o benefício de seus inimigos. 
 
O Pai pediu para encontrar com Gorbachev depois de realizar a Conferência de Mídia em 
Moscou, e Gorbachev estava disposto a encontrar o Pai, sendo que ele já sabia sobre o 
sacrifício do Pai por seu país inimigo, a China, através da KGB. 
 
Quando ele estava com o Pai, Gorbachev perguntou ao Pai, “Rev. Moon, eu fiz minhas 
pesquisas sobre você, e você não é nosso inimigo. Eu tive sucesso com minha política, mas 
nosso fundamento econômico ainda é muito fraco. Por favor, nos ajude com as organizações 
em âmbito mundial e o poder econômico do Rev. Moon.” 
 
O Pai disse para Gorbachev, “Se eu ajudar você financeiramente, isto seria apenas uma ajuda 
temporária. Se você realmente quer tornar a Rússia uma grande nação, você deve acreditar em 
Deus. Criar uma grande nação não pode ser feito através somente da mente humana. Dê a seu 
povo a liberdade de religião.” Então Gorbachev garantiu a liberdade de religião em sua nação. 
 
O Pai também disse para Gorbachev, “Por favor, oriente Kim Il Sung. Por favor, diga a ele que 
a unificação não virá através de violência física, mas ela precisa vir através da verdade e do 
amor eternos de Deus, e através do serviço e sacrifício.” Gorbachev apoiou o pedido do Pai. 
 
Então o Pai fez uma sugestão: “Você deveria me permitir educar sua juventude, assim, eu 
posso treiná-los para se tornarem os líderes que providenciarão o avanço eterno e a 
prosperidade de sua nação.” Gorbachev confiou ao Pai a educação de um número de 
estudantes universitários. Gorbachev seguiu a orientação do Pai. 
 
No início, procuramos 200 estudantes que pudessem falar bem inglês, e compreendemos que 
havia muitos estudantes universitários na União Soviética que podiam falar inglês muito bem. 
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Quando perguntei a eles como eram capazes de falar inglês bem, eles disseram que tinham 
estudado bastante porque tinham que conhecer sobre o idioma e a cultura de sua nação inimiga 
a fim de atacá-la. Assim, muitos estudantes foram voluntários, e o número inicial de 200 se 
tornou 4.000 estudantes. Eles vieram para a América em grupos de 200 para estudar. 
 
Eu estava trabalhando como conferencista para o CARP enquanto também como pastora 
naquele tempo seguindo as ordens do Pai. Por isso, fui capaz de participar nestas sessões de 
educação cerca de três vezes. Os estudantes da União Soviética adoraram as coisas que 
estavam aprendendo e diziam, “O Cristianismo ensina que corpos se levantarão de suas 
sepulturas e que Jesus retornará nas nuvens, mas não acreditamos nessas coisas.” Eles 
disseram que o Princípio era muito mais científico, lógico e prático, e era mais fácil entender. 
Alegremente depois de conferências do Princípio, eles diziam, “Sem problema! Isto é 
realmente verdade.” Eu vi que ateus estavam absorvendo o Princípio até mesmo mais rápido 
do que cristãos que sabiam as coisas de forma errada. Eu fiquei muito surpresa.  
 
Um professor da União Soviética disse durante sua festa de despedida, “Quando aprendemos 
sobre o comunismo, fomos ensinados a odiar, matar e patrocinar revolução sangrenta, e 
pensamos que a revolução violenta era melhor. Entretanto, depois de ouvir o Princípio do Rev. 
Moon, compreendemos que a melhor coisa a fazer é sacrificar pelos outros e amar uns aos 
outros. Vocês são muito afortunados de serem tão jovens e serem capazes de ouvir os 
ensinamentos do Rev. Moon por tanto tempo. Eu sinto pesar por mim mesmo porque não 
tenho tanto tempo de vida como vocês.” Eu testemunhei estas pessoas derramando lágrimas de 
alegria. Assim o Pai trouxe Gorbachev em completa subjugação. 
 
Então o Pai encontrou Kim Il Sung. Kim Il Sung também pensava que o Pai era seu inimigo. 
Entretanto, depois de encontrar o Pai, Kim Il Sung realmente disse, “Eu pensava sobre você 
como um dos mais fortes inimigos que tenho. Contudo, fui capaz de concluir que você não é 
meu inimigo depois de aprender sobre sua vida. Eu compreendi que você é realmente uma 
pessoa que dá incessantemente e se sacrifica por toda a Terra. Portanto, eu respeito você.” 
Então ele também acrescentou, “Se trabalharmos juntos pela unidade desta nação, podemos 
fazer isto rapidamente. Se o governo coreano segue você, eu também seguirei você sem 
condições.” 
 
O Pai ficou muito feliz quando voltou de seu encontro com Kim Il Sung. O Pai disse com 
alegria, “Kim Il Sung conhecia sobre o que ele estava falando. Ele viu que tipo de pessoa eu 
era, e ele era uma pessoa esperta. Se Kim Il Sung se coloca na frente de seu povo e diz, ‘Meu 
povo, ouçam! Estes são os Verdadeiros Pais. Vamos todos segui-los!’ então todo o país pode 
ser restaurado em um único dia!” 
 
Comunistas são um grupo assassino. Assim, os comunistas incessantemente fizeram atentados 
contra as vidas dos Verdadeiros Pais. Entretanto, o Pai foi capaz de trazer a Mãe para o estágio 
quando esses comunistas vieram para o abraço do Pai. 
 
Então que tipo de pessoa é nossa Verdadeira Mãe? A vida do Pai é importante também, mas o 
Pai não pode ser os Verdadeiros Pais se a Mãe, Deus me livre, é assassinada pelos comunistas. 
A humanidade então não teria como ser salva. Assim, o Pai sempre coloca a Mãe em suas 
costas enquanto avança a providência. Entretanto, sendo que os comunistas, que estavam atrás 
da vida do Pai, foram trazidos à completa subjugação, o Pai foi capaz de colocar a Mãe na 
frente.  
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Sendo que a humanidade original foi devastada por causa do papel ativo de Eva ao seduzir 
Adão para cair, a Mãe, que veio como a Eva perfeita, tinha que caminhar na frente do Pai e 
ajudar o Pai a ter sucesso, restaurando assim as ações erradas de Eva através de indenização. O 
Pai tinha uma razão para colocar a Mãe na frente. Assim, o Pai escreveu uma caligrafia que 
dizia, “Chegada da Era Global das Mulheres” e abriu a idade das mulheres com a Mãe.  
 
Quanto jeongseong o Pai ofereceu até que fosse capaz de colocar a Mãe na linha de frente para 
o mundo? 
 
Na Segunda Guerra Mundial, América, Inglaterra e França, formaram o lado de Deus, e o lado 
de Satanás foi formado por Alemanha, Japão e Itália. Estes seis países se tornaram sete quando 
acrescentamos a Coreia. O Pai dizia os nomes das três nações no lado de Deus uma vez 
quando ele despertava de manhã, uma vez antes de cada uma de suas refeições, e antes de ir 
para a cama. Ele dizia esses nomes cinco vezes por dias, e ele fez isso por quarenta anos. 
Quantas vezes isso passou a ser? Quando calculamos, isto se torna 73.000 vezes (40 anos X 
364 dias X 5 vezes). 
 
Então o Pai disse, “Os nomes destas nações são tão atacados por minha boca agora, que se eu 
cair inconsciente e recuperar minha consciência, automaticamente direi os nomes destas 
nações. Se eu estou sendo submetido a uma cirurgia, e acordo da anestesia, a primeira coisa 
que direi será estes nomes.” O Pai também disse “eu coloco tanto jeongseong antes que sou 
capaz de colocar a Mãe adiante.”  
 
Durante aquele tempo o Pai disse, “Vocês sabem o que é jeongseong? Jeongseong significa
repetir a mesma coisa várias vezes todos os dias como um tolo, mesmo se nenhuma resultado 
aparece. Isso é jeongseong.” O Pai disse que ele ora antecipadamente pelas coisas que 
acontecerá depois de 10 anos, 100 anos, e 10.000 anos. 
 
Quando você derrama água em uma tigela, você pode enchê-la até a borda. Se você continua a 
derramar, a água começará a transbordar. O Pai disse, “Embora seu jeongseong não demonstre 
nenhum resultado, você deve continuar até ele alcançar o ponto de ruptura.” 
 
O Pai estabeleceu a Federação das Mulheres para a Paz Mundial em 1992, e indicou a Mãe 
como sua presidente. Então ele avançou a providência de restaurar a paternidade através da 
boca da Mãe. A Mãe disse, “O Rev. Moon tem trilhado esse e aquele curso de vida para trilhar 
o caminho do Messias, de Verdadeiros Pais” quando ela encabeçou reuniões para proclamar 
sobre os Verdadeiros Pais diante do mundo. Eu quero apresentar um trecho do discurso da 
Mãe. 
 
“A missão do Messias, o Salvador, é ensinar o caminho para o fim da história de pecado que 
começou a partir da perda da humanidade do caminho de Verdadeiros Pais, Verdadeiros 
Cônjuges e Verdadeiros Filhos.  
 
Eu proclamo desta forma para todo o mundo através desta ocasião que o Rev. Moon tem 
desbravado o curso do Messias e Verdadeiros Pais por toda a sua vida. Como vocês devem 
estar bem cientes, o Rev. Moon tem desbravado o futuro para a humanidade através da 
descoberta do pecado original cometido pelos antepassados humanos, revelado o propósito da 
criação de Deus, mesmo em meio a implacáveis ataques e perseguições do mundo. (Do seu 
discurso em 1992)” 
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A Mãe me disse então, “Como alguém que assistiu a vida miserável do Pai, eu sinto como se 
meu coração estivesse para explodir quando proclamei o Pai como os Verdadeiros Pais e o 
Messias da humanidade.” Ela também disse, “Foi muito difícil para mim, conter minha 
emoção, impedir a mim mesma de romper em lágrimas.” 
 
A Mãe é a pessoa que conhece o Pai mais do que qualquer outra pessoa. A Mãe foi capaz de 
restaurar a paternidade através de proclamar o Pai como o Messias e os Verdadeiros Pais da 
humanidade. Esse é o motivo pelo qual a Mãe é uma pessoa muito importante. 
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Providência para restaurar a realeza começou em 2000 
 
Em 13 de junho de 1998, o Pai abençoou quatro grandes santos e 33 assassinos. 
 
Que tipo de significado tem esta bênção? Através da bênção dos maiores dos santos no mundo 
espiritual, e também dos assassinos nas profundezas do inferno, tais como Stalin, ao mesmo 
tempo, o Pai demoliu as barreiras entre céu e inferno. Sendo que a barreira entre céu e inferno 
se foi, o Pai pôde transitar livremente não somente no céu, mas também no inferno. O Pai 
disse que ele equalizou céu e inferno. 
 
O Pai disse que o coração triste de Deus foi aliviado quando ele abençoou os trinta assassinos, 
até mesmo mais do que quando ele abençoou os quatro grandes santos. O desejo de Deus é 
eliminar completamente o inferno. Somente quando o inferno é eliminado e o ponto de apoio 
de Satanás acaba, Satanás pode retornar para Deus. O Pai falou estas Palavras incríveis 
enquanto dava a bênção. 
 
“Não há nenhum pecado cometido pelos seres humanos que não possa ser perdoado.” 
 
O Pai diz que ele tem o poder para perdoar qualquer tipo de pecado. Quão maravilhoso é isso? 
Sempre que ouço coisas assim, eu sinto, “Ah, Deus e o Messias não estão colocados para punir 
os pecados das pessoas, mas para encontrar uma forma para perdoá-los despojando-os das 
acusações de Satanás.” Eu sinto que este é o amor dos Verdadeiros Pais. 
 
O Pai diz isto às vezes: “Qual seria o coração dos pais ao verem seus filhos sendo arrastados 
para a guilhotina? Os pais farão qualquer coisa ao seu alcance se isto significar que eles podem 
salvar seus filhos. Este não é o coração dos pais? Com Deus é a mesma coisa. Embora os seres 
humanos nascem da linhagem de Satanás, Deus quer ajudar os seres humanos a fugirem da 
linhagem de Satanás, fugirem da acusação de Satanás, perdoá-los, e recebê-los de volta para o 
Seu abraço como Seus filhos e filhas.” 
 
O Pai entrou no estado onde ele pode agora fazer qualquer coisa se isto for a providência de 
Deus. Satanás nunca mais pode acusar o Pai. Isso foi a partir de 21 de março de 1999. 
 
No Brasil, América do Sul, há uma grande região chamada ‘Pantanal.’ Então há um hotel
chamado Americano. Durante sua estadia nesse hotel, o Pai frequentemente dizia que Satanás 
veio até ele e disse, ‘Pai, agora eu não tenho nada para acusar com as obras que você faz.’ 
Satanás foi trazido à completa subjugação. 
 
Então o que o Pai estava destinado a fazer depois do ano 2000? Ele tinha que restaurar a 
realeza. 
 
O Pai tinha que restaurar a realeza agora que tinha restaurado a primogenitura e a paternidade. 
O Pai nos disse que a conclusão da restauração destas três coisas é o Deusísmo, a Paternidade 
Celeste.  
 
Este Deusísmo e Paternidade Celeste teria se materializado naturalmente se Adão e Eva não 
tivessem caído. Adão e Eva teriam se colocado na posição de filhos mais velhos diante de 
Deus, e se tornado pais uma vez que tivessem seus filhos, e então finalmente se tornaria rei e 
rainha quando eles começassem a reger o mundo. O Pai disse que essa é a conclusão do 
Deusísmo e a Paternidade Celeste. 
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Como Adão e Eva caíram e falharam em cumprir sua realeza, o Pai tinha que cumprir isto em 
seu tempo de vida. Então a realeza deve ser restaurada; mas isto não é restaurado apenas 
através de palavras. Um mundo onde seu povo serve a Deus nesta terra, e que é regido pela 
realeza de Deus deve ser estabelecido. Devemos servir os Verdadeiros Pais que representam 
Deus, que não tem uma forma, como o rei de todos os reis. Então nós mesmos devemos nos 
tornar pequenos reis. Nós mesmos devemos nos tornar pequenos messias. Todos devem 
participar nesta restauração da realeza. 
 
Assim, o que o Pai fez em 2001? O Pai realizou a ‘Cerimônia de Coroação para a Realeza de 
Deus.” Não há nenhuma palavra que possa descrever completamente a importância deste 
evento. Quando damos um grito de eog-masei, o primeiro grito é ‘Eog-mansei para o 
estabelecimento vitorioso da realeza de Deus.’ 
 
Qual é a razão que dizemos isto? Antes da ‘Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus,’ a 
autoridade de Deus na Terra não era a autoridade de Deus, mas de um ministro da educação, 
um presidente, ou um primeiro-ministro que representa o Rei. O fato que a vitória da 
‘Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus’ foi estabelecida significa que Deus então era 
capaz de reger o mundo diretamente. A Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus foi 
realizada em 2001, e os Verdadeiros Pais foram coroados como ‘Verdadeiros Pais, o Rei da 
Paz’ em 13 de junho de 2006, o dia quando eles entraram no Palácio Cheon Jeong Gung. 
 
A idade do Cheon Il Guk finalmente começou seis anos mais tarde no dia 13 de janeiro de 
2013, que foi o Dia da Fundação. Devemos atender os Verdadeiros Pais até o dia que os 
Verdadeiros Pais cumprem a Vontade de Deus. Esta é uma coisa preciosa, pela qual devemos 
ser realmente gratos. 
 
O Pai originalmente tinha planejado restaurar a realeza em 2000, mas a Cerimônia de 
Coroação para a Realeza de Deus foi realizada em 2001. Mais tarde, em 13 de junho de 2006, 
os Verdadeiros Pais foram investidos como os Verdadeiros Pais, o Rei da Paz através da 
Coroação dos Verdadeiros Pais e a Cerimônia de Entrada para o Palácio Cheon Jeong Gung. 
Então a Era do Cheon Il Guk finalmente alvoreceu com o Dia da Fundação em 13 de janeiro 
de 2013. 
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Podemos ter orgulho da Verdadeira Mãe 
 
O Pai disse que aqueles membros abençoados que receberam a bênção enquanto o Pai estava 
vivo devem viajar pelo mundo. Pessoas ao redor do mundo virão, mas elas não podem ser 
abençoadas diretamente pelo Pai depois que ele vai para o mundo espiritual. Então estas 
pessoas sentirão inveja de nós, e seguirão aqueles que receberam suas bênçãos enquanto o Pai 
estava na Terra. 
 
Se todos aqueles que receberam sua bênção diretamente a partir do Pai forem para o mundo 
espiritual, e somente uma única família abençoada é deixada, e vive em uma ilha deserta para 
se esconder do mundo, as pessoas se enfileirarão até lá. Então elas pedirão incessantemente 
para essa família, “Vocês receberam a bênção dos Verdadeiros Pais, certo? Que tipo de 
pessoas eram os Verdadeiros Pais? O que vocês aprenderam dos Verdadeiros Pais?” 
 
 O Pai também perguntou uma vez, “Vocês ao menos compreendem quão grande é que vocês 
receberam a bênção enquanto estou vivo?” 
 
A providência final do Pai desde 1945 até 2013 está avançando nos mesmos estágios como 
todos os Períodos Paralelos. 
 
O Pai não ostenta uma visão de vida que seja negativa ou pessimista. O Pai não fica 
desapontado em qualquer circunstância. Qualquer coisa que possa vir em seu caminho, o Pai 
diz, “Ei! Há esperança nisto. Se eu superar este obstáculo, haverá coisas boas esperando por 
mim!” Ele pensa de uma forma positiva. O Pai foi capaz de suportar todas as dificuldades 
porque ele tinha uma visão de vida otimista. 
 
O Pai disse que olhava para as figuras centrais que tomaram parte no avanço da providência no 
passado e pensava, “Como eu evitarei cometer os mesmos erros? Como eu evitarei que os 
filhos e filhas da Igreja de Unificação que eu conduzo cometam os mesmos erros?” Portanto, 
não podemos evitar obedecer o que o Pai diz quando conhecemos os ensinamentos do Pai. 
Este é o caminho que vocês não podem trilhar se tentarem saber onde estão indo. Fé Absoluta, 
Amor Absoluto, Obediência Absoluta: o que eles significam? Eles significam que devemos 
trilhar este curso em ignorância. 
 
As pessoas não sabem que a Queda de Adão e Eva aconteceu em um instante. O Pai disse que 
as pessoas não serão capazes de trilhar este curso de restauração, se elas souberem como e 
onde estão indo. Satanás acusa se os Verdadeiros Pais dizem para elas. “Ei! Até eu seria capaz 
de fazer isso se alguém apenas me contasse.” Os Verdadeiros Pais devem completar tudo 
primeiro, e explicar depois. Se eles ensinam primeiro, então Satanás encontra uma condição 
para acusar. Portanto, devemos seguir o Pai, não importa o que aconteça, embora possamos 
não conhecer a razão neste momento. 
 
Eu mencionarei algo sobre a Mãe. 
 
Nossa Mãe é alguém que podemos ter muito orgulho. A Mãe estava somente com dezessete 
anos de idade quando eu comecei a servi-la, e eu era dez anos mais velha do que ela. Mesmo 
assim, eu nunca fui capaz de ser superior a ela. Eu falo com ela sobre dez coisas com meu 
conhecimento mundano. Entretanto, a Mãe diz somente uma coisa e eu fico sem palavras. Eu 
compreendi que eu não podia desafiá-la com a idade física ou o conhecimento que aprendi no 
mundo secular. 
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A Mãe é muito espiritual. O Pai pensa sobre isto como muito precioso também. O Pai também 
diz que a Mãe tem três pontos bons. 
 
Primeiro é que a Mãe é espiritualmente muito exata e muito brilhante. Quando o Pai estivesse 
preso em momentos de indecisão, a Mãe diria para o Pai, “Pai! Você não poderia fazer isto 
assim?” Então o Pai compreendia, “Sim! Você está certa!” O Pai diz que a Mãe fala algumas 
palavras, mas elas são muito úteis.  
 
O segundo ponto bom é que a Mãe é muito obediente. A Mãe é tão obediente em relação ao 
Pai que ela nunca dá um sinal que não quer seguir a direção do Pai. Essa é a fé de Dae Mo 
Nim. A Mãe tinha um tio materno (Sr. Hong) que, juntamente com sua esposa, criou a Mãe na 
posição de seu pai. O sr. Hong educou a Mãe desde o tempo que ela era muito jovem. Quando 
eu perguntei a ele como era a Mãe quando ela era pequena, ele me contou duas histórias. 
 
Uma das histórias foi que a Mãe costumava vestir seu uniforme escolar tão limpo que seu 
colarinho branco não ficava sujo mesmo depois de usar as roupas por uma semana. Ele disse 
que ficava muito curioso sobre como isso era possível. 
 
Olhando para a forma como eu limpava o chão com um pano, uma vez a Mãe me disse, “Você 
tende a limpar o chão muito limpo também, mas quando eu limpo o chão com um pano, eu 
faço isto até que ele esteja absolutamente sem manchas. Eu perdoarei você mesmo se você é 
uma pessoa mais velha, porque agora não faço esse serviço!” A Mãe é essa pessoa limpa. 
 
Outra história era que sempre que a Mãe dizia para Dae Mo Nim que estava doente, Dae Mo 
Nim se sentiria inquieta por alguma razão. Dae Mo Nim diria, “Vamos fazer um serviço de 
louvor.” Então de repente elas teria um serviço. Sendo dia ou noite, as duas se sentariam, 
cantavam canções, e oravam. Então o padecimento da Mãe desapareceria de forma mágica. 
Dae Mo Nim educou a Mãe dessa maneira. 
 
Seguir o Pai é também muito difícil para a Mãe. Quão difícil é? É difícil além das palavras. 
 
A Mãe disse em uma ocasião: O corpo da Mãe ficou muito pesado depois de dar à luz a Hyun 
Jin Nim. Os primeiros 40 dias depois de dar à luz é muito difícil para as mulheres. Sangue 
continua vindo do útero até que ele se retraia para sua posição original, por isso as mulheres 
devem usar uma almofada sanitária. O corpo da Mãe ainda estava inchado uma semana depois 
de dar à luz para Hyun Jin Nim, quando o Pai disse para ela segui-lo em uma turnê. A Mãe 
disse que ela se escondeu em um canto e chorou. Seu coração estava triste porque seu corpo 
não se movia como ela queria. 
 
Eu tive arrepios quando ouvi isto. Então eu falei para o Pai sobre isto, quando ele voltou para 
casa, o que levou a uma longa conversa. “O Pai sabe tudo, mas há uma coisa que você não 
sabe,” eu disse para o Pai. 
 
“O que é?” Ele respondeu. 
 
“Como você pôde dizer para a Mãe segui-lo em uma turnê alheio ao fato que o corpo da Mãe 
estava completamente inchado depois de dar nascimento a Hyun Jin Nim?” 
 
“Então eu deveria dizer para a Mãe, Obrigado, obrigado, obrigado por dar nascimento aos 
meus filhos?” 
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“Talvez nem tanto, mas você não poderia entender um pouco a situação dela? Oh, há uma 
coisa que quero pedir. É a mulher que tem que cuidar do feto no útero por dez meses, mas por 
que o bebê deve receber o sobrenome do homem?” 
 
“Ei! Sobre o que você está falando! A mulher é um armazém especial para quem o homem 
confia sua semente e a recupera depois de dez meses. Além disso, a mulher suporta 
dificuldades por dez meses, mas o homem tem que lutar por sua família por sua vida inteira, 
colocando seu pescoço em risco! O bebê é da semente do homem, assim é natural que ele 
precisa seguir o sobrenome do homem.” 
 
Eu não fui capaz de dizer mais nada depois disso. De qualquer forma, a Mãe é de obediência 
absoluta. Além disso, é difícil imaginar a quantia de sofrimento que a Mãe teve que atravessar. 
 
Às vezes o Pai testa as mulheres que servem a Mãe para ver quão leais elas são. “Ei! O que 
você faria se você fosse a Mãe?” Então eu diria, “Se eu fosse a Mãe, eu não cochilaria.” 
 
A Mãe não cochila nem mesmo por um momento se ela toma algum café. Então eu balanço 
minha cabeça para cima e para baixo bem ao lado dela porque eu estou com sono. O Pai fala 
quando está entusiasmado, mas é difícil para a Mãe sentar ao lado dele. Alguém disse para o 
Pai, “Uau, como a Mãe pode sentar ali e não cochilar? Eu não acho que seria capaz de fazer 
isso como a Mãe,” e o Pai sorriu. 
 
De qualquer forma, a Mãe sempre assume a posição mais alta em resistência. Quando os 
Verdadeiros Pais oficializam uma cerimônia de bênção, a Mãe tem que elevar seu braço. Ela 
tem que fazer isso a qualquer custo, mesmo durante ou depois de uma gravidez. O Pai eleva 
seu braço direito e a Mãe eleva seu braço esquerdo. Eu tento massagear o músculo do braço 
dela, mas o músculo fica tão tenso que isto exige muito tempo. A Mãe diz que ela não pode 
dormir, porque seus ossos doem muito. 
 
Não importa quanto sofrimento a Mãe atravessa, o Pai nunca ora pela cura dela. O Pai disse, 
“Eu salvei muitas pessoas que estavam à beira da morte, mas eu não posso orar pela Mãe.” Eu 
não entendi no início, mas o Pai disse que a Mãe está no centro de todas as mulheres. Eu fiquei 
chocada quando ouvi o Pai falando, “Há ainda muitas mulheres que são submetidas a muito 
sofrimento. A Mãe deve compartilhar esse sofrimento com essas filhas. Esse é o motivo pelo 
qual eu não posso orar pela cura dela.” 
 
O Pai também disse, “Estou fazendo antecipadamente uma solicitação para a Mãe. Eu digo a 
ela para não derramar lágrimas depois que eu morrer por causa da ligação física. Quando eu 
morrer, as pessoas não olharão mais para mim, mas elas olharão para a Mãe. Nossos filhos, os 
membros, e todos ao redor do mundo olharão para a Mãe para ver como ela encaminha seu 
grande esposo. Então que tipo de coração ela deveria ter quando chorar em minha partida? Ela 
deve pensar, ‘Oh. Meu esposo está agora deixando a terra. As grandes ideias do meu esposo
estão agora terminadas nesta terra. As ideias são deixadas para trás naturalmente, mas o fogo 
que estava com as ideias agora deixou este plano com meu esposo.’ Eu digo a ela para chorar 
pelas ideias de seu esposo, e não pela ligação física. Eu odeio isso!”. 
 
Eu ouvi isto muitas vezes. Toda vez que ouço isso, eu penso que o amor conjugal entre os 
Verdadeiros Pais está de acordo com o princípio e sem emendas. Entretanto, a Mãe segue esse 
ensinamento também. Ela absorve os ensinamentos como uma toalha seca absorve a água, e eu 
sinto que a Mãe realmente é a pessoa preparada. 
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O terceiro ponto é que a Mãe tem um coração muito profundo. 
 
Então o que significa ter um coração profundo? Eu perguntei ao Pai um dia, “O que é coração 
(shimjeong)?” O Pai pensou por um momento e disse, “amor interno.” Eu pensei em minha 
mente, “Até mesmo o amor tem interno e externo?” 
 
Amor externo significa uma expressão de amor, e amor interno significa “a raiz do amor.” 
Portanto, ele é invisível. Há a Água da Vida em Cheongpyeong, e ninguém sabe de onde a 
água vem. É assim com “a fonte do amor.” A Mãe tem o coração que brota incessantemente 
tal como uma água que surge infinitamente. 
 
A Mãe não tem um conceito de posse. Isto provavelmente continuará no futuro, mas vemos 
presentes caros vindo no caminho da Mãe, e nesse ponto ela os dá todos para os outros. Este 
broche foi dado também pela Mãe. Ela disse, “Você precisa disto, certo?” e o deu para mim. 
Então mais tarde ela me deu um anel e comprou um par de brincos que vieram juntamente 
com o broche.  
 
Assim, a Mãe imediatamente começa a pensar, “Quem precisará disto? Para quem devo dar 
isto?” logo que ela recebe alguma coisa. Ela nunca possui nada para si mesma. 
 
Há algo ainda mais surpreendente. O Pai sempre ficava triste por não ser capaz de comprar 
para a Mãe um bom anel, quando eles se casaram no Matrimônio Sagrado. Assim, o Pai, na 
Holanda, enquanto estavam na segunda Turnê Mundial, pegou todo o dinheiro que ele tinha 
em sua carteira e comprou um anel de diamante que parecia bom. Entretanto, a Mãe nunca o 
usou, e a conversa abaixo aconteceu: 
 
“Mãe! Como você não está com o anel que eu te dei?”      
“Oh! Eu o dei para alguém.” 
“Para quem você o deu?” 
“Eu esqueci para quem eu o dei.” 
 
A Mãe esqueceu para quem ela deu o anel. O Pai ficou um pouco triste, mas ele também ficou 
grato. Então o Pai disse, “Tudo virá para a Mãe no futuro, e sou tão grato que ela dá tudo com 
um coração maternal. Vocês devem ser essas pessoas felizes por serem capazes de servirem 
essa mãe com um coração tão profundo!” 
 
A Mãe é o tipo de pessoa que pensa, “Estas coisas não pertencem a mim. Eu devo usá-las para 
o todo.” Ela dá todas as suas roupas. Então ela diz para o Pai que precisa de roupas, e diz para 
o Pai, “Pai, compre algumas roupas para mim.” A Mãe tem o coração de dar seus pertences 
desta forma.  
 
A Mãe tem esse coração profundo. Devemos ser gratos que somos capazes de servir uma mãe 
assim. Sabemos que o Pai é uma grande pessoa, mas tendemos a pensar que a Mãe, porque ela 
se casou tão jovem, não era muito bem informada. O Pai disse no início que ele sentia que sua 
paciência estava diminuindo com a Mãe depois do Matrimônio Sagrado. O Pai disse que ele 
pensava como poderia ser capaz de educar esta pessoa de tanta grandeza. O Pai a educou como 
sua filha, cuidou dela como sua irmã mais jovem, às vezes a seguiu como sua irmã mais velha, 
a amou como um amante, discutiu coisas com ela como sua esposa, dependeu dela como sua 
mãe, e a observou como a avó. O Pai disse que ele educou a Mãe através desses sete estágios. 
O Pai disse que investiu o amor que Adão tinha para dar para Eva, o amor de natureza original, 
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tanto quanto seus ossos pudessem derreter. O Pai disse que é capaz de perdoar os outros, mas 
ele não podia demonstrar misericórdia com a Mãe, porque a Mãe tinha que se colocar em uma 
posição igual a dele. 
 
O Pai disse que a coisa mais difícil foi educar a Mãe. Assim, o Pai disse, “Se eu tivesse 
conhecimento que o caminho de se tornar o Messias é para que o Adão perfeito encontre a Eva 
perfeita, e se eu tivesse conhecimento que isto era uma coisa com essa dificuldade de fazer, eu 
teria recusado esta responsabilidade messiânica.” O Pai disse que ele aceitou a tarefa sem esse 
conhecimento prévio. O Pai teve que educar a Mãe que era como uma folha de papel em 
branco a partir da posição de uma filha. Esse é o motivo pelo qual o Pai a tratava rigidamente. 
Era muito difícil para a Mãe suportar essa rigidez também. 
 
A Mãe foi capaz de superar as expectativas do Pai e se tornou uma grande mãe depois desse 
treinamento árduo. A Mãe finalizou sua responsabilidade apenas dando nascimento a quatorze 
filhos. Além disso, a Mãe moveu o coração de muitas pessoas seguindo o Pai em múltiplas 
ocasiões de turnês mundiais. 
 
Devemos ser gratos que o Céu nos concedeu uma grande mãe, e devemos fazer tudo que 
podemos a partir da posição de representantes da Mãe. 
 
Alguns membros incluindo a mim mesma, estiveram em um motor home em Boston com a 
Mãe em uma ocasião. Lá, a Mãe falou sobre Dae Mo Nim.  
 
Depois de consumar seu relacionamento com o sr. Han Seung Un, Dae Mo Nim ficou grávida 
de uma criança e recebeu uma revelação do mundo espiritual que o céu havia concedido a nós 
um Filho Celeste. Entretanto, quando o bebê nasceu, era uma filha. 
 
Dae Mo Nim sempre imaginava, “Por que o Céu não manteve sua promessa?” Então uma 
pessoa aberta espiritualmente visitou sua casa quando a Mãe era apenas capaz de caminhar, e 
disse, “Sua filha é uma filha preciosa que é digna de mais de dez filhos. Ela será uma pessoa 
de elevada posição que não precisará manchar seus pés com sujeira. Ela se casará quando for 
muito jovem, e o homem a ser seu esposo será muito mais velho do que ela. Ele possuirá tudo 
que está na terra, no oceano, e no ar, e ele se tornará o homem mais próspero do mundo. Ele 
abraçará o mundo inteiro e o unificará.” 
 
Assim, a Mãe disse, “O Pai sempre pensa sobre como ele fará dinheiro e o investirá pela 
Vontade.” 
 
A Mãe também falou sobre o seguinte. Logo depois de dar nascimento à Mãe, Dae Mo Nim 
viu em seu sonho o mapa da Coreia e do Japão. O povo japonês, no fim da Segunda Guerra 
Mundial, tirou até mesmo os utensílios de cozinha do povo coreano para derretê-los e fazer 
armas. Entretanto, em seu sonho, havia utensílios em uma região no Japão que estavam apenas 
empilhados porque o Japão perdeu a guerra mesmo antes de poder utilizá-los. Então de 
repente, estes utensílios e pratos começaram a se mover, cruzando o oceano, voltando para a 
Coreia, e vieram formar uma pilha na frente da casa onde a Mãe recém-nascida estava 
dormindo. Falando sobre isto, a Mãe disse “Todo o dinheiro no Japão pertence a mim.” Isto 
significa que o Japão é a nação mãe a partir da perspectiva da providência, assim, toda a 
riqueza no Japão virá para os Verdadeiros Pais através da Verdadeira Mãe e será utilizada para 
a providência do céu. 
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A providência do Pai na América 
 
Eu quero introduzir para vocês um discurso a partir do “Curso de Vida dos Verdadeiros Pais” 
em relação à providência do Pai na América. 
 
“América, que é o fruto do Cristianismo ao redor do mundo, é a nação de amplitude mundial 
do Segundo Israel que concluirá a Vontade de Deus no nível mundial. 
 
Quando chega o tempo do segundo advento, Deus deverá escolher uma nação cristã para se 
tornar o Segundo Israel. Como a ideia do céu na terra, que Deus tenta realizar, é uma ideia que 
deve ser substancializada na terra, ela deve começar a partir de um ponto focal e se expandir 
gradualmente por todo o mundo. Em outras palavras, deve haver uma nação que possa 
funcionar como o modelo. Esse é o motivo pelo qual a América é a nação que estava 
predestinada desde muito tempo atrás para ser escolhida como a nação central nos Últimos 
Dias que pode gerenciar a providência de Deus. 
 
Entretanto, a América está vendo um aumento em muitos tipos de problemas. Tensões raciais 
entre negros e brancos e problemas de drogas são alguns exemplos. Além disso, há outros 
problemas sérios tais como promiscuidade de adolescentes, ruptura das famílias e crimes 
violentos. Além de todos estes problemas, o comunismo que busca seu caminho na América é 
o mais crítico de todos os problemas. 
 
Deus seguramente deixará a América que está atualmente abrigando essa visão de vida e um 
sistema de valores individualista, e a América falhará em realizar o plano e o desejo de Deus. 
A América está sofrendo com doenças, e eu estou aqui como um médico, e a América está em 
um incêndio e eu estou aqui como um bombeiro.” 
 
Aquele ano (1996), o Pai chamou aqueles que tinham estado com a igreja por 33 anos. A razão 
que o Pai reuniu membros dedicados ao redor do mundo é porque era o vigésimo primeiro ano 
que o Pai começou a providência na América. O Pai disse que ele tinha reunido membros 
dedicados ao redor do mundo com mais significado.  
 
Eu penso que era 1971 quando o Pai deu seus primeiros passos na América. A partir do meu 
ponto de vista, o Pai começou a desbravar a América desde 1971, e 1992 foi o vigésimo 
primeiro aniversário. Se pensamos que o trabalho do Pai começou substancialmente a partir de 
1975, então 1996 era o vigésimo primeiro aniversário. 
 
Este é o momento quando o Pai realizou grandes reuniões. Eu fiquei na América por nove 
anos, desde 1983 até 1991. Em retrospectiva, esse é o tempo quando o Pai começou a utilizar o 
método de subjugação natural no comunismo e em Mikhail Gorbachev.  
 
O Pai foi para a América e encontrou o Presidente Nixon. Por que o Pai encontrou o 
Presidente Richard Nixon? Foi porque o presidente Nixon era um anticomunista dedicado. 
 
No início Nixon queria continuar com a guerra no Vietnã. Por isso os comunistas continuaram 
atacando Nixon com o incidente Watergate a fim de impedir Nixon de continuar a guerra. Esse 
incidente não deveria ter causado esse escândalo para uma figura política como Nixon, mas a 
situação saiu do controle por causa dos comunistas. 
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Seguindo a revelação que tinha recebido de Deus, o Pai superou todos os obstáculos para 
encontrar o Presidente Nixon, e disse a ele, “Eu utilizarei minhas organizações e meus 
seguidores, e farei tudo para apoiar você. Por favor, confie em mim e não deixe sua posição 
presidencial pelos próximos seis meses.” Entretanto, Nixon não sabia quem era o Pai. O 
Presidente Nixon no final falhou em resistir aos ataques dos comunistas e desceu de seu 
assento presidencial. 
 
O Pai fez Ronald Reagan presidente da América duas vezes. Reagan era um ex-ator e não 
sabia muito sobre política. Então por que o Pai moveu céu e inferno para tornar Reagan o 
presidente? Havia somente uma razão. Era para evitar que as tropas americanas deixassem a 
Coreia. O Pai disse que as tropas americanas nunca deveriam deixar a Coreia do Sul até que a 
Coreia do Sul pudesse se tornar mais forte do que a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ainda 
hoje insiste fortemente que as tropas americanas deixem a Coreia do Sul. Isto é porque as 
tropas americanas na Coreia funcionam como retenção para evitar que os exércitos da Coreia 
do Norte invadam a Coreia do Sul. 
 
O Pai disse que não importa quem se torna o presidente. O Pai estava procurando um 
candidato que fosse anticomunista e que nunca tirasse as tropas da Coreia. Esse era Ronald 
Reagan. Reagan também era muito próximo a Nixon. Mobilizamos todo o poder que tínhamos 
e convocamos poder inimaginável para fazer Reagan o presidente dos Estados Unidos duas 
vezes. A Revista News World naquele tempo desempenhou um grande papel para realizar isto. 
 
Em Washington, havia um jornal conservador chamado Washington Star que defendia a 
direita. Entretanto, o Washington Star saiu do negócio devido a dificuldades financeiras e o 
Washington Post era o único jornal de esquerda que permaneceu em Washington, o centro da 
política mundial. O Washington Post é um jornal liberal. Eles seguem o curso do liberalismo, e 
pró comunismo. Então o Pai fez uma determinação para avançar um passo e estabeleceu o 
Washington Times com a esperança de superar o Washington Post. Assim, muito dinheiro foi 
investido para estabelecer essa empresa. Entretanto, Gorbachev inclinou sua cabeça para o Pai 
graças ao Washington Times. 
 
Reagan disse que ele não lia nenhum outro jornal durante seu café da manhã. Outros jornais 
atacaram Reagan, por isso o único jornal que poderia estar em seu quarto era o Washington 
Times. O Washington Times apoiou sutilmente as realizações de Reagan. Sempre que ele via o 
jornal apoiando suas políticas, Reagan ficava feliz, levava o jornal para a cama e o lia. 
 
Contudo, Reagan não podia estar sempre feliz. Se Reagan fizesse algo mesmo que levemente 
errado, o Washington Times o criticaria e Reagan diria, “Oh, o Washington Times me criticou 
hoje!” O Washington Times tinha esse poder de fazer Reagan rir ou chorar. 
 
Gorbachev finalmente veio para a América. O Washington Post o recebeu calorosamente. 
Entretanto, Gorbachev veio para a América com dois desejos. Um deles era fazer um apelo 
para não avançarem a Iniciativa de Defesa Estratégica. 
 
A IDE é um tipo de guarda-chuva nuclear. É muito difícil defender a nação contra mísseis 
nucleares que poderiam ser lançados de qualquer lugar. A fim de proteger com segurança a 
nação, os mísseis nucleares devem ser neutralizados derretendo-os completamente. A IDE é a 
arma que pode fazer isso. A IDE é uma arma que pode derreter qualquer tipo de arma nuclear 
com um forte raio laser. 
 



207 
 

Ele exige uma grande quantia de dinheiro e tecnologia para desenvolver. Os soviéticos não 
tinham nenhum deles. Esse é o motivo pelo qual Gorbachev queria apelar para a América não 
criar o IDE. Isto era porque os mísseis soviéticos se tornariam nada mais do que brinquedos 
enquanto a América tivesse a IDE. 
 
O segundo desejo de Gorbachev era dar um discurso de 10 minutos no Capitólio dos Estados 
Unidos. Ele apenas queria dizer ‘Olá.’ Reagan estava para dar essa permissão. O Washington 
Post ficou imensamente feliz sobre isto e outros jornais menores e maiores argumentaram que 
não havia nenhuma razão para impedir o líder do mundo comunista de dar um discurso. 
Entretanto, o Pai disse para o Dr. Bo Hi Park falar para eles, “Não deixem Gorbachev falar no 
Capitólio, não importa como.” Então Reagan nunca deu essa permissão. 
 
Assim, Reagan se encontrava em uma real situação justa. Reagan estava para demonstrar a 
habilidade de nação de abraçar tudo, mas o Rev. Moon estava contra isto. Quando o Dr. Bo Hi 
Park veio depois de relatar a opinião do Pai para Reagan, ele disse, “Pai, Reagan disse que está 
em uma situação muito difícil. Seria ruim para ele, sendo que ele já estava no meio caminho 
para dar sua permissão. Ainda deveríamos dizer para ele falar ‘não’?” O Pai disse, “Sobre o 
que você está falando? Naturalmente é ‘não’.” 
 
O Washington Times continuou insistindo que Reagan deveria declinar da solicitação. Reagan 
não queria ficar contra o Washington Times que praticamente o fez presidente duas vezes. Ele 
caminhava ao redor em seu escritório em agonia. “Oh, Washington Times! O Rev. Moon não 
sabe a situação na qual eu estou!” Então ele disse para seu secretário, “Vá perguntar a ele mais 
uma vez. O Washington Times realmente não quer que eu dê a permissão?” O Pai disse a ele 
para nunca dar essa oportunidade para Gorbachev. 
 
No momento crítico, Gorbachev perguntou, “então, como vai ser?” e Reagan acabou dizendo, 
“Não.” Então Gorbachev ficou furioso. Ele ficou furioso que fez muitos anos de preparação 
para este evento, mas ele foi impedido de fazer um discurso por causa do Washington Times. 
Ele deixou sua raiva sair na Embaixada Soviética na América, “Seus canalhas, por que vocês 
não se tornam amigos do Washington Times?” Ele voltou para seu país infeliz. 
 
Então um dia, o Washington Times recebeu uma ligação da Embaixada Soviética. A atendente 
era uma mulher negra com um senso de humor. Quando pegou o telefone, ela fingiu 
ignorância. “Este não é o Washington Post,” ela disse. “Você deve ter ligado para o número 
errado.” Então o embaixador soviético disse para ela que queria visitar o Washington Times. 
Assim, o Washington Times disse que ele poderia vir quando quisesse. 
 
Então, por que o Pai disse não? O Pai veio a conhecer bem sobre o comunismo durante seu 
tempo na Coreia do Norte. O Pai também tinha uma experiência anterior dentro do comunismo 
durante seus três anos na prisão de Heungnam. Por isso, o Pai já sabia que os comunistas 
utilizam somente duas táticas. Uma é enganar e a outra é violência.  
 
Os comunistas utilizam a tática de enganar somente quando eles são mais fracos do que seu 
oponente. Eles mentem entre seus dentes. Entretanto, eles não dependem mais de mentiras 
quando se tornam mais fortes do que seus inimigos. Eles começam a utilizar a violência.  O 
Pai estava bem ciente que os comunistas passam a não ter mais nada, além do engano e da 
violência, uma vez que suas máscaras são tiradas. 
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Contudo, os líderes do mundo livre e o povo americano não sabiam disso. Especialmente, o
presidente Jimmy Carter não sabia disso. Carter costumava ser um fazendeiro de amendoim na 
Geórgia e se tornou o presidente com muitos votos de mulheres. Dizem que Carter era bom 
com mulheres, lavando a louça ou levando seus recados. Esse é o motivo pelo qual ele se 
tornou popular com as mulheres e ganhou seus votos. Depois que essa pessoa se tornou o 
presidente, vinte nações se tornaram estados comunistas. Por isso o método de Carter não 
funcionou. 
 
A posição do Pai era que nunca deveríamos colocar na frente o comunismo. Gorbachev tinha 
um rosto simpático. O povo americano era facilmente seduzido pelo humor, por isso eles 
seriam enganados por Gorbachev se ele aparecesse na TV e sorrisse. O povo da América havia 
esquecido sobre o comunismo, por isso se eles começassem a pensar, “Olha como o chefe do 
comunismo age. Talvez o comunismo não seja tão ruim,” então a CAUSA do Pai 
(Confederação das Associações para a Unificação das Sociedades da América) não poderia 
operar na América. Nos opusemos contra o discurso público de Gorbachev na América com 
tudo que tínhamos e vencemos no final. 
 
Gorbachev operou seu esquema muitas vezes depois disso, mas seus planos foram frustrados 
por nossa causa. Gorbachev ficou tão encurralado, que ele mesmo cooperou com Kim Il Sung 
e os inimigos comunistas japoneses para explodirem uma das casas do Pai chamada “Jardim 
do Norte” em Boston. Seus esforços resultaram em fracasso quando um de nossos guardas de 
segurança descobriu o lugar onde eles tinham cortado a cerca em um círculo e camuflado o 
corte colocando o pedaço cortado sobre uma rocha. 
 
A cama do Pai era tão perto da brecha que ela poderia ter sido explodida com apenas uma 
bomba. O Jardim do Norte não tem um grande quintal na frente. Houve também outra vez 
quando um carro cheio de armas e explosivos foi capturado pelo FBI em Nova Jersey. O FBI 
descobriu que o carro que eles encontraram estava endereçado para a casa do Pai. 
 
Houve muitas vezes que o Pai evitou calamidades graças ao Céu. Gorbachev, que queria tanto 
a morte do Pai, perdeu sua coragem quando compreendeu que o Rev. Moon era aquele que 
estava interferindo com seus planos. 
 
No final, o Pai encontrou com Kim Il Sung e Gorbachev, os chefes do mundo comunista, e fez 
um grande avanço para a providência. 
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Milagres do Pai são milagres substanciais 
 
O Pai disse que ele foi capaz de descobrir através de suas pesquisas que Moisés e Jesus se 
basearam muito em milagres espirituais. 
 
Moisés tentou conduzir os Israelitas para Canaã demonstrando a eles milagres e maravilhas, 
mas falhou em realizar a providência de Deus quando os Israelitas não acreditaram em Moisés 
e culparam ele por seu sofrimento. 
 
Incapaz de conter sua raiva ao ver a descrença de seu povo, Moisés cometeu o pecado 
irreversível de ‘golpear a rocha duas vezes’ e impediu não somente que os Israelitas 
descrentes, mas também ele mesmo, de entrarem em Canaã, e morreu no deserto. Somente a 
segunda geração centrando em Josué e Caleb, que acreditaram em Deus até o fim, foram 
capazes de entrar em Canaã. 
 
De forma semelhante, o Pai disse que Jesus foi colocado na cruz porque ele demonstrou
milagres espirituais. Eu assisti um filme sobre Jesus alguns anos atrás chamado “Rei dos 
Reis.” Neste filme, Jesus abriu os olhos de um homem cego e até mesmo trouxe uma pessoa 
morta de volta à vida. Os Judeus e Fariseus que viram isto ficaram extremamente invejosos de 
Jesus. Eles pensaram, “Devemos matá-lo rapidamente. O coração das pessoas está nos 
deixando e indo na direção desse cara.” Eles ficaram muito invejosos da habilidade de Jesus de 
executar milagres. 
 
O Pai descobriu que Moisés e Jesus se apoiaram muito intensamente em milagres espirituais e 
fracassaram no final, porque eles foram acusados por Satanás. 
 
Houve muitos casos que o Pai facilmente traria uma pessoa morrendo de volta à vida 
simplesmente com uma oração. O Pai diz que ele pode executar milagres, tal como Moisés ou 
Jesus, mas ele não faz. Milagres espirituais não deixam traços. Quando as pessoas começam a 
desacreditar nesses milagres, Satanás acusará e os milagres não permanecerão como ativos do 
Céu. 
 
O Pai disse que seus milagres devem ser milagres substanciais. Ninguém pode negar sua 
genuidade. É como construir uma montanha em uma planície. Leva tempo para criar uma 
montanha em uma planície. Precisamos de muitas pessoas, dinheiro, e devemos investir tudo. 
Entretanto, quando a montanha é criada, quem pode roubá-la? Ninguém pode negar sua 
existência. Todos que passam ali serão capazes de vê-la. 
 
Não é esse tipo de milagre que o Pai esteve criando até então? A cerimônia de pacto de 
irmandade de 160.000 casais coreanos e japoneses que ocorreu é um exemplo. Bênção não 
aparece simplesmente como um sonho e então desaparece. Quando bênçãos são dadas, esses 
casais abençoados têm dado nascimento a filhos de qualidade. 
 
Criar esses milagres é a forma do Pai. O Pai diz que seu aspecto único é o mundo espiritual. O 
Pai disse, “Eu devo ensinar sobre o mundo espiritual quando eu for para a União Soviética.” 
 
Muitos intelectuais vieram para nossa igreja nos primeiros tempos, ouviram as Palavras e o 
Princípio, e receberam muitas graças, mas também houve muitas pessoas espirituais que 
receberam revelações, falavam em línguas, e receberam o fogo santo. Esse é o motivo pelo 
qual éramos capazes de resistir às duras perseguições. 
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Quando ensinamos sobre o mundo espiritual para estudantes universitários da União Soviética, 
eles ficaram muito interessados sobre o mundo espiritual. Era algo que eles não tinham 
conhecido antes. Um professor até mesmo confessou que, “Quando vejo meu avô em meus 
sonhos, eu me sinto feliz, as coisas funcionam para mim, e coisas boas acontecem de forma 
inesperada para mim naquele dia.” 
 
O Pai também disse, “A razão pela qual as pessoas ficam interessadas sobre histórias do 
mundo espiritual é que elas são verdadeiras e sua mente original é atraída por essas histórias.” 
 
O Pai nos disse para lermos “A Mensagem do Mundo Espiritual” enviada por Lee Sang Hun 
depois que ele ascendeu para o mundo espiritual, sempre que houver um evento na igreja ou 
uma reunião de algum tipo. Pensando que normalmente não temos tempo suficiente para 
seguir a agenda que muitas pessoas não serão capazes de aceitar isto facilmente, eu perguntei 
ao Pai, “Pai, devemos ler a partir dessa mensagem do mundo espiritual?” O Pai disse, “Sim, 
porque isto está certo. A mente original sente dessa forma. Embora possamos não ser capazes 
de aceitar isto imediatamente, essa mensagem permanecerá em seus corações.” 
 
O mundo espiritual é um mundo eterno. Ele é um mundo da mente com relação ao mundo 
físico e se coloca na posição de parceiro sujeito. Ele é um mundo que não pode ser tocado com 
o senso comum ou teorias de seres humanos. 
 
Quando estamos educando pastores na América, eu leio para eles a partir da “Mensagem do 
Mundo Espiritual” como o Pai tinha instruído. Pastores americanos ficavam tristes com o fato 
que não podiam entender a realidade do mundo espiritual, e eles deixavam o centro de 
educação, um por um. Entretanto, esses pastores que não foram capazes de entender a 
Mensagem Espiritual, vieram até o Dr. Yang Chang Shik depois e disseram, “Rev. Yang, 
estamos constantemente lembrando da “mensagem do Mundo Espiritual” que você costumava 
ler para nós. Queremos saber mais.” Eu ouvi o Rev. Yang dando esse relatório para o Pai. 
 
O Pai é uma pessoa muito espiritual, mas também uma pessoa muito prática ao mesmo tempo. 
O Pai tem ambos os extremos em cada lado. Isto é porque o coração do Pai pode abraçar 
infinitamente. Não é esse o motivo pelo qual pessoas de todos os fundamentos estão 
simpatizando com o Princípio e vindo servir o Pai? 
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“Verdadeira Família e eu” 
 
Eu explicarei para vocês sobre as Palavras do Pai, “Verdadeira Família e eu.” 
 
Estas são Palavras importantes a partir dos discursos do Pai que ele deu em seu curso de 40 
anos para realizar a Vontade de Deus. 
 
A conclusão destas Palavras é que “Eva e o arcanjo caíram através do amor falso, sua mente e 
corpo foram separados como resultado, e este mundo se tornou pecaminoso. Portanto, todos os 
problemas podem ser resolvidos somente quando recebemos a bênção centrando em Deus e no 
Amor Verdadeiro dos Verdadeiros Pais.” O Pai lê isto para ele mesmo todos os dias. 
 
O Pai escreveu ele mesmo estas Palavras. O contexto original tinha cerca de 40 páginas, mas 
foi reduzido para um tamanho pequeno. A conclusão no final é que o amor contraditório de 
Adão e Eva é a origem. Esta foi a fonte que interferiu com a história humana e o evento que se 
tornou a semente de todo sofrimento humano. Devemos saber isto claramente e ser capazes de 
explicar isto para os outros. 
 
Na página 7, está explicado sobre “A Essência da Consciência.” Como vocês já devem ter 
aprendido a partir do Princípio, a natureza mais interna que é até mesmo mais fundamental do 
que a consciência é a Mente Original e a Mente Espiritual.  
 
O Pai falou isto enquanto colocava a consciência na posição mais elevada. Ele disse, “A 
consciência vem antes de Deus, antes dos mestres, e até mesmo antes dos Pais.” Então eu 
perguntei para o Pai, “Eu acho que a consciência falada aqui é diferente da consciência 
explicada no Princípio. No Princípio, consciência não é explicada como suscetível a ser 
persuadida por políticas e pensamentos humanos?” 
 
O Pai rapidamente entendeu e respondeu, “Sim, as pessoas deste mundo entenderão o que é 
mente original e mente espiritual? Assim, devemos chamá-las de consciência!” O Pai nos 
concedeu a “Verdadeira Família e eu,” enquanto pensava sobre a Queda Humana, o princípio 
de restauração, e o princípio de criação. Quando o Pai estava pensando sobre consciência aqui, 
ele estava falando sobre mente original e mente espiritual em nossas expressões. 
 
Se olhamos no meio da página 8, lemos que Deus é a raiz da consciência. A sexta linha desta 
página fala sobre cumprir todos os anseios e desejos. Eu perguntei ao Pai sobre esta linha, 
“Pai! Normalmente não consideramos a ganância como sendo uma coisa ruim?” Então o Pai 
respondeu “Não, a ganância sobre a qual estamos falando aqui não é o tipo ruim de ganância. 
É o desejo dentro de nós que nos faz querer as coisas!” 
 
“Então o que significa o desejo aqui?” eu perguntei novamente a ele. Então o Pai disse, “Este é 
o estado de nossa mente que tem obtido o que ela queria com relação a outra pessoa. Em 
outras palavras, o conceito de desejo vem com outra pessoa em mente.” 
 
“Ganância gratificante soa um pouco estranho. As pessoas normalmente não dizem que 
ganância é ‘abrigada’ e desejo é ‘realizado?’ A distinção não ficou clara, então perguntei 
novamente ao Pai, “Então, ganância é uma coisa interna e desejo é externo?” O Pai disse, 
“Sim, isso está certo.” Em conclusão, ganância se refere à ‘natureza humana original de querer 
coisas’ e desejo se refere ao ‘estado onde nossa mente de querer coisas tenha sido cumprida
em relação a outra pessoa.’ 
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Portanto, anseio e desejo estão no relacionamento sungsang e hyungsang. Sendo que desejo 
existe depois do anseio, eles estão no relacionamento de sungsang e hyungsang. Em 
conclusão, anseio não significa necessariamente uma coisa ruim. 
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Capítulo 11 – Líder e Jeongseong 

 
Pastor na posição de filho versus Pastor na posição de servo 
 
Se você vai trabalhar como um pastor, você deve descartar completamente o senso de si 
mesmo. 
 
Todos na posição ministerial são como um feto no ventre de sua mãe, privado de liberdade. 
Quando vejo alguém que se torna um chefe regional e se torna cheio de orgulho, isto 
realmente me preocupa. Essa não é uma posição onde uma pessoa pode se tornar assim. O Pai 
me concedeu o título de ‘a vice presidente’ da igreja, ‘a presidente’ da AMPM e a ‘presidente’ 
da Casa da Unificação e Paz Mundial, mas eu sei que estas posições não são minhas, porque 
isso é o que o Pai me ensinou. 
 
Estas posições são posições da Mãe. A Mãe é a vice presidente e o Pai é o presidente. Em 
outras palavras, eu sou apenas uma representante do Pai e da Mãe. A Mãe é a presidente da 
AMPM na realidade, mas a posição de presidente existe porque as pessoas normais não podem 
ver o presidente. Portanto, essa posição de presidente também pertence à Mãe. Me sinto muito 
bem quando começo a pensam dessa forma. 
 
Por isso o Pai explica que há dois tipos de pastores ou conferencistas: aqueles que estão na 
posição de filho e aqueles que estão na posição de servos. 
 
Primeiro, um pastor que está na posição de um filho não fica cheio de orgulho, mas ao invés, 
está ocupado se vangloriando sobre seu pai. Eles falam sobre as coisas que seu pai disse, 
explica sobre a vontade do pai, e fala bastante sobre seu pai. Entretanto, com quem esse filho 
se assemelha? Ele se assemelha a seu pai. Assim, ele se orgulha sobre seu pai, mas seu 
shimjeong e jeonseong que ele dedica para seu pai estão todos destinados a voltarem para ele 
no final. Ele se orgulha de seu pai, e esse pai transmite tudo para seu filho que dedicou tanto 
jeongseong. 
 
Entretanto, um pastor ou um conferencista que está na posição de um servo se orgulha de si 
mesmo. Ele esquece sobre seu pai e somente se orgulha de si mesmo, dizendo, ‘eu fiz isso e 
aquilo.’ 
 
Então que tipo de relacionamento é o de mestre e servo? O relacionamento entre um mestre e 
um servo é aquele que o servo recebe pagamento por fazer o trabalho do mestre. O servo é 
aquele que está sendo pago. Portanto, um servo não tem qualquer direito de herança, e o 
relacionamento entre os dois acaba, uma vez que o pagamento é feito. 
 
Quando ele ouve nossas conferências ou o que os pastores fazem, o Pai rapidamente pode ver, 
“Oh, esta pessoa tem um potencial para desenvolvimento. Esta pessoa faz seu trabalho 
ministerial com o coração de um filho.” Quando o Pai vê alguém que relata de uma maneira 
que demonstra orgulho de si mesmo, o Pai fica triste, dizendo que esta pessoa não tem muito 
potencial para a grandeza. Portanto, se você alguma vez se encontrar em uma posição 
ministerial, não siga por uma estratégia de popularidade. O Pai diz que ministros não devem 
utilizar táticas para estarem mais perto dos membros no nível humano, mandando cartões, 
jogando xadrez, ou indo para algum lugar divertido depois do serviço de domingo para se 
tornarem mais próximos aos membros. 
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Entretanto, essas são coisas que você nunca deveria fazer. Amar seus membros é uma coisa 
boa, mas vocês não devem lidar com os membros apenas no nível humano. Se esse ministro é 
indicado para outro lugar, os membros que estavam próximos a esse ministro o seguirão. Isso 
não deve acontecer. 
 
Então que tipo de padrão os pastores deveriam ter enquanto fazem seu trabalho? Eles deveriam
ser capazes de ouvir de seus membros, “Nosso pastor era alguém que trabalhava bastante, 
noite e dia, para nos ensinar sobre Deus e os Verdadeiros Pais.” Então mesmo quando esse 
pastor parte e vai para outro lugar para trabalhar, os membros sempre lembrarão do shimjeong
por Deus e os Verdadeiros Pais que o pastor investiu por eles. A raiz da fé dos membros se 
espalhará firmemente pelo solo. 
 
Entretanto, os membros que estavam sob o pastor, que estava na posição de servo, não têm 
muito da raiz da fé. Se um pastor, que somente buscava se tornar popular com os membros, 
parte dessa igreja, então nada permanece para os membros que ficam. Tudo desaparece com o 
pastor, e haverá um grande buraco no coração de cada membro. Estes membros sentirão falta 
de seu pastor por algum tempo, mas seu coração desaparece completamente ao longo do 
tempo. Então eles se tornarão completamente estranhos no final. 
 
Por outro lado, um pastor que está na posição de um filho não se orgulha de si mesmo, mas 
somente ensina sobre Deus e os Verdadeiros Pais. Portanto, esse pastor permanecerá para 
sempre nos corações de seus membros juntamente com Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
O que nossos pastores devem fazer é se orgulhar sobre Deus e o Pai. Um dia vocês se tornarão 
um chefe de uma igreja, um líder regional, ou mesmo o presidente da igreja. Quando vocês 
vierem a assumir essa posição, vocês não devem revelar sua própria identidade. Se vocês 
pensam, comem, e fazem tudo que devem fazer a fim de revelar Deus e os Verdadeiros Pais, 
vocês serão capazes de se tornarem verdadeiros pastores que estão na posição de um filho. 
 
Pastores devem se refrear de cometer ações que sejam de arrogância, orgulho, raiva, e auto 
centralidade. Por que algumas igrejas fracassam em crescer? É porque seus líderes são 
autocentrados. A mente autocentrada é o problema. 
 
O Pai diz que ele fica inspirado às vezes e triste às vezes quando ele ouve os relatórios de 
líderes de igrejas regionais. O coração do Pai é movido e inspirado quando ele ouve relatórios 
como “Fomos capazes de conseguir resultados graças aos Verdadeiros Pais.” O Pai diz que ele 
sente que aqueles que exaltam a glória de Deus e dos Verdadeiros Pais têm infinito potencial 
para crescimento. 
 
Entretanto, há aqueles que relatam de uma forma, “Eu fiz isso e fiz bem essas coisas.” O Pai 
diz que ele fica entristecido quando ouve relatórios a partir deste tipo de pessoas. Então o Pai 
pensa, “Você não será capaz de se desenvolver mais.” 
 
Quando fazemos trabalho ministerial, como são determinados o sucesso e o fracasso? Isto é 
determinado se você revela Deus e os Verdadeiros Pais, ou se você revela a si mesmo. 
Portanto, a fim de que você tenha sucesso em seu trabalho ministerial, você não deve revelar a 
si mesmo. O Pai é esse tipo de pessoa. 
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O caminho que pastores devem trilhar 
 
Se vocês devem se tornar pastores, e se tornam pastores que são filhos de Deus, vocês devem 
sempre ter em sua mente as questões: O que Deus pensará disto? O que os Verdadeiros Pais 
pensarão disto? 
 
Quando vocês não podem servir pessoalmente os Verdadeiros Pais, vocês devem orar 
incessantemente e estudar as Palavras dos Pais. Além disso, vocês devem fazer exatamente 
como o Pai tem nos dito para fazer, sentir o shimjeong de Deus, e se tornar mais brilhantes 
espiritualmente. Ninguém pode alcançar esse estado sem fazer isso. 
 
A Bíblia nos diz que amar o Senhor é seguir as palavras do Senhor. Isto significa obedecer a 
palavra do Senhor. O Pai disse isto muito frequentemente. Esse é o motivo pelo qual há alegria 
no ministério. 
 
Você pode sentir como se não tivesse o que é requerido para se tornar um pastor, mas se você 
permanece alinhado com o Céu, o ambiente no qual se encontra educará você de forma 
infinita. Você deve entender que pelo fato de estar trabalhando como um pastor, e não 
trabalhando no mundo externo, você se coloca em uma posição muito sagrada. Por favor, 
pense que bênção é para nós, como um pastor, esperar por toda a semana para ver os membros 
no domingo, se preocupar sobre o que diremos quando os encontramos, e que tipo de sermão 
daremos. 
 
Em meu longo curso de vida seguindo a Vontade, eu experimentei muitos tipos de
perseguição, incluindo ser expulso da minha escola e ser ridicularizado pelos outros que me 
chamavam de ‘louco.’ Entretanto, eu dizia para mim mesmo que meus esforços de dar para as 
pessoas as Palavras e oferecer a elas a salvação é mais considerável do que qualquer outra 
ocupação no mundo. Eu considero este trabalho como o mais feliz de todos. 
 
Membros femininos de nossa igreja que já tiveram filhos me disseram que os filhos de 
segunda geração que nascem nas famílias abençoadas não estão confiantes em se tornarem 
pastores e fazer o trabalho ministerial. Elas me perguntam como poderiam fazer seus filhos se 
tornarem mais confiantes sobre trilhar o caminho pastoral. Eu disse a elas que o curso de 
pastor não é longo. Isto é como sementes de arroz que somente precisam crescer um pouco 
antes de serem transplantadas para o campo de arroz. 
 
Como todos vocês sabem, o Washington Times é nossa empresa de jornal. O Washington 
Times uma vez realizou uma competição de fotografia e um de nossos membros ganhou o 
primeiro prêmio. Vocês querem saber qual foi a fotografia? Foi uma fotografia de um 
sacerdote idoso com as costas curvadas em uma capela segurando uma lamparina. 
Apresentamos orgulhosamente a fotografia premiada para o Pai. Entretanto, o Pai disse “Para 
alguém trabalhar como um ministro até suas costas ficarem curvadas assim é uma coisa cruel. 
Pastores devem ter também realeza.” 
 
Os sacerdotes na época do Velho Testamento derramavam óleo nos reis para ungi-los. A 
posição dos sacerdotes era muito elevada. Eles receberiam a voz de Deus e a transmitiriam 
para os reis. Portanto, quão elevadas deveriam ser as posições que os pastores deveriam 
alcançar? Eles deveriam alcançar posições mais elevadas do que os reis. Eles devem ser o rei 
de todos os reis. 
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Esta não é a posição do Pai? Pastores devem ser capazes de controlar reis e nações. Portanto, 
pastores devem alcançar o nível mais elevado de caráter e shimjeong. Como eles poderiam ter 
o direito de rei e serem capazes de controlar nações sem se tornarem primeiramente como o 
Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe? 
 
Portanto, trilhar o curso de se tornar pastor é o nível mais elevado de caminho que uma pessoa 
poderia trilhar como ser humano. As pessoas vivem 80 a 100 anos, o que é nada realmente. Eu 
vou chegar aos 64 anos agora e sinto que minha vida apenas correu através do tempo. Este é o 
motivo pelo qual não devemos estabelecer um objetivo que acabará com nossas vidas físicas. 
Devemos olhar para nossa vida eterna. O mundo espiritual, no qual entraremos depois da
nossa morte, é um lugar de infinitude. Não podemos morrer ou fugir. 
 
Se devemos ser capazes de manter nossa cabeça erguida no mundo espiritual e estar em uma 
posição mais gloriosa, devemos fazer uma preparação adequada na Terra. Eu ouvi que o Pai 
também pediu para a Mãe educar seus quatorze filhos como pastores. Ele disse que não há 
nada mais considerável do que o trabalho de orientar as pessoas do mundo satânico para se 
tornarem as pessoas do Céu. 
 
O Pai nos disse que o estado de nossos corpos físicos será determinado por quão saudável 
estávamos dentro do útero de nossas mães como fetos. Quando vemos um bebê fraco ou não 
saudável, isto é porque sua saúde estava ruim quando estava no ventre de sua mãe. Dizemos 
que o estado de saúde de um feto determina os próximos 100 anos da vida na terra. 
 
Então o que é esta terra? O Pai disse que vivemos dentro de uma bolsa de água quando éramos 
apenas um feto. Então ele disse que esta terra, onde vivemos com nossos corpos físicos, é uma 
bolsa de ar. Tomamos qualquer coisa que fazemos nesta terra por cerca de cem anos e vamos 
para o mundo espiritual, o qual é um mundo de eternidade. Quando compreendemos que 
nossas vidas na terra são preparações para o mundo eterno que estamos destinados a entrar, 
seremos capazes de nos libertarmos e deixar as coisas fluírem? Não seremos capazes de viver 
nossas vidas não levianamente. 
 
Então qual é o tipo de vida menos danoso? É o caminho que o Pai trilhou, o curso de ministro. 
Mesmo se fossemos trilhar o curso de indenização, vocês não trabalhariam como um ministro 
por sua vida inteira. Há um filho de segunda geração que é espiritualmente muito sensível, e 
ele disse que “Pastores trabalharão como políticos no futuro.” Pastores devem saltar para a 
área da política. Pastores devem se tornar congressistas, e até mesmo presidentes. 
 
Os pastores que temos visto até agora parecem muito miseráveis porque eles têm trilhado o 
curso de indenização. Há um sacrifício para cada idade na história da providência. A razão que 
as famílias abençoadas em 1991 tiveram que retornar para sua terra natal era que havia uma 
indenização histórica que devia ser feita. O Pai ficava em grande dor sempre que ouvia que 
muitos dos membros estavam experimentando dificuldades por causa disto. 
 
O que o Pai disse naquele tempo? “Eu não tenho o luxo de me preocupar sobre cem ou 
duzentos dos membros quebrando financeiramente. Eu tenho a responsabilidade de encontrar 
messias tribais, de restaurar nações e o mundo. Como esse é o caso, eu não tenho a 
preocupação sobre sacrificar os membros da família que eu amo. Se eles me seguem, eles 
nunca morrerão. Grandes pessoas virão de seus descendentes e haverá genros e noras que se 
juntarão aos meus descendentes um dia em matrimônio.” O Pai os abençoou desta forma. 
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Eu estava na América quando a ordem para retornar para nossa própria terra natal foi dada. 
Como eu senti naquele momento? Eu senti, “O Pai está buscando por sujeitos leais, bons filhos 
e filhas, e esposos e esposas fiéis que podem representar esta época.” Assim, aqueles que 
reclamaram, falharam no teste, mas aqueles que viraram as costas para as reclamações, e 
retornaram para suas terras natais, se tornaram estudantes ‘nota A.’ Nunca seremos capazes de 
dizer a diferença entre as pessoas se as colocamos no mesmo lugar. Mas se sacudimos um 
pouco o ambiente, sementes vazias são lançadas fora, mas as boas sementes permanecerão. 
Este é o motivo pelo qual o Pai nos sacode tão intensamente quando ele pode, sempre que a 
providência está para embarcar em um novo início e separar as sementes ruins das sementes 
boas. 
 
Pode haver entre vocês aqueles que servem seus pais, que voltaram para sua terra natal e 
experimentaram muita dificuldade, mas se seus pais podem suportar o sofrimento, então 
grandes pessoas do céu nascerão em sua linhagem. Portanto, por favor, não critiquem ou 
reclamem sobre as coisas que o Pai faz. Se queremos saber, devemos orar a Deus e encontrar a 
resposta nós mesmos. 
 
Quão grande poderia ter sido se o segundo filho de Noé, Cam, não tivesse influenciado seus 
irmãos quando ele ficou envergonhado do corpo nu de seu pai? Sua influência sobre seus 
irmãos levou à sua queda. Se estamos em dúvida sobre algo, Deus concede a resposta para 
nossa questão se nos mantemos perguntando para Ele, mesmo ao ponto de parecer com um 
tolo, “Pai! Eu não sei isto. Por favor, me ensine para que eu possa saber.” Além disso, 
devemos orar como se estivéssemos tendo uma conversa com Deus, ao invés de apenas orar 
como um monólogo. Quem é o dono de nossas orações? É Deus. 
 
Aquele que ouve as nossas orações mais seriamente é Deus, nossos pais. Se continuamos 
orando sinceramente, o nível de nosso jeongseong alcança determinado ponto. Esse é o 
momento quando Deus certamente responderá nossas perguntas. Portanto, devemos esperar 
enquanto acreditamos que Deus ouve nossas orações. É importante acreditar e esperar. 
 
Se fazemos uma pergunta para alguém, não obtemos uma resposta completa. Portanto, 
devemos encontrar nossa resposta nas Palavras, e encontrar a resposta no meio de nossas 
orações secretas com Deus. É muito importante continuar perguntando vinte e quatro horas por 
dia, “Deus, o que o Senhor pensa sobre isto? Pais, o que acham sobre isto? Isto é o que as 
Palavras dizem.” 
 
Deveríamos sempre orar como se estivéssemos falando com uma pessoa viva real. Não ore 
apenas em uma direção e conclua, “Aju!” Além disso, não poderíamos orar a noite toda 
mesmo se quiséssemos, poderíamos? Eu tenho muitas experiências boas sobre isto, por isso 
conheço bem isto. 
 
“Pai, eu tenho muitas questões que sou incapaz de entender. Eu devo resolver este problema, 
assim, por favor, venha em meu sonho e me dê uma resposta, ou ao menos me dê sua resposta 
através de inspiração.” Então certamente eu tenho um sonho especial. Se eu não sonho, então 
às vezes minha boca se move automaticamente quando eu acordo. Se eu ouço minha própria 
fala, eu compreendo que não estou falando a partir da minha própria consciência, mas estou 
falando a resposta para a questão que perguntei no dia anterior. Às vezes eu descubro a 
resposta de repente nas palavras dos membros, às vezes até mesmo através de transeuntes. A 
maioria delas vem através de inspiração. É realmente engraçado ter esses tipos de 
experiências. 
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Eu tive um casaco de visom quando estava em Nova York. A Mãe o deu para mim. O casaco 
até tinha o nome da Mãe. Eu estava servindo a Mãe quando o Pai foi para Danbury e a Mãe 
me deu um anel e alguns conjuntos, e também um casado de visom durante aquele tempo. Eu 
não usava o casaco de visom como agora porque eu queria preservá-lo. 
 
Era um dia frio de inverno, mas o sistema de aquecimento do Hotel New Yorker, no qual eu 
estava naquele tempo, era tão bom que eu nem sabia quão frio estava lá fora. Essa pode ter 
sido a razão, mas Deus continuou me dando uma direção para “vestir o casaco de visom
porque está frio lá fora.” Assim, eu continuei murmurando, “Eu não quero.” 
 
Era o dia quando o Pai iria cortar a fita para este novo edifício de nossa empresa de jornal. 
Pastores coreanos estavam se aprontando para irem para a ocasião. Eu não vesti o casaco de 
visom porque sentia como se alguém o roubaria se eu o pendurasse em algum lugar. Havia 
muitos ladrões na América. Assim, embora meu coração estivesse pedindo para eu vestir o 
casado de visom, eu recusei e vesti outra coisa. 
 
O vento estava soprando muito quando eu parei no lado de fora do edifício, então teria que 
voltar logo que possível e ir para meu quarto no 31º andar para colocar o casado de visom. 
Então os pastores coreanos estavam reclamando que estavam ficando atrasados por minha 
causa. Eles me disseram para ir rapidamente para o carro, e me colocaram para dentro do 
carro. Quando chegamos no lugar onde o evento estava acontecendo, estava um frio 
congelante, mas ninguém foi capaz de realmente entrar. Todos estavam de pé na frente do 
edifício. Tivemos que esperar até que os Pais chegassem, e pudemos somente seguir depois 
que os Pais cortaram a fita. Eu quase morri congelada. 
 
Somente então comecei a orar, “Oh! Eu mesmo me coloquei nessa situação porque não ouvi a 
ordem do Pai Celeste de vestir o casado de visom. Sinto muito.” Eu fiquei com tanto frio que 
tive que perguntar para o segurança se havia algum lugar onde eu pudesse ir para evitar o 
vento. Ele me apontou a porta de trás. Então eu entrei na porta de trás como um rato e escapei
do vento por um momento. Eu voltei rapidamente para onde estava somente quando recebi a 
notícia que o Pai estava vindo. Desta forma, o Pai nos ensina tudo desde o que vestir até o que 
comer, somente se abrimos nossa antena. 
 
Eu quero contar uma história sobre o extrato de ginseng da Ilhwa. Um membro que trabalhava
como um médico da medicina oriental me falou sobre o extrato de ginseng da Ilhwa. Eu 
consumi o extrato por um longo período porque eu tinha constipação constante, contudo, eu 
segui a ordem do médico e parei de tomá-lo por um ano. 
 
Eu tinha hemorroidas, mas eu nunca via sangue. Entretanto, quando parei de tomar o extrato 
de ginseng, eu via sangue quando estava no banheiro. Isso nunca aconteceu antes, mas estava 
se tornando uma ocorrência constante, ao menos duas ou três vezes por semana. Eu não podia 
falar sobre isto com ninguém. É embaraçoso falar com alguém sobre coisas assim na América?
Eu fiquei envergonhada sobre mostrar meu problema para um médico. Eu não tinha nenhum 
plano de saúde, eu não tinha nenhum dinheiro, e sentia que seria muito difícil para mim, 
explicar minha situação para um médico em inglês. Assim, eu não podia ir para um hospital. 
Naturalmente, eu poderia levar alguém comigo para traduzir, mas mesmo assim eu não fui. 
 
Um mês, dois, então três meses se passaram, mas o sangramento continuaria e eu via sangue 
duas a três vezes por semana. Talvez eu tenha perdido muitos nutrientes com o sangramento, 
pois eu sentia desprovida de energia e muito fraca.  
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Eu perguntei sobre este sintoma para uma pessoa que eu conhecia, e ela respondeu que poderia 
ser um sintoma de câncer intestinal. Esta pessoa me disse que câncer intestinal, câncer do colo 
e hemorroidas primeiramente apresentam o sintoma do sangramento. Eu fiquei inquieta, mas 
somente orava porque ainda não queria ver um médico. 
 
“Pai! Eu nunca tinha visto sangramento antes, mas por que continuo a ver isto?” 
 
Eu somente orava assim continuamente. Então um dia, eu recebi uma inspiração que me disse, 
“Ei, Gil Ja! Você nunca sangrava quando estava tomando o extrato da Ilhwa, certo?” 
 
Quando pensei sobre isto, era verdade. Eu ainda teria irritações por causa das hemorroidas, 
mas nunca sangrava. Assim, eu murmurei como uma pessoa louca: “Você está certo, Pai! 
Alguém me disse que o extrato de ginseng não é para mim, por isso eu não o tomei por mais 
de um ano.” Eu murmurei assim para mim mesma.  
 
Eu comecei a tomar o extrato de ginseng da Ilhwa e nunca tive outra situação semelhante 
desde então. 
 
O extrato de ginseng da Ilhwa é um remédio muito bom. Uma mãe entre nossos 36 casais 
experimentou algo semelhante. Mães normalmente pensam que elas devem alimentar seus 
bebês com yong ao menos três vezes. Yong é um remédio que produz sangue, e os pais sentem 
que não ser capazes de dar yong para seus filhos três vezes significa que eles não estão 
cumprindo sua tarefa como pais.  
 
Entretanto, este yong é muito caro. Ele se tornou muito caro neste tempo, mas seu preço 
costumava ser muito alto. Ela teve três filhos, mas ela não tinha dinheiro suficiente para 
fornecer yong para seus três filhos. Ela ficou muito preocupada. 
 
Então o Pai apareceu no sonho dela um dia e disse, “Por que você está preocupada? Apenas 
faça estas duas coisas. Primeiro, ofereça um kyeongbae às 5 horas da manhã todos os dias. 
Seja muito rígida quanto ao horário, e faça todos os seus filhos participarem também. Então o 
Céu protegerá vocês espiritualmente. Além disso, faça-os tomar extrato de ginseng. Eles 
ficarão protegidos de todas as doenças.  
 
O momento quando oferecemos kyeongbae no primeiro dia de cada mês às 5 horas da manhã 
no domingo é o momento que podemos nos tornar mais próximos de Deus, assim, deveríamos 
deixar nossos filhos participarem no kyeongbae, mesmo se eles choram. 
 
Isto é algo que aconteceu durante a cerimônia de noivado para a segunda geração dos 36 
casais. Eu estava servindo os Pais naquele tempo, e o Pai perguntou duas coisas. 
 
“Seus pais já reclamaram sobre a Igreja de Unificação? Se sim, vocês não têm o direito de 
estarem aqui. Segundo, vocês participaram na sessão de kyeongbae às 5 horas da manhã sem 
falhas? Se não, então vocês não têm o direito de estarem aqui.” 
 
Portanto, devemos observar cuidadosamente a sessão de kyeongbae, e orientar nossos filhos a 
fazerem o mesmo. O Pai nos disse para orientarmos nossos filhos a participarem no kyeongbae
logo que eles começam a andar. A Mãe é tão rígida sobre isto que ela mantém a tradição 
mesmo se eles não podem caminhar. A Mãe faria os pais cobrirem os filhos com cobertores e 
trazê-los para as sessões. 
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Como podemos ver a partir disto, Deus já tem preparado formas para nós, famílias 
abençoadas, conduzirmos um estilo de vida saudável, mas Satanás nos invade espiritualmente 
e sofremos fisicamente de doenças, porque não observamos estas maneiras. Portanto, o Pai 
disse, “famílias abençoadas nunca morrerão de fome, se elas apenas seguem o que o Pai diz 
para elas fazerem. É porque o Céu as protegerá.” 
 
Devemos também dizer para outros membros manterem a foto dos Verdadeiros Pais em suas 
casas e pendurarem a bandeira Tongil em seus lares. Quando olhamos para a página 237-238 
do 9º volume do ‘Curso de Vida dos Verdadeiros Pais,’ estas palavras se seguem: 
 
“Fotos dos Verdadeiros Pais simbolizam os Verdadeiros Pais. Assim, se você coloca uma foto 
dos Verdadeiros Pais dentro de sua casa, seus antepassados virão e oferecerão um kyeongbae
às 3 horas da manhã. A realidade de anjos servirá. Eles vivem juntamente com seus 
descendentes que estão na terra. A condição de shimjeong centrada nos Verdadeiros Pais foi 
estabelecida, por isso, agora os antepassados no mundo espiritual podem descer e cooperar. 
 
A bandeira Tongil representa a Igreja de Unificação. Ela representa a Igreja de Unificação 
física. Ela representa também os indivíduos, mas ela também representa o casal. Ela representa 
nossa família, mas ela também representa nossa tribo, e nossa nação também. Além disso, ela 
representa a Igreja de Unificação e toda a humanidade.” 
 
“Vocês sabem por que penduramos isso? É para nossa própria fortuna. É a mesma coisa como 
Moisés dizendo para seu povo pintar suas portas com sangue para evitar a maldição de morte 
do filho primogênito quando eles estavam para fugir do Egito. Tentem e pendurem a bandeira 
em sua casa. Estamos agora na época quando Bons Espíritos podem proteger seus 
descendentes.” (Página 355 do mesmo livro - em inglês) 
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Líderes da Igreja de Unificação devem ser competentes em ministério e em 
negócios 
 
O Pai disse que a humanidade não encontrará nenhuma forma de sobreviver sem o povo 
coreano agora. O Pai diz que os coreanos assumem a posição do topo onde quer que eles vão. 
Isto não significa que eles deveriam se tornar o presidente ou o rei? O Pai nos disse que não 
haverá nenhuma paz a menos que o povo coreano assuma a posição principal em cada nação 
do mundo. Depois de viajar por muitos países, eu passei a sentir que um tempo assim 
seguramente virá em breve. 
 
O povo coreano é geralmente bondoso. Eles também esquecem facilmente. Eles tendem a 
esquecer facilmente, mesmo quando eles foram tratados de forma terrível pelos outros.
Passamos a entender que Deus também perdoa muito, quando as pessoas se arrependem e 
imploram por perdão. Ele não poderia ter sido capaz de agir como Deus se Ele estivesse tão 
zangado e cheio de dor. 
 
O Pai disse que esta é a forma na qual os pais perdoam seus filhos se eles fazem coisas 
erradas, mas quando os filhos se arrependem e pedem perdão mais tarde, os pais não ficariam 
mais zangados e os perdoariam. 
 
O povo coreano tem uma longa história de ser invadido muitas vezes por nações vizinhas. 
Seria terrível se o povo coreano não fosse capaz de perdoar. Vocês não podem avançar em 
frente a menos que deixem isto no passado. O povo coreano esquece o passado, e naturalmente
desenvolveram isto. Então os coreanos passaram a conhecer o coração de Deus mais do que 
qualquer outro povo no mundo. 
 
O povo japonês é geralmente vingativo e é orgulho de agir de forma vingativa. 1 O povo 
chinês não revela o que tem em seu coração. É difícil saber se eles gostam ou odeiam uma 
coisa. Eu acho que essa natureza foi incorporada no povo por causa de sua longa história de 
conflitos internos entre diferentes clãs. Uma vez que eles começam a pensar que algo é ruim, 
então eles não perdoarão facilmente e lembrarão disto por muito tempo. 
 
O Pai sabe sobre a bondade do povo coreano e ele quer que os filhos e filhas da Coreia atuem 
como pastores. 
 
Durante meu tempo como pastora, eu compreendi que este trabalho pastoral é semelhante a 
fazendeiros semeando arroz em seus campos de semeadura. Quando estas sementes de arroz
brotam, transplantamos os brotos. Trabalho pastoral é como plantar arroz. Seu lugar de 
ministério é a terra natal da ressurreição.  
 
Nossos lugares de ministério se tornam nossas terras natais e somos dispersos para os campos 
que nos servem melhor. Quando o trabalho pastoral acaba, seguimos para a área acadêmica ou 
a área financeira tal como os brotos de arroz são plantados.   
 
 
                                                 
1 Nota do tradutor (inglês) – Esse espírito de vingança no povo japonês é bem demonstrado pelo fato que eles 
consideram de forma muito elevada a estória de ‘Chushingura’. A estória envolve dezenas de guerreiros samurais 
fazendo vingança contra um senhor inimigo cuja ação levou ao falecimento prematuro do senhor dos 
guerreiros. Esta estória tem sido elevadamente elogiada na sociedade japonesa como um exemplo de 
lealdade.   
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Em nosso próprio mundo, pastores se tornarão mais bem sucedidos no futuro. O Pai disse que 
Caim assassinou Abel sem constrangimento porque Deus aceitou somente as ofertas de Abel e 
não a sua. Quando olhamos para nossa igreja, aqueles que trabalham em organizações 
empresariais são os Cains. 
 
O Pai disse que ele tem que pagar aqueles que estão em organizações empresariais como 
compensação por seu trabalho. Isto os permitirá sustentar suas vidas e não reclamar. 
Entretanto, aqueles que trabalham como pastores são o Abel e o sacerdote. 
 
Todos no mundo se tornarão membros da Igreja de Unificação quando o Pai se torna vitorioso 
e quando a Vontade é cumprida. Quando esse tempo chegar, sacerdotes serão capazes de viver 
bem somente com o dízimo de seus membros. O Pai fez uma promessa que ele pagará três 
vezes o que as pessoas Caim nas organizações empresariais estão sendo pagas. O Pai manterá 
sua promessa. 
 
Entre as diferentes tribos de Israelitas, os Levitas não possuíam qualquer terra, mas eles 
viviam bem com o dízimo. Os Levitas eram a tribo de sacerdotes entre as doze tribos, não é? 
Se nutrimos nosso ser interior e o educamos, o mundo estará preenchido com pessoas e 
dinheiro. Esse tempo virá muito em breve. Devemos morder nossa língua e suportar até que 
esse tempo chegue. O curso do pastor é o caminho correto para nossa vida de fé. 
 
Entretanto, o Pai opera muitas organizações empresariais. Ele enviou muitos membros para 
estas organizações. O Pai envia os membros para estes lugares e sempre fica preocupado. 
Assim, ele muda as indicações pessoais constantemente. O Pai indica pastores para posições 
executivas nessas organizações e indica executivos para serem pastores.  
 
O Pai quer que experimentemos ambas as áreas e desenvolvamos capacidade em ambas as 
áreas. Somos treinados para que quando encontremos pessoas novas, rapidamente possamos 
compreender se devemos tratar estas pessoas a partir da posição de um pastor ou a partir da 
posição de um homem de negócios.  
 
O ex-presidente da Seil Tour System, sr. Kim Il Hwan, é um exemplo muito bom disto. Ele 
costumava ser um pastor. Ele não era um homem de negócios. Entretanto, o Pai o indicou 
como o presidente da Seil Tour System de repente. Ele deve ter ficado muito surpreso. 
 
Quando ele ouviu a notícia de sua nova indicação como o presidente da Seil Tour System, o sr. 
Kim contatou o Pai, “Pai, por que você quer me fazer o presidente? Eu não posso fazer isto. 
Por favor, deixe-me apenas fazer o trabalho de um pastor.” Ele implorou desesperadamente. O 
Pai disse, “Não. Eu estou procurando o novo presidente da Seil Tour System, e seu nome 
continua aparecendo na minha mente. Esse é o motivo pelo qual eu indiquei você. Não diga 
mais nada.” O Pai recusou seu apelo. O sr. Kim agora não somente é um homem de negócios 
bem estabelecido que tem cuidado muito bem da empresa, como também ele orienta seus 
empregados no caminho da fé.  
 
O Pai permite que as pessoas experimentem ambas as áreas; pastoral e negocial. Portanto, 
devemos ser excelentes em ambas as áreas. Isto é semelhante a quando o Pai fez a 
determinação de ser excelente em ambas as áreas pastoral e econômica quando aceitou no 
início o chamado de Deus. 
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Atitude do Pai ao oferecer jeongseong 
 
O Pai fugiu da Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia e foi para o Sul até Busan. Ele 
seguiu através de muita tribulação, e mais tarde se mudou para Daegu. 
 
Daegu é uma cidade de grande fé que era quase comparável a Pyongyang na Coreia do Norte. 
O Pai foi para Daegu com alguns de seus discípulos, e baixou a âncora em Daegu para 
restaurar os cristãos. Muitas pessoas receberam revelações e começaram a seguir o Pai. 
 
Primeiramente o Pai converteu a sra. Kang Hyeon Shil em Busan, e a enviou  para Daegu para 
atividades de pioneira. Ela era uma evangelista cristã que se graduou no Seminário Teológico 
da Coreia. Ela foi para Daegu e converteu muitas mulheres idosas cristãs. Eu ouvi que ela 
recebeu muita perseguição por causa disso. Os filhos e genros daquelas senhoras idosas eram 
muitas vezes pastores ou de posições elevadas em suas igrejas. As senhoras idosas receberam 
muita perseguição porque estavam neste ambiente.  
 
Aqui está uma história daquele tempo. Uma das senhoras idosas que se tornou membro que 
vinha diligentemente para nossa igreja, costumava viver em uma casa de dois andares. 
Entretanto, ela ficava trancada no segundo andar da casa porque seu filho e nora a impediam 
de visitar o Pai. Eles davam a ela um balde para usar como banheiro e mandavam comida para 
o segundo andar.  O Pai continuou visitando-a porque o Pai sentia falta dela. O Pai não fez 
nenhuma promessa para ela que estaria no lado de fora da janela sempre que ela olhasse, mas 
às vezes ele ficava no canto da rua para ter um vislumbre dela quando olhasse para fora. 
 
Assim, quando o Pai foi preso e arrastado para a delegacia de polícia, as avós foram 
juntamente e choraram muito. Este é o tempo quando o Pai se mudou muitas vezes em um 
único mês. Ele às vezes se mudou quase vinte e três vezes, vinte e quatro vezes por mês, quase 
diariamente. Quando ele procurava um lugar para se mudar, ele sempre procurava um lugar 
com uma porta dos fundos a fim de evitar a polícia, se eles fossem aparecer de repente. As 
avós ainda seguiam o Pai mesmo nesse ambiente difícil, assim, o Pai deu para essas avós de 
Daegu o título, “Minhas amigas de sofrimento.” 
 
Então finalmente o Pai veio para Seoul. O Pai veio para Seoul pela razão de restaurar os 
estudantes que estavam participando na Universidade Ehwa e a Universidade Yeonsei, ambas 
fundadas pelos cristãos, e educá-los como futuros líderes. O Pai veio para Seoul com essa 
grande esperança. 
 
Durante o tempo quando o sr. Eu Hyo Won ainda era vivo, eu frequentemente via as avós de 
Daegu vindo para Seoul uma ou duas vezes por ano. Entre elas estava a sra. Bang que tinha as 
costas encurvadas. Antes que estas avós, muitas das quais estavam com mais de 80 anos de 
idade, pudessem vir para Seoul de suas casas distantes para ver o Pai, elas teriam que 
economizar por um longo tempo para ter o dinheiro para comprar seus bilhetes de trem. Isto 
era porque seus filhos e noras não dariam a elas o dinheiro. Eles não queriam dar nenhum 
dinheiro para suas avós porque eles não queriam que elas dessem o dinheiro para a Igreja de 
Unificação. 
 
Em qualquer caso, as avós economizariam permissões para comprar um bilhete de trem para 
Seoul e para comprar alguns pacotes de doces quando elas vinham. Nossa igreja estava se 
esforçando muito naquele tempo, por isso, mesmo alguns pacotes de doces eram deleites 
maravilhosos, mas elas eram muito humildes para presentear o Pai. 
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As avós ainda dariam ao Pai um pacote de doce, e elas também dariam um pacote de doce para 
nossa casa porque meu esposo era o presidente da igreja. 
 
Entretanto, eu estava inconsciente sobre a luta de nossa igreja naquele tempo. O Pai ficaria 
falando para alguns de nós na sala quando recebíamos uma chamada dizendo que as avós de 
Daegu tinham acabado de chegar na estação de Seoul, e elas estariam aqui em alguns minutos. 
Então o Pai ficaria esperando ansioso. Ele diria, “Ela está vindo, certo? Ela está vindo 
também? A mãe dessa pessoa também está vindo?” Então o Pai tentaria memorizar os nomes 
das avós antes delas chegarem. O Pai fazia isso porque ele esperava vê-las também. 
 
O Pai falaria mais algumas coisas, e então diria para os jovens irem para a estação para 
acompanhar as avós até a igreja. Então o Pai sentaria na sala para esperar as avós chegarem. 
Logo que as avós chegavam, elas começariam a chorar na sala de chão de madeira. Seus 
corações de anseio pelo Pai se abririam automaticamente. Assim, seus rostos se tornariam 
cheios de lágrimas e elas caíam no chão enquanto ofereciam kyeongbae para o Pai. 
 
O Pai esperava ansiosamente pelas avós, mas quando elas realmente chegavam e ofereciam 
kyeongbae em lágrimas, ele se virava para que ficasse sentado olhando para o outro lado. Ele 
não respondia aos seus kyeongbaes e seu rosto ficava endurecido. Ele nem mesmo reconhecia 
a chegada delas. 
 
O Pai estava com trinta e seis anos de idade e as avós estavam com mais de duas vezes sua 
idade, assim, eu sentia que ele daria as boas-vindas para as avós com alegria, “Oh, bem 
vindas!” se eu fosse o Pai. 
 
O Pai ainda ficaria sentado por algum tempo enquanto as avós de Daegu derramavam seus 
corações. Assim, eu realmente não podia entender isso. Era muito diferente da forma normal 
de cumprimento. 
 
Mais tarde o Pai explicou sobre o que ele estava fazendo naquela época. Ele disse que seu 
coração se enchia de lágrimas quando as avós de Daegu chegavam, porque ele esperava muito 
para vê-las. 
 
Isto era porque não somente ele lembrava todas as dificuldades que enfrentou com estas avós, 
mas também porque ele lembrava quanto ele confiou nestas avós durante as vezes que ele 
tentou desesperadamente salvar a cidade de Daegu. 
 
Contudo, as avós de Daegu fez muito jeongseong a fim de preparar por quase um ano apenas 
para comprar o bilhete para Seoul para virem para a sede da igreja em Cheonpa-dong, e o Pai 
ficava receoso de receber seus kyeongbaes. O Pai disse que ele normalmente recebia o 
kyeongbae de membros e os retornava para o Céu, mas naquele tempo, ele queria que Deus 
recebesse o kyeongbae de Suas filhas diretamente. O Pai nunca explicou sobre isto quando as 
avós de Daegu costumavam visitar, assim, como poderíamos ter conhecido sobre isto? Eu 
frequentemente vi o Pai que congelava como rocha enquanto sentava no chão com sua cabeça 
levemente virada para o lado. 
 
O presidente da igreja na América dançava de alegria quando o Pai vinha. Quando relatava
para o Pai que a igreja americana foi capaz de colher muitos resultados graças ao Pai, o Pai 
diria, “Não importa quantos resultados sejam capazes de reunir, eu ainda tenho o coração de 
arrependimento sendo que não fomos capazes de alcançar plenamente a expectativa de Deus.” 
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Então o Pai abaixaria sua cabeça e diria, “Louvado seja Deus,” ao invés de acariciar suas 
costas. Testemunhando muitas vezes essas cenas, eu fui capaz de compreender quão 
grandemente o Pai ama Deus. 
 
O Pai teve que vir para esta terra e fez muitos resultados enquanto esteve suportando tanta dor. 
O Céu está sempre com o Pai, mas ele ainda é um homem de grande humildade que sente que 
é muito inadequado para receber o maior respeito e confiança, e então retorna isto para o Céu. 
 
O Pai até mesmo disse uma vez, “Como todos vocês são seres espirituais também, vocês não 
me seguirão se eu recebo todo o amor e glória.” Ele também disse, “Eu nunca vou parar de 
amar Deus mais do que vocês, e ser mais unido com o shimjeong de Deus. Esta é a razão que 
vocês sentem, “Oh! Eu certamente posso estar mais perto de Deus se eu seguir este mestre!” 
Sua mente original está ciente disto. Esse é o motivo pelo qual vocês gostam de mim. Vocês 
me seguem porque sentem que podem obter vida eterna através de mim e que podem ir até 
Deus através de mim. Se ao invés eu fosse um líder autocentrado, vocês ficariam cansados de 
mim e parariam de me seguir.” 
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Capítulo 12 – O Princípio e Nossa Família 

 
O Sr. Eu Hyo Won compreendeu: “O Princípio é Amor de Deus” 
 
Agora vivemos na era quando o Pai pode falar sobre tudo. Isto é porque o Pai criou um 
fundamento em âmbito mundial. 
 
Damos longas conferências sobre Princípio Divino, mas o Pai disse que essas longas 
conferências serão desnecessárias uma vez que todas as pessoas na nação queiram ouvir as 
conferências sem oposição. Este é o motivo pelo qual o Pai ordenou a criação do Gráfico de 
Hoondok do Princípio Divino. 
 
Devemos saber o que o Pai mais odeia. O Pai diz que não deveríamos dar conferências sobre o 
Princípio memorizando-o em nossa cabeça. Isto é porque ninguém pode completamente 
memorizar literalmente todo o Princípio Divino. Nossas próprias palavras se infiltrarão nas 
conferências que damos quando nossa memória falhar. Esse é o motivo pelo qual o Pai disse 
para resumirmos as partes importantes do Princípio Divino, fazer um gráfico disto, e utilizá-lo 
no lugar dos quadros negros. 
 
O Pai também não quer que misturemos outras palavras com o Princípio. Por favor, lembrem 
que aquilo que o Pai mais odeia é falar sobre outras coisas diferentes do Princípio. Isto é 
porque essas diferenças estão ligadas com criar seitas. O Pai se preocupa muito sobre isto. 
 
Quando damos conferências do Princípio a partir de agora, devemos ler o Princípio Divino 
primeiro, e utilizar os gráficos ao invés de quadro negro. Podemos colocar o gráfico em um 
CD na tela através de um projetor, se tivermos um, e podemos dar conferências utilizando um 
indicador laser. Os gráficos incluem resumos do Princípio Divino para que possamos ler as 
frases e complementá-las com várias explicações.  
 
Este é um nível totalmente diferente das conferências dadas a partir de memorização. 
Conferências do Princípio se tornam mais fáceis quando utilizamos os gráficos. O Pai disse 
que devemos complementar estas gráficos de conferências com os conteúdos do Princípio 
Divino ou utilizar trechos dos discursos do Pai. 
 
Vocês devem ler os livros de discursos do Pai frequentemente. Eu tenho enfatizado isto muitas 
vezes, mas devemos ler “Família Verdadeira e Eu” e as Palavras do Pai e da Mãe. Além disso, 
devemos ficar longe de falar sobre as coisas que inventamos dando conferências do Princípio. 
Ao invés, devemos utilizar as próprias Palavras do Pai. 
 
As Palavras do Pai devem ser adicionadas às conferências do Princípio se nossas conferências 
devem ser cheias de inspiração. Portanto, podemos dizer que o Princípio é o osso das Palavras. 
Todos os membros devem ir para igrejas cristãs e dar conferências do Princípio no futuro.  
 
O Pai menciona que é um desperdício de dinheiro continuar construindo igrejas. Então ele 
pergunta se sabemos por que os cristãos reúnem dinheiro para construir edifícios maiores de 
igrejas. Ele diz que há somente uma razão que esses edifícios são construídos; para que os 
cristãos um dia nos convidem para suas igrejas e peçam para darmos conferências do Princípio 
Divino. 
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Podemos sempre contar que haverá uma igreja quando ouvimos que haverá um novo 
complexo de apartamentos. Isto é realmente incrível. Entretanto, todas elas pertencem a Deus? 
Como conhecemos agora as Palavras do Pai, não devemos nos preocupar sobre o tamanho 
pequeno de nossas igrejas. 
 
Um dia, os cristãos nos dirão, “Abandonem seus pequenos edifícios e venham nos dar 
conferências do Princípio.” Igrejas cristãs são casas de Deus. Portanto, devemos aprimorar 
nossa habilidade de dar conferência. 
 
Cristãos ainda esperam pelo Senhor, enquanto oram, “Devemos ainda esperar por você, 
Senhor?” O Pai disse que eles um dia ficarão sabendo sobre o Pai e correrão até ele, gritando, 
“Oh, Senhor!” Eles possuem bom conhecimento da Bíblia, pagam o dízimo, e participam 
ativamente em atividades voluntárias. Quão maravilhoso seria se ensinássemos a eles sobre o 
Princípio e os permitíssemos também dar conferências? Esta é outra razão pela qual nossos 
membros devem se tornar bons ao dar conferências do Princípio. 
 
Isto é da mesma forma com o povo norte coreano. Eles são muito talentosos ao promover sua 
ideologia. Entretanto, se eles vierem a aprender que nosso Princípio é a verdade, poderemos 
esperar que eles se tornem conferencistas talentosos. Os estudantes da União Soviética antes 
deram conferências cheias de lágrimas do Princípio na América. Eles davam as conferências 
em lágrimas, dizendo que tinham seguido uma forma de vida sem fé porque não sabiam nada 
sobre Deus. 
 
Se nossos membros não podem dar boas conferências do Princípio, ou se eles não estudam as 
Palavras do Pai, então há uma única coisa que eles poderão fazer no futuro. Haverá muito lixo 
deixado depois que um grande grupo de pessoas venham receber as conferências, então estes 
membros deverão ao menos limpar este lixo. 
 
Os filhos desses membros acusarão seus pais. Os filhos lamentarão que seus pais se 
sacrificaram muito pela igreja, mesmo ao custo de cuidar de seus filhos, mas eles acabaram 
limpando o lixo atrás dos convidados, porque eles não podem dar conferências do Princípio. 
Eles ficarão muito envergonhados. 
 
Além disso, experimentaremos vergonha também quando formos para o mundo espiritual. 
Muitos espíritos virão até nós e perguntarão, “Você deve ter aprendido muito a partir dos 
Verdadeiros Pais sendo que você viveu juntamente com os Verdadeiros Pais. Por favor, nos dê 
conferências do Princípio.” O Pai diz que ficaremos embaraçados se formos incapazes de dar 
conferências do Princípio nesse momento. Perderemos nosso apoio, seremos incapazes de 
ficar em um único lugar, e nos tornaremos fantasmas vagando perdidos. A Bênção é a glória, 
mas sofreremos mais se não cumprimos nossa responsabilidade. Por favor, se preparem para 
que não se arrependam no futuro. 
 
O Princípio descoberto pelo Pai não somente fornece evidências científicas, mas também dá 
explicações muito lógicas. E quanto ao comunismo em comparação? O comunismo coloca 
grande importância na ciência também, mas suas teorias não são logicamente apoiadas. Elas 
também denunciam a existência de Deus e do Céu. 
 
No meu caso também, a perseguição dos comunistas que dizem que a religião é o ópio do 
povo funcionou como a motivação para me juntar à Igreja de Unificação. Quando era cristã, eu 
não podia dar uma explicação aos comunistas que me perguntavam se Deus podia ser visto. 
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Eu entrei na Igreja de Unificação e ouvi o Princípio de Criação, e passei a compreender a 
existência de Deus quando ouvi que o Princípio explica as características duais de Deus de 
positivo e negativo. Eu pensava que todos poderiam utilizar esta explicação para aprender 
sobre Deus. O Princípio não explica Deus como as características duais de positivo e 
negativo? Aprendemos o Princípio diretamente a partir do Pai. 
 
O Princípio não foi descoberto apenas como uma teoria. O Pai teve que lutar com Satanás em 
batalhas sangrentas para encontrar determinados títulos que Deus tinha dado a ele. Portanto, 
quando ouvimos o Princípio, devemos senti-lo em nosso coração. “Oh, isso é verdade.” Nosso 
entendimento do Princípio somente pode se tornar completo quando o sentimos em nossos 
corações ao invés de apenas utilizar nossas cabeças. 
 
O Pai nos disse que devemos chorar por três horas se vamos dar uma hora de conferência do 
Princípio. O conferencista deve sentir o Princípio com seu coração. Entretanto, o mesmo deve 
ser aplicado quando estudamos o Princípio, devemos também estar completamente unidos com 
o shimjeong de Deus quando damos as conferências. O Pai disse que as pessoas nunca serão 
inspiradas se o conferencista apenas dá a conferência somente com a língua. 
 
O Pai sempre enfatiza que naturalmente memorizaremos os Gráficos Hoondok do Princípio 
Divino se o lemos dez, vinte, cem, ou duzentas vezes. Nossos membros começaram 
recentemente a ler os gráficos de uma hora, três horas e doze horas, cem vezes cada um. Eu 
ouvi os testemunhos que muitas pessoas sentiram que seus espíritos foram revividos e que elas 
sentiram o amor de Deus. É óbvio que as próprias conferências devem ser inspiradas pelas 
Palavras se elas devem inspirar os corações de seus estudantes. 
 
Meu esposo, o ser. Eu Hyun Won, também disse que devemos chegar ao completo 
entendimento que o Princípio é a verdade enquanto estamos vivos. Entretanto, ele apareceu 
através de uma pessoa aberta espiritualmente e confessou, “Eu penava que o princípio era a 
verdade, mas o Princípio é realmente amor.” 
 
Em conclusão, devemos sentir o Princípio com nosso coração. O conferencista do Princípio 
deve ser capaz de dar conferência para que os estudantes possam sentir o Princípio com seus 
corações também. 
 
Eu senti, enquanto estava lendo o Princípio Divino durante um treinamento de 40 dias em 
Cheongpyeong, que ‘Deus seguiu através de muito sofrimento por 6.000 anos a fim de 
restaurar a humanidade.’ O único propósito de 6.000 anos de história humana é encontrar cada 
e toda pessoa vivente. Esse é o motivo pelo qual aqueles que ouvem as conferências não 
podem evitar derramar muitas lágrimas. Devemos sentir o Princípio dentro de nosso coração. 
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Minha indicação como Líder Regional do Colorado 
 
Eu somente tenho sido capaz de transmitir as Palavras do Pai como eu as tenho ouvido. 
 
Eu recebi as Palavras do Pai que caíram sobre mim como chuva. Eu era apenas uma criança 
sem noção, ignorante sobre os valores de suas Palavras, ouvindo as Palavras do Pai enquanto 
lutava desesperadamente contra o Satanás que vinha até mim na forma de sono. Meu único 
tesouro agora são os dias no passado quando eu estava me afogando nas Palavras do Pai, tal 
como uma abelha que cai dentro de um pote de mel. 
 
Eu fiz a determinação de transmitir todas as preciosas Palavras do Pai que fui capaz de ouvir 
para o mundo, antes de ir para o mundo espiritual. Eu quero testemunhar sobre o Pai que era 
tão grande e masculino em sua juventude, e o Pai que era um ser humano como nós, mas que 
era capaz de fazer coisas que nem mesmo Deus poderia fazer. 
 
Eu não posso lembrar quanto choramos na igreja de Cheongpa Dong depois que fomos 
expulsas de nossa universidade. Então fomos atiradas para fora de nossas próprias casas por 
nossos pais, que nos diziam que não nos tratariam mais como seus filhos a menos que 
voltássemos para a universidade e nos desculpássemos por nossos pecados. Fomos 
abandonadas de todos os lados. 
 
No final, nos reunimos na igreja para estudar e ouvir as palavras do Pai, e nos tornamos como 
filhas do Pai. Assim, vimos e ouvimos muitas coisas. Eu tenho a tendência de evitar reuniões 
porque aprendi muitas coisas enquanto servia o Pai diretamente. 
 
O Pai me disse para vir para a América em 1983. Meu pensamento inicial foi que o Pai 
provavelmente teve piedade de mim porque eu era sua filha solitária que vivia sozinha, e ele 
queria que eu ficasse perto dele e o servisse tal como a sra. Ji Seng Ryeon, ou outras esposas 
dos 36 casais. Eu vivi sozinha por dez anos depois que o Pai tinha ido para a América, por isso 
eu pensei que o Pai simplesmente me queria perto dele. 
 
Contudo, o Pai me disse de repente, “Gil Ja! Bem vinda. Kim Gwang Heh voltou para a 
Coreia, assim temos uma vaga agora. Vá para o Colorado e se torne a líder regional lá.” Eu 
respondi, “O que? Você acha que eu sou um homem? Por que você faria uma mulher fazer o 
trabalho de um homem?” Eu fiquei realmente desapontada. Entretanto, a Mãe foi ainda mais 
extrema. “Ei. As Montanhas Rocky ficam no Colorado, assim, lá é a terra mais alta. Sendo que 
você estará nesse lugar elevado, você será capaz de servir Deus do lugar mais perto.” 
 
Eu fui para a América depois de dez anos de separação, e o Pai me enviou diretamente para a 
linha de frente. Eu senti como se meu coração de ansiedade pelo Pai se derretesse muito 
rapidamente. Há momentos que não sabemos o que o Pai está pensando. Entretanto, a essência 
do Pai é amor, e tudo o que ele faz é a partir do amor. O Pai é o tipo de pessoa que sempre se 
preocupa sobre como ele orientará as pessoas, como eu, a sentir seu amor e se assemelhar a 
ele. 
 
O Pai nos disse, “Eu quero encontrar você, porque você tem o coração de querer me encontrar, 
e não querer me deixar ir. Do contrário, eu nem mesmo desejaria vir aqui.” 
 
Um dia, durante sua refeição em East Garden, ele perguntou ao sr. Kamiyama, “Ei! O que é 
Amor Verdadeiro? Fale sobre Amor Verdadeiro?”  
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Surpreso no meio de sua refeição, o sr. Kamiyama respondeu em um murmúrio. O Pai insistiu, 
“O que é isso? Coloque em outra frase, uma única sentença!” Então ele ficou ainda mais 
perplexo. Ele tinha a tarefa de colocar em uma única frase todas as coisas que o Pai tinha 
ensinado. Era obviamente difícil. Então o Pai disse que eu deveria falar, e comecei a dar a 
seguinte explicação. 
 
“Amor verdadeiro é o coração que faz você querer ver a pessoa, embora você acabou de partir, 
querer comer com a pessoa mesmo que você acabou de fazer sua refeição, querer dormir com 
a pessoa, embora você acabou de despertar depois de dormirem juntos, querer falar com a 
pessoa, mesmo que você acabou de falar, e querer continuar conversando com a pessoa, e 
fazer essas coisas com a pessoa sem fim,” 
 
Sendo que Amor Verdadeiro é o anseio constante, ficaremos juntos pela eternidade, se 
praticamos Amor Verdadeiro. 
 
O coração desse tipo de desejo se espalhará infinitamente dentro de uma pessoa que possui 
Amor Verdadeiro. Amor Verdadeiro tem a qualidade de infinitude. Entretanto, amor falso leva 
as pessoas a usarem umas às outras, e serem condicionais. Relacionamentos baseados nesse 
amor serão destruídos logo, quando eles não encontram mais nenhum valor na outra pessoa. 
Nesse ponto, eles terão exaurido um ao outro. Portanto, amor falso não pode durar 
infinitamente. 
 
Eu não fui capaz de aceitar alegremente a primeira ordem do Pai para me tornar uma líder 
regional, porque eu era alguém que tinha acabado de chegar na América. Assim, eu fiquei 
hesitante por um longo tempo. Entretanto, era a ordem do Pai para eu ir para o Colorado. 
 
O Colorado era muito frio. A neve era intensa em maio. Eu estava atravessando no meio de 
uma montanha quando fui repentinamente abraçada pelo vento frio. Eu acabei pegando um 
forte resfriado. Eu até pensei que poderia morrer lá. Eu era assim tão inútil? 
 
Eu tive um sonho nesse dia onde eu vi o Pai. O Pai disse para mim, “Meu corpo dói tanto. Por 
favor, coloque algum remédio nele. O remédio estava na mão do Pai. O Pai tinha uma ferida 
em suas costas, mas ela ficou completamente curada quando apliquei o remédio. Então o Pai 
disse, “Oh, agora eu posso deitar com minhas costas no chão.” 
 
Eu senti naquele tempo que, “Mesmo uma filha inadequada como eu poderia ainda ser útil 
para o Pai,” e fiz minha determinação de trabalhar como líder regional do Colorado como o 
Pai desejava. Uma vez que acordei do sonho, eu pensei, “Oh, eu devo aliviar a dor do Pai. Oh, 
o Pai quer que eu trabalhe como a líder do estado do Colorado, assim, eu devo fazer isso.” 
 
Depois desta experiência, o Pai explicou para mim a razão que eu tinha que ser a líder do 
estado desta forma: 
 
“Você sabe porque estou fazendo isto? Eu trouxe você aqui para trabalhar no lugar de seu 
esposo que foi para o mundo espiritual. Isto é porque você deve conectar o período inicial da 
Igreja de Unificação coreana, quando havia muito jeongseong e shimjeong, com os jovens 
membros da América. Esse é o motivo pelo qual eu trouxe você.” Eu não pude evitar obedecer 
as Palavras do Pai. 
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Isto foi antes do Pai ir para a prisão de Danbury. Em retrospectiva, eu penso que o Pai queria 
chamar os líderes que suportaram vitoriosamente as dificuldades nos primeiros tempos na 
Coreia a fim de ajudar os jovens membros americanos no momento de grande tribulação. 
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A importância da vida de doação 
 
O Pai disse para os membros não somente darem um décimo de suas receitas, mas ao invés, 
darem um terço de suas receitas. 
 
Ele também explicou sobre a indenização que devemos pagar por falhar no dízimo. 
 
O Céu nos pune com coisas materiais se falhamos no dízimo. As pessoas ofereciam coisas 
materiais para Deus na idade do Velho Testamento. O Pai nos disse que os filhos se tornaram 
as ofertas na idade do Novo Testamento, e os pais são a oferta na idade do Sagrado 
Testamento. Ofertas têm se desenvolvido através destes estágios. Entretanto, se fazemos o 
dízimo adequadamente, o Pai nos disse que a indenização acaba no nível das coisas materiais. 
 
Se utilizamos nossas coisas materiais de forma inadequada, nossos filhos serão punidos, e 
então os pais serão punidos, se não nos arrependemos e continuamos nossa prática inadequada. 
Portanto, devemos fazer o dízimo de forma adequada a fim de evitar indenização. O dízimo 
cria uma barreira que bloqueia a vinda de dificuldades para nossa família. Portanto, não 
devemos doar com dinheiro que seja a sobra. 
 
O Pai diz que no Princípio devemos fazer o dízimo de um terço de nossas receitas. Quando eu 
estava indo para a sede da igreja, havia mais pessoas que faziam dízimo de 10 por cento do 
que aquelas que faziam dízimo de um terço de suas receitas. Devemos firmemente fazer o 
dízimo de um décimo, e devemos tentar nosso melhor para fazer dízimo de um terço. 
 
Não perdemos ao doar para a igreja. Dízimo adequado leva ao bem-estar de nossos filhos e os 
assuntos de família seguirão seu curso suavemente. Devemos doar para a igreja primeiro, e 
então oferecer uma oração de arrependimento para que não acabemos no hospital; também 
devemos fazer isto para que nossos filhos não sofram de doenças. Devemos bloquear 
ocorrências infelizes de virem para nós com coisas materiais primeiro. Se falhamos em 
bloquear a invasão de Satanás com coisas materiais, nossos filhos sofrerão com indenização, e 
os pais sofrerão, se isto não parar com os filhos. Vocês devem oferecer em ordem de coisas 
materiais, filhos, e pais. Doações são o passo mais básico para bloquear todas as invasões de 
Satanás. Portanto, devemos fazer o dízimo de forma diligente. 
 
Há muitas histórias incríveis que se tornaram possíveis através das doações. Aqueles que não 
doam, não podem nem mesmo serem chamados de membros. Por favor, tentem seu melhor 
para doar um terço de suas receitas. Vocês descobrirão uma forma, se colocarem isto em 
prática. Então nossos filhos nunca terão que ir para o hospital e nossa casa nunca será roubada. 
Eu vivo assim. 
 
Eu tenho muitas experiências através do milagre da doação. Eu experimentei milagres em 
minha família, e também quando era uma estudante na escola. 
 
Se não doamos ou fazemos atividades da igreja mesmo depois de aprender sobre a Vontade do 
Céu, nossa família sofrerá de dificuldades espirituais. Filhos podem ter doenças ou outras 
coisas difíceis podem acontecer. Portanto, devemos fazer atividades da igreja, ou fazer 
doações. Se não podemos participar em atividades, devemos ao menos fazer doações. Pelo 
dízimo, apoiamos e estabelecemos a condição por aqueles que estão trabalhando na linha de 
frente da igreja. 
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Meu pai era um advogado. Um dia, ele chamou seu assistente e perguntou, “Sr. Kim, você 
calculou meu dízimo do último mês e doou para a igreja?” o Sr. Kim disse, “Eu não fiz isso 
ainda.” Então meu pai disse, “Já imaginava porque as coisas não estavam funcionando. O 
dízimo ainda não foi pago.” Eu vi meu pai tratando a doação para a igreja desta forma. 
 
Advogados não recebem uma determinada quantia todo mês como outros empregados 
assalariados, assim, é fácil esquecer de fazer o dízimo se não estiver pensando nisso. 
Entretanto, meu pai tentava ser rígido com o dízimo de forma consistente. Uma vez ele me 
disse, “Gil Ja, não há nada mais lucrativo do que o dízimo. Se damos um décimo de nossa 
receita, então os outros nove décimos serão protegidos pelo Céu.” 
 
Assim, eu participava rigidamente no dízimo, uma vez que me juntei à Igreja de Unificação. 
Eu recebia 20.000 wons como uma mesada todo mês quando era estudante. O dormitório 
custava 4.000 wons. Quando eu recebia minha mesada todo mês, eu colocava 2.000 wons em 
um envelope amarelo, e o colocava na caixa de doação no canto da sala maior da Universidade
de Ewha. Quando eu ouvia o envelope batendo no fundo da caixa, eu ouvia a resposta de Deus 
me dizendo, “Gil Ja, Eu recebi seu jeongseong.” 
 
Eu sempre ficava tão feliz sempre que ouvia a resposta de Deus. Esse era meu momento de 
estar com Deus, por isso, eu sempre gastava o dinheiro com minhas coisas pessoais depois de 
colocar primeiro o envelope do dízimo; fosse de manhã ou de noite. Eu sinto que fui guiada a 
me juntar à Igreja de Unificação por causa da minha observância do dízimo. 
 
O Pai nos disse que todos aqui na Terra devem ter sua própria passagem secreta através da 
qual estejam proximamente conectados com Deus, uma passagem somente conhecida por 
Deus e eles mesmos. Eu acredito que minha passagem era o dízimo. Eu nunca pensava 
profundamente sobre como o dinheiro era utilizado. Eu somente fazia o dízimo rigidamente 
porque isso foi o que aprendi do meu pai. 
 
Eu me sentia à vontade sempre que colocava o envelope do dízimo na caixa, e o restante dos 
20.000 wons era utilizado com felicidade. Eu nunca vivi minha vida de forma extravagante. 
Eu paga 4.000 wons para o dormitório, e gastava o resto para comprar livros. Isso foi antes de 
me juntar à Igreja de Unificação, e comprei uma Bíblia comentada para aprender sobre as 
coisas na Bíblia que eu não podia entender. Eu também comprei alguns livros farmacêuticos. 
As lojas de livros na entrada de Chungmu-ro Seoul vendiam muitos livros japoneses. 
 
O preço desses livros estava entre 1.000 a 3.000 wons. Onde eles estão agora? Meu pai ficou 
com raiva de mim, e cortou minha mesada depois que fui expulsa da escola. Eu tive que 
vender aqueles livros e viver do dinheiro por alguns meses. Eu teria morrido de fome se 
tivesse ficado sem dinheiro. Eu fui salva porque tinha investido em livros. Eu senti como se 
Deus estivesse me dando de volta o dinheiro que tinha dado no dízimo. 
 
Eu recebo sabedoria depois que faço o dízimo. O Céu me diz onde devo gastar o resto do meu 
dinheiro. Dinheiro não é desperdiçado. Se eu faço o dízimo, eu me torno conhecedor da forma 
como devo gastar o dinheiro e onde não devo. Se não faço o dízimo, meu dinheiro desaparece 
e eu nem mesmo sei onde o gastei. Vocês provavelmente também devem ter essas 
experiências. 
 
Dízimo é um problema sério quando olhamos para ele desta forma. Na verdade, um décimo 
não é suficiente. Devemos doar um terço. 
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Nossa doação cultiva nosso espírito e corpo, e ele também nos apoia. Dízimo conduz a mais 
lucro. Nossas boas ações estarão registradas no mundo espiritual quando doamos, e está tudo 
bem, mesmo se morrermos antes de ser capazes de utilizá-lo. Nossos descendentes viverão em 
prosperidade por nossa causa. 
 
Quando eu trabalhei como uma missionária itinerante no Japão, o Pai olhou um dia para mim e 
disse, “Gil Ja! Você deve doar o dinheiro que você recebe dos membros tanto quanto 
possível.” Sendo assim, eu estava doando um terço do dinheiro que recebia dos membros. 
 
Se alguém me dá 100.000 wons, eu sempre dou 30.000 wons. Entretanto, estranhamente, eu 
não sinto qualquer falta de dinheiro. Se estou em necessidade de roupas ou sapatos, alguém 
sempre me dá o que preciso. 
 
As pessoas estão destinadas a viverem para propósitos públicos. Aqueles que somente vivem 
para seu próprio benefício não receberão ajuda dos outros. Pessoas não querem ajudar esse 
tipo de pessoa. Portanto, devemos salvar primeiro a igreja, e gastar o restante do dinheiro para 
propósitos públicos. 
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O significado de Hoondok 
 
O Pai nos disse que quando damos sermões, devemos ler Suas Palavras com os membros, 
resumir as Palavras enquanto tentamos obter esclarecimentos mais profundos na Vontade, e 
trocar nosso shimjeong uns com os outros. 
 
O Pai teve uma oportunidade de ver um conferencista da House of World Peace and 
Unification dando conferência do Princípio Divino com o Gráfico Hoon Dok Vermelho 
Resumido do Princípio Divino em março de 1999. O Pai notou que a Mãe chegou na sala 
enquanto a conferência estava seguindo, e o Pai disse para ela, “Mãe, isto é bom. Qualquer 
pessoa pode dar conferência do Princípio utilizando isto.” 
 
Então o Pai me disse para ir para o Japão com a sra. Erikawa. A missão da sra. Erikawa era 
mobilizar, e minha missão era educar. O Pai me disse para educar 22.000 pessoas como 
conferencistas do Princípio para que elas pudessem ser enviadas por todo o mundo. O Pai 
sempre se preocupava que não havia pessoas capazes de dar conferências sobre o Princípio. 
 
O Pai disse que deveríamos utilizar exemplos a partir das Palavras do Pai quando devemos dar 
exemplos durante as conferências do Princípio. 
 
O Pai me deu a missão de espalhar Suas palavras para todo o mundo até que eu fizesse meu 
último suspiro. Esse é o motivo pelo qual eu tive que publicar este livro que testifica as 
Palavras do Pai relevantes com o Princípio. 
 
Eu me juntei à igreja quando era muito jovem e ouvi as Palavras do Pai de uma distância 
muito próxima. Às vezes eu adormecia porque sentia minhas pálpebras muito pesadas com o 
sono. O Pai me dizia, “Não adormeça, Satanás invadirá você,” mas eu somente pensava, 
“Como Satanás poderia me invadir quando eu não posso nem mesmo vê-lo em nenhum lugar,”
e somente desejava que o Pai parasse de falar. 
 
Agora me arrependo que era tão pecadora. Entretanto, era apenas natural que eu ficasse 
cansada, sendo que eu acordava às sete e ficava de pé até meia noite. Não obstante, as Palavras 
que eu ouvia estão registradas em meu Corpo Espiritual; sempre que as ouvia enquanto estava 
acordada ou cochilando. Este é o motivo pelo qual às vezes as coisas mais apropriadas para 
dizer escapam da minha boca quando estou encontrando alguém ou alguma coisa acontece. 
 
Quando eu fui para a América, as pessoas me diziam, “A sra. Eu é forte, honesta, prática, e ela 
é um dicionário ambulante quando se trata das Palavras do Pai.” 
 
Quando os membros diziam para o Pai, “A sra. Eu fala sobre coisas desconhecidas para nós 
que são muito inspiradoras,” o Pai dizia para eles, “Isto é porque não é a sra. Gil Ja falando, 
mas é o mundo espiritual falando através dela.” 
 
Se vocês fossem ler as Palavras do Pai continuamente, vocês sentiriam que as Palavras do Pai 
ou o Princípio estariam gravados em seu ser espiritual. Se isso acontece, então as palavras que 
precisamos dizer para os outros repentinamente aparecerão em nossa mente. 
 
Eu acredito que estas são as Palavras vivas e o amor de Deus. Em breve chegará a época, a 
idade do Hoondok, quando aqueles que leem as Palavras do Pai frequentemente se tornarão 
mais importantes, enquanto que aqueles que não leram as Palavras do Pai se tornarão inúteis. 
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Nesse tempo, O Pai seria capaz de passar para o mundo espiritual sem preocupações, não 
deixaríamos aparecer diferentes seitas, e a Igreja de Unificação cresceria para sempre. Ler as 
Palavras do Pai, ou fazer Hoondok, é realmente ‘a fonte de amor’ que é concedida para nós 
pelo Pai. 
 
O Pai disse que ele teve que pensar profundamente e de forma muito séria a fim de encontrar a 
expressão “Hoondok.” 
 
O caracter chinês de Hoon (訓讀) é feito de ‘ensinar (訓),’ ‘palavra (言),’ e ‘rio (川).’ Em 
outras palavras, isto significa rio de palavras. Os rios tomam todos os tipos de lixo e os 
liberam no oceano. Então a terra fica limpa. Isto significa que compreenderemos nossas 
deficiências, nos arrependeremos de nossos pecados, e receberemos perdão ao ler as Palavras. 
 
Além disso, os rios fluem horizontalmente, sendo seu leito alto ou baixo. Isto significa 
equilíbrio. Isto especialmente significa o equilíbrio do povo escolhido. Em outras palavras, 
Qualquer pessoa que ler as Palavras pode se tornar o povo escolhido de Deus, 
independentemente de sua raça ou de sua nação. 
 
A próxima letra Dok (言賣) consiste de ‘palavra (言),’ e ‘vender (賣).’ Em outras palavras, as 
Palavras são dadas para os outros. As Palavras devem ser dadas para os outros tal como um 
vendedor daria a mercadoria para alguém. Tal como seria imoral para um vendedor não vender 
seus itens, embora eles os tenha, apenas porque ele não gosta do preço, é pecaminoso não dar 
as Palavras para todos que existem. 
 
Portanto, Hoon (訓) é sobre receber perdão (賣) e Dok (言賣) é sobre ajudar os outros a 
receberem perdão. Hoondok tem esse significado. 
 
O Pai nos diz que “Praticar Hoondok ajuda nossa fé a criar raízes. O sangue daqueles que 
possuem vontade ferve quando fazem a leitura das Palavras. Reuniões Hoondok são realizadas 
para proclamar as Palavras do Pai, para proclamar o Amor Verdadeiro, para proclamar a 
cultura de shimjeong do Sagrado Testamento, e para estabelecer a Verdadeira Família.” 
 
Hoondok é como chuva de primavera; ela deve acontecer por um longo tempo se queremos ser 
encharcados por ela. Não ficaremos encharcados com inspiração nem estaremos conectados 
com o mundo espiritual se demoramos um mês e continuamente começamos e paramos o 
Hoondok. 
 
As Palavras do Pai, que lemos quando praticamos Hoondok, estão registradas como uma das 
vitórias que ele obteve em suas batalhas contra Satanás. Devemos aplicar esta ideia e nos 
treinarmos até que possamos cumprir a realidade de liberação cósmica. 
 
Inconscientemente derramamos lágrimas enquanto lemos as Palavras do Pai porque nosso 
shimjeong se une com aquele do Pai. Hoondok tem esse poder. Hoondok também é como uma 
bateria de armazenamento. As Palavras do Pai não são deste mundo, mas do Céu. O mundo 
espiritual também funciona de acordo com as Palavras do Pai. Esta é uma realidade séria. 
 
As Palavras do Pai não são o tipo de palavras que simplesmente desaparecerão na história.
Elas tem a qualidade de palavras que serão mantidas eternamente como nosso último desejo 
para nossos descendentes. Portanto, embora possamos morrer, devemos preservar estas 
Palavras pela eternidade. 
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Essas palavras, que são tão importantes como um tesouro, são as Palavras que lemos todos os 
dias. (As palavras acima são todas Palavras do Pai.) 
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