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Prefácio 
 
Dae Mo Nim (Grande Mãe) Soon Ae Hong nasceu em 1914 em Chung Ju, Pyung An Buk Do. 
Ao longo de toda a sua vida, ela manteve profunda piedade, atendendo o Messias ao extremo de 
sua sinceridade. Ela nunca vacilou nem mesmo um pouco em toda a sua vida de fé, e se destaca 
como a nata de todas as mulheres e como um luminoso padrão para o mundo todo. 
 
Sua fé da infância foi moldada na Igreja Presbiteriana. Embora tenha se associado com 
importantes grupos espirituais se preparando para o retorno do Messias na Coreia, ela conduziu 
uma vida rigorosa de sacrifício e oração, edificando o fundamento espiritual para receber o 
Messias. 
 
Dae Mo Nim viveu sua vida inteira para o benefício da Vontade de Deus e fez constantes 
condições espirituais para a família dos Verdadeiros Pais. Por outro lado, ela estava angustiada 
ao ver que muitas famílias abençoadas estavam falhando em viver de acordo com o verdadeiro 
significado da Bênção. Vendo as famílias abençoadas sofrendo de muitas doenças, morrendo de 
medo de Satanás e dos maus espíritos, e se afogando no pântano do mal, a despeito de serem 
abençoadas, ela fez uma firma determinação de ajudá-las por todos os meios. 
 
Após seu Seung Hwa (ascensão para o mundo espiritual), ela teve que lutar com centenas de 
milhões de demônios, e ofereceu oração séria e condições espirituais sem descansar nem mesmo 
um minuto ou um segundo. Este foi um gesto de grande lealdade em relação a Deus e os 
Verdadeiros Pais, e era impossível realizá-lo sem um grande amor pela humanidade. Embora 
tenha havido muitos obstáculos ao longo do caminho, Dae Mo Nim retornou para a terra, se 
tornou uma unidade com Heung Jin Nim, e com disposição seguiu através de todos os 
sacrifícios. 
 
Enquanto a providência de Cheong Pyeong estava sendo conduzida com o amor de Heung Jin 
Nim e Dae Mo Nim, nossa surpresa foi a ocorrência oportuna de poderosos fenômenos 
espirituais. Uma revelação de inesperada informação espiritual inspirou os membros, e isto 
conduziu a experiências espirituais e ressurreição espiritual e física, trazendo para as famílias 
abençoadas essa graça na forma de liberação de doenças, estabilidade econômica e harmonia 
familiar. 
 
Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, depois de receberem grande autoridade dos Verdadeiros Pais, 
estão trabalhando dentro de um cronograma apertado sem tempo para descansar, a fim de 
transformar os maus espíritos nos corpos dos membros em espíritos absolutamente bons. Sem 
qualquer fundamento terreno para se conectar, Deus tem derramado lágrimas ao observar nossos 
membros, entretanto agora, Ele está conduzindo um grande trabalho de transformação para 
estabelecer uma nova visão e ordem no mundo espiritual através de setenta e sete bilhões de 
espíritos absolutamente bons, que foram renascidos através da vitória dos Verdadeiros Pais, da 
providência de Cheong Pyeong, e da cerimônia de liberação para os antepassados diretos. 
 
Como na palavra do Verdadeiro Pai, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual 
seguindo as Palavras de Deus, eles teriam se tornado bons antepassados da humanidade, 
verdadeiros filhos, e encarnações da bondade.  
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Entretanto, sendo que os primeiros antepassados humanos trilharam na direção oposta a Deus, 
eles se tornaram falsos pais e herdaram uma grande maldição para a humanidade chamada 
pecado original, e através dos Verdadeiros Pais, a humanidade hoje deve se esforçar para 
exterminar a linhagem errada que continuou através da história e receber a verdadeira linhagem 
que Deus pretendia estabelecer no início, e assim, se conectar com a bênção infinita de Deus. 
 
Tomando o coração de Dae Mo Nim e a orientação de Heung Jin Nim que diz: "Agora é o tempo 
para nossos irmãos e irmãs mudarem. Embora Deus queira abençoá-los, a bênção surpreendente 
será enterrada longe, a menos que eles estejam mudados para serem absolutos," deveremos nos 
tornar pessoas verdadeiras de fé qualificadas para receber 100 por cento da bênção que Deus e os 
Verdadeiros Pais buscam nos dar.  
 
Este livro contém palavras proferidas por Heung Jin Nim e Dae Mo Nim nos 369 seminários de 
dois dias em Cheong Pyeong ao longo do período de cinco anos. Enquanto apresentamos este 
livro, sinceramente esperamos que este livro ajude nossos irmãos e irmãs a compreenderem quão 
preciosa é a providência de restauração sendo conduzida por Deus e os Verdadeiros Pais, e que 
tipo de vida conduz para a verdadeira felicidade e para o que é verdadeiro e belo. 
 
Somos profundamente gratos pelo infindável amor de Deus e dos Verdadeiros Pais, e pelo 
sacrifício de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim em trilhar o caminho espinhoso. E esperamos que no 
novo milênio, nossos irmãos e irmãs se renovem enquanto se aproxima a providência da grande 
virada.  
 
Finalmente estendemos nossa profunda gratidão para In Choon Kim, o professor Young Hwan 
Gil, e o professor Eung Tae Cho, todos da Universidade Sun Moon, que forneceram todo apoio 
para a publicação deste livro. 
 
25 de dezembro de 1999, 
Comitê Editorial sobre as Palavras de Dae Mo Nim, 
Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong 
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Capítulo 1 A História do Solo Sagrado de Cheong Pyeong 
 
Seção 1. O Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong, Berço da Nova 
História 
 
1. A Localização e as Condições Geográficas da Terra de Cheong Pyeong 
 
O lugar mais lembrado entre aqueles que estão associados com as lembranças de Jesus Cristo, 
que abriu a Era do Novo Testamento, é o Mar da Galiléia. Embora seja chamado de mar, este é 
de fato um lago em uma forma curvada como uma harpa. O mar é famoso por ter grandes 
cenários e terras férteis ao seu redor, e fornecer peixe suficiente para o homem rico viver. Talvez 
por esta razão, Jesus passou a maior parte de sua vida pública perto do Mar da Galiléia, e os 
famosos discursos dos evangelhos tais como o Sermão da Montanha, a Oração do Senhor e a 
Regra de Ouro (Mateus 5~7) foram todos proferidos em uma colina ao lado do mar da Galiléia. 
Considerando que Jerusalém nos recorda a cruz de Jesus, o Mar da Galiléia é a reminiscência de 
seus milagres e sinais, Sermão da Montanha, e Jesus como um pastor pacífico. 
 
Os Verdadeiros Pais estão concluindo a providência de restauração de Deus e estão conduzindo a 
obra de realizar o Reino do Céu no novo milênio, ao abrir a Era do Quarto Adão da Era do 
Completo Testamento no fundamento das condições espirituais estabelecidas na montanha 
sagrada de Cheong Pyeong, a terra santa do estágio de perfeição. 
 
As obras espirituais conduzidas até agora no Centro de Treinamento Espiritual de Cheong 
Pyeong no fundamento das condições espirituais dos Verdadeiros Pais têm sido muito bem 
sucedidas em transformar pessoas de todas as nações na forma de seres humanos originais, e o 
despertar e graça experimentados na recente providência centrando em Heung Jin Nim e Dae Mo 
Nim tem tornado Cheong Pyeong ainda mais familiar para os Unificacionistas mundiais; como 
resultado, Cheong Pyeong passou a ser um lugar sagrado para exaltar a última tocha da Era do 
Completo Testamento. Considerando que o Monte Sinai foi o solo sagrado da Era do Velho 
Testamento, e o Mar da Galiléia foi da Era do Novo Testamento, podemos dizer que sua 
contrapartida da Era do Completo Testamento é o Lago Cheong Pyeong, onde o Palácio da 
Presença Celeste foi concluído e dedicado como moradia e local de descanso de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. 
 
O Lago Cheong Pyeong é calmo, contudo em dias de ventania ela cria ondas fortes e um grande 
cenário como um mar. Quando garças brancas às vezes vêm e voam ao redor da Colina Seon In, 
isto parece nos mostrar a paz e beleza originais do Jardim do Éden. Quando visto a partir de 
Cheon Seung Dae, o topo da Colina Seon In está magnificamente cercado com um pacífico mar 
de nuvens. Assim, quando chegamos no Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong, as 
flores desabrochando de acordo com a estação e a beleza das colinas e da água nos purificam da 
sujeira do mundo e faz despertar o coração original em nós. O Lago Cheong Pyeong está 
localizado a 37,5’ de latitude norte e no meio entre as costas leste e oeste da Coreia do Sul. O rio 
a partir de Hwa Chon, Kang Won Do converge em Chun Chon com o rio a partir do Lago So 
Yang, formando o Rio Pukan, que é o afluente superior do Rio Han, e o Lago Cheong Pyeong 
está localizado no meio do Rio Pukan onde ele se funde com o Rio Hong Chon.  
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Quando você olha para o Lago Cheong Pyeong a partir de Cheon Seung Dae, o fluxo que vem a 
partir da direita faz um círculo em frente ao centro de treinamento e seu fluxo segue para a 
esquerda, formando um lago com um diâmetro de cerca de seis quilômetros. 
 
Quando você olha a área a partir de Seung Dae, o lago pacífico abre seu coração, a Montanha 
Cheon Seong na parte de trás se coloca como um firme apoio, e então a Colina Seon In à 
esquerda do centro de treinamento através do lago se ergue como um guia confiável, formando 
uma atmosfera acolhedora como se estivéssemos no seio dos Verdadeiros Pais. 
 
Assim, quando você ora e separa maus espíritos no Palácio da Presença Celeste, e com um 
espírito purificado sobe até Cheon Seung Dae e olha ao redor, você se descobrirá no abraço dos 
Verdadeiros Pais, onde você pode entender completamente as palavras dos Verdadeiros Pais: "A 
partir de agora, estabeleceremos uma vila da cultura da unificação onde todos os nossos irmãos e 
irmãs do mundo podem vir e viver juntos." O pacífico Lago Cheong Pyeong e a Montanha 
Cheon Seong como um gigante apoio parecem ter mantido escondido o profundo mistério em 
benefício da glória de hoje na Era do Completo Testamento. Esta beleza natural juntamente com 
o palácio fará brilhar a luz para o mundo todo. 
 
Cheong Pyeong! Uma terra pura e limpa, e uma terra aberta de coração esperando por todas as 
pessoas! Esta é verdadeiramente uma terra com a bênção de Deus. Uma terra onde Deus e os 
Verdadeiros Pais habitarão em paz, e o fundamento de Deus onde Ele dará bênção para as vidas 
de todos, Cheong Pyeong será lembrado como a pátria do coração por todos os visitantes.  
 
2. O Solo Sagrado de Cheong Pyeong 
 
O mundo criado retorna beleza simbólica ao Deus Criador, e assim, não há nenhum lugar no 
mundo criado onde a natureza divina não esteja manifestada. Por causa da queda dos 
antepassados humanos, o mundo caiu nas garras de Satanás, e seu esplendor original se tornou 
oculto. Entretanto, após o surgimento dos Verdadeiros Pais na terra, a soberania do mundo está 
sendo transferida para Deus, o verdadeiro soberano. Em 1965, o Verdadeiro Pai excursionou por 
quarenta nações e estabeleceu campos sagrados em 120 lugares, colocando terra da Coreia em 
cada lugar. Isto assinalou o início do processo de trazer de volta para Deus o céu e terra perdidos. 
 
A terra de Cheong Pyeong é a nata de todas as terras compradas pelos Verdadeiros Pais; tendo 
em vista suas soberbas condições naturais e o trabalho duro e condições espirituais dos 
Verdadeiros Pais investidos ali, este é de longe o melhor lugar para vivermos uma vida de Reino 
do Céu. Considerando a antiga sede da igreja em Chungpa Dong, Seul é o campo sagrado em 
estágio de formação, e o Centro de Treinamento de Chung Ang na cidade de Kuri é o campo 
sagrado em estágio de crescimento, e o Centro de Treinamento de Cheong Pyeong é o campo 
sagrado em estágio de aperfeiçoamento, representando um Jardim do Éden restaurado. Aqui, os 
Verdadeiros Pais fizeram muitas orações e abriram os portões da providência. Depois que 
Cheong Pyeong foi fundado através dos esforços espirituais dos Verdadeiros Pais, líderes da 
igreja da Coreia às vezes se reuniam aqui para seminários de alguns dias, o que acontecia como 
um treinamento. No dia 30 de setembro de 1969, houve uma reunião para marcar o fim da 
condição de oração de 120 dias. 
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O Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong começou com a construção no dia 12 de 
julho de 1971 do salão original de culto. O local serviu como um campo sagrado onde as pessoas 
vinham para vários seminários ou orações individuais até 19 de janeiro de 1995, quando os 
seminários espirituais como a obra de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim fizeram um novo início. No 
início, os seminários eram conduzidos como seminários de três dias e uma ou duas vezes por 
semana, depois os seminários de quarenta dias para os messias nacionais serem enviados por 
todo o mundo e os seminários de quarenta dias para líderes da igreja coreana em 1996, 
seminários de quarenta dias e seminários de dois dias têm sido realizados ao mesmo tempo para 
os Unificacionistas de todas as partes do mundo. 
 
Cheong Pyeong é um lugar onde os Verdadeiros Pais estiveram fazendo condições espirituais 
desde a década de 1960. Depois de reivindicar esta terra de Satanás assumindo uma dor 
torturante, os Verdadeiros Pais afirmaram que este era um local sagrado onde a fase final da 
providência na conclusão da história da Igreja de Unificação e da história humana seria 
conduzida. 
 
Se Chungpa Dong é o local no estágio de formação, o Sutek Ri (Centro de Treinamento Chung 
Ang) é o local no estágio de crescimento, então a terra de Cheong Pyeong é o estágio de 
aperfeiçoamento. Este é o motivo pelo qual eu comecei a preparar este lugar e fazer condições 
espirituais aqui desde 1969. Embora vocês possam não saber isto, eu tenho vindo aqui todos os 
dias, tal como visito Sutek Ri sempre que tenho tempo. Exige quase quatro horas de viagem até 
Cheong Pyeong, mas eu ainda venho aqui todo dia para fazer uma condição espiritual. Aqui, eu 
preparei uma estratégia para a batalha nos Estados Unidos, e fiz uma oração desesperada ao Céu. 
Por esta razão, vocês devem entender que este é o lugar mais importante. Pessoas espirituais 
sabem isto claramente mesmo sem minha explicação. No futuro, Cheong Pyeong se tornará a 
sede do mundo. Vocês devem saber que este é um fato claro porque este é o fundamento da 
minha última condição espiritual. (5 de agosto de 1973) 
 
Não compramos a ampla terra de Cheong Pyeong casualmente; ao invés, ela foi adquirida 
através de minhas desesperadas condições espirituais. Olhando para as estrelas do amanhecer e 
as estrelas do anoitecer, eu orei e mantive o foco no único momento preparado, e este bateu 
exatamente no alvo. (8 de novembro de 1971) 
 
Em Cheong Pyeong, os Verdadeiros Pais pescaram carpas (Eles capturaram uma com 110 
centímetros de comprimento) e foram para uma meditação para salvar a humanidade. Eles 
criaram um plano para estabelecer um centro de treinamento internacional com um templo para 
abrigar dez mil pessoas, uma cidade global ideal (vila de cultura mundial), e várias instituições 
educacionais. Ele também falou sobre o plano de operar barcos a motor a partir de Cheong 
Pyeong Dam até o centro de treinamento para convidar ministros Cristãos para a bela terra de 
Cheong Pyeong e inspirá-los com belas lembranças de estarem com o Messias da segunda vinda. 
 
De acordo com o plano, quando a cidade global ideal fosse construída, uma terra de 144 centenas 
de pyungs (475.200 m2) seria atribuída a cada uma das 120 nações, e até mesmo um aeroporto 
seria construído a fim de que os membros pudessem chegar diretamente de todas as partes do 
mundo. Estes planos estão sendo agora realizados um a um em Cheong Pyeong. 
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A grandeza do Palácio da Presença Celeste provém da Montanha Cheon Seong, da beleza do 
Lago Cheong Pyeong, fluindo serenamente como um longo caminho de seda, da majestade da 
Colina Seon In no lado esquerdo do lago, da grande montanha que se estende por trás do Cheon 
Seung Dae e de miríades de montanhas que se estendem ao longe além de nossa visão... Quando 
nos tornamos totalmente imersos nestas fascinantes cenas, chegamos a ter uma noção realista do 
motivo pelo qual os Verdadeiros Pais têm elogiado tanto este centro de treinamento e porque eles 
têm um plano de construir uma vila de cultura internacional, e voltaremos a agradecer a Deus por 
ter nos trazido aqui. Isto nos dá a certeza que o Centro de Treinamento Espiritual de Cheong 
Pyeong é realmente um lugar de bênção onde podemos saborear a alegria de viver no Jardim do 
Éden. 
 
Eu tive que suportar a dor de cortar os ossos a fim de encontrar o Princípio Divino, e mais uma 
vez eu tive que derramar sangue e lágrimas a fim de encontrar este lugar, encontrar Cheong 
Pyeong. Depois de consagrá-lo desta maneira, eu tenho esperado ansiosamente por aquele que 
poderia assumir o trabalho de separar espíritos, uma seriedade que ninguém mais entendeu. Eu 
tenho sido incapaz de expressar isto, pois Satanás tomou este lugar e criou grandes obstáculos, e 
ninguém pode imaginar quão ansioso eu tenho estado.  
 
Seção 2. Cinco Árvores, Água da Vida e Água do Céu 
 
1. O Significado das Cinco Árvores, da Água da Vida e da Água do Céu 
 
O Campo Sagrado de Cheong Pyeong tem cinco árvores, Água da Vida e Água do Céu, os quais 
nos instilam vida e esperança verdadeira. As cinco árvores possuem significados especiais e se 
destacam das outras árvores de Cheong Pyeong. Elas são: Árvore do Amor, Árvore do Coração, 
Árvore de Todas as Coisas, Árvore da Lealdade, e a Árvore da Bênção. Estas árvores 
costumavam ser daquelas árvores comuns crescendo ao redor do centro de treinamento, e então 
foram estabelecidas como árvores especiais e imbuídas com significado por razão especial do 
Princípio. 
 
O estabelecimento destas árvores tem um importante significado de recuperar as coisas 
importantes perdidas através da queda de Adão e Eva. Através de sua queda, a humanidade 
perdeu o amor verdadeiro, o coração de Deus, o domínio sobre todas as coisas, e a lealdade a 
Deus, e através deles perdeu a Bênção, que é a mais importante graça de Deus para eles, e a vida 
verdadeira. Como resultado, eles se tornaram incapazes de retornar para o Jardim do Éden. 
 
O Campo Sagrado de Cheong Pyeong é um Jardim do Éden restaurado; assim, precisávamos ter 
um meio de recuperar estas coisas preciosas, e a graça especial de Deus garantiu as cinco árvores 
para nos ajudar a recuperá-las. Entre o Palácio da Presença Celeste e o salão de oração, a Árvore 
do Amor está colocada alta com ar amistoso. Como um salgueiro, a Árvore do Amor abraça os 
corações das pessoas que a veem. Com cinco galhos principais, esta árvore é um lugar onde 
muitos anjos ficam quando chegam para separar maus espíritos, e muitos membros têm visões 
enquanto oram perto dela. Sendo que esta árvore está de pé no meio do pátio do palácio, muitas 
pessoas chegam até a árvore e oram com um juramento de serem transformadas em encarnações 
de amor verdadeiro, e então muitas delas têm visões e ganham grande força. 
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Quando você passa pelo espaço de culto à direita do espaço de oração e sobe um pouco pela 
trilha da colina em forma de ‘S’, você é recepcionado pela Árvore do Coração. Como uma 
amoreira, a Árvore do Coração se torna espessa com folhas no verão, com até seis metros de 
largura e altura, ela impressiona você com cordialidade e simpatia. Esta árvore é um lugar onde 
você pode ter muitas experiências espirituais quando perdoa com o coração de Deus todas as 
pessoas que cometeram pecados e se arrepende por seu próprio pecado de violar o coração das 
outras pessoas. Em 1971, os Verdadeiros Pais disseram: "Cheong Pyeong deve se tornar uma 
árvore de coração que pode mais do que abraçar todas as nações," e a Árvore do Coração 
atualmente parece estar ecoando esta orientação. 
 
Quando você sobe as escadas à direita da Árvore do Coração, então chegará na Árvore de Todas 
as Coisas, a qual é uma castanheira. Uma bênção que é indispensável para os seres humanos é a 
bênção material. Não podemos viver sem coisas materiais, pois elas são elementos básicos de 
nossa felicidade. Considerando que todas as coisas foram perdidas através da queda humana, o 
estabelecimento da Árvore de Todas as Coisas tornou possível que estejamos garantidos com 
vida afluente como um ideal de criação.  
 
Agora é o tempo quando a bênção material que é tão ampla quanto a Árvore de Todas as Coisas 
com nove metros de altura e a felicidade, que é tão deliciosa quanto as castanhas, está sendo 
concedida para as famílias abençoadas. Em resumo, a Árvore de Todas as Coisas está 
simbolizando a bênção material vindo do Céu. 
 
À esquerda da Árvore de Todas as Coisas está a Árvore da Lealdade que é um pinheiro. Este é 
um lugar onde juramos ter lealdade imutável em relação ao Céu como pessoas de fé no espírito 
do pinheiro, o qual não muda suas cores por todo o ano. Diante desta árvore, a maioria de nossos 
irmãos e irmãs jura com lágrimas cumprir sua tarefa de lealdade e piedade filial em relação a 
Deus e os Verdadeiros Pais, e fazer uma firme determinação de superar quaisquer tentações de 
Satanás e proceder com uma atitude de um mártir para o benefício de trazer a conclusão para a 
providência de restauração. 
 
Depois da Árvore da Lealdade, um caminho razoavelmente longo pela trilha começando à 
esquerda da árvore leva você até o Cheon Seung Dae, onde você pode ser totalmente renovado 
com uma vista amplamente aberta. Os degraus e cordas preparadas ao longo do caminho tornam 
mais fácil a escalada. No topo do Cheon Seung Dae há a Árvore da Bênção, a qual é um grande 
pinheiro em forma de cone. Esta árvore serve como um canal através do qual Deus pode trazer 
para as famílias abençoadas a bênção que Ele desejava dar para elas. Lá podemos experimentar a 
emoção de ser abraçados no seio de Deus como verdadeiros filhos restaurados para a imagem 
original. 
 
Assim, quando oramos através das cinco árvores, devemos refletir sobre o significado de cada 
árvore, expressar profunda gratidão a Deus e aos Verdadeiros Pais, e oferecer oração de 
arrependimento e progresso. Então, os anjos e espíritos absolutamente bons nas árvores virão e 
separarão os espíritos vingativos, depois do que nossos problemas serão resolvidos. O Centro de 
Treinamento Espiritual Cheong Pyeong tem dois riachos misteriosos de água jorrando como a 
Água da Vida e a Água do Céu. 
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A Água da Vida flui através das rochas para a esquerda da Árvore do Coração. Desde o início da 
obra espiritual de Cheong Pyeong, os participantes dos seminários têm bebido a Água da Vida 
com uma sincera oração por saúde no caminho de descida das orações na Árvore da Bênção, 
tendo muitas experiências de graça e cura. Até mesmo um único copo da Água da Vida tem sido 
capaz de restaurar a saúde para o corpo e ressuscitar espíritos. 
 
A Água do Céu desempenha um papel essencial na separação de espíritos mergulhados no 
pecado. Sendo que ela sai em grande quantidade, os membros estão levando para casa depois do 
seminário para os membros de suas famílias e conhecidos. Com o poder de curar e limpar nosso 
corpo, contaminado com os elementos decaídos por seis mil anos, esta é uma água do Céu que 
pode saciar ao mesmo tempo a sede do corpo e a sede por verdade. 
 
Esta água foi encontrada no fundamento da declaração da Realidade do Repouso Cósmico para 
os Pais do Céu e Terra no dia 8 de julho de 1997, e denominado Cheon Shin Su (Água do Céu) 
pelos Verdadeiros Pais. O significado desta água é que ela foi preparada por Deus para o 
propósito de limpar nosso corpo e espírito. Os Verdadeiros Pais disseram que foi um grande feito 
ter encontrado esta água profundamente escondida e que nossos membros devem entender a 
preciosidade desta água. 
 
A Água do Céu é diferente de uma água comum de fontes minerais que estão destinadas a conter 
minerais. Desde tempos imemoráveis esta água esteve misteriosamente escondida dentro de uma 
rocha a 940 metros sob o solo, e agora está saindo através de um solo totalmente de rochas. 
 
A Água do Céu tem significado celeste porque foi encontrada no fundamento da vitória dos 
Verdadeiros Pais sobre o mundo satânico. Por esta razão, quando bebemos esta água, devemos 
pensar sobre seu valor cósmico e sua diferença da água comum que bebemos para a saúde. 
Também devemos ter a determinação e fé que através das duas fontes de água nos purificaremos 
totalmente das inclinações pecaminosas que herdamos de Adão e Eva decaídos e que nos 
mancharam no fundo de nossos ossos. 
 
2. Visitantes de Cheong Pyeong 
 
A providência de Cheong Pyeong teve um pleno início com o começo da obra espiritual de 
Heung Jin Nim e Dae Mo Nim no dia 19 de janeiro de 1995 no fundamento da vitória cósmica e 
da contínua preocupação e amor do Verdadeiro Pai. Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, que estão 
conduzindo a providência de Cheong Pyeong, explicaram: 
 
Há muitos espíritos dentro do corpo de nossos irmãos e irmãs. Estes espíritos estão conectados 
aos seus antepassados e carregam muitos ressentimentos, por isso eles tentam prejudicar os 
membros sempre que existe uma oportunidade. Estes espíritos estão empilhados dentro dos 
corpos como ovos de formigas ou areia, e estou ansioso para separá-los como se estivesse com 
uma draga. Do contrário, nossos irmãos e irmãs continuarão a viver contrários à sua natureza 
original e falharão em entrar no Reino do Céu, para não mencionar que viverão em sofrimento na 
terra. Vemos ao nosso redor muitos jovens que morrem de doenças ou se envolvem em acidentes 
de vários tipos, e a maioria destes incidentes é causada por espíritos rancorosos. 
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Assim, todas as pessoas, sem mencionar nossos membros, devem vir para Cheong Pyeong e se 
tornarem reformadas em pessoas celestes desejadas por Deus através dos seminários e separação 
de espíritos. 
 
Graças à obra espiritual de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, o número dos membros da Unificação 
de todas as partes do globo vindo para o Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong 
está aumentando rapidamente. Após a abertura de seus olhos espirituais, muitos deles estão tendo 
experiências espirituais tais como ver anjos, espíritos vingativos encarando-os como se para 
matá-los, e antepassados cumprimentando-os com gratidão. Por outro lado, há espíritos que de 
repente gritam; espíritos que chutam e gritam, pedindo para voltar para os corpos de seus 
descendentes; espíritos que lamentam em voz alta em frustração, protestando que eles estavam a 
uma polegada de distância de se vingarem quando foram perturbados na ignorância de sua 
necessidade de vingança; e espíritos que expressam seus desejos ou gritam quando eles são 
encaminhados por Dae Mo Nim. Estas cenas nos auxiliam a ver as complicadas histórias e todos 
os tipos de pessoas que estão comumente presentes no Centro de Treinamento Espiritual de 
Cheong Pyeong. 
 
Os participantes têm trabalhado intensamente para expulsar os maus espíritos, com uma firme 
convicção que os maus espíritos entraram e estão trabalhando em seus corpos através da conexão 
da herança do pecado original e seus próprios pecados individuais. Em consequência, muitos 
espíritos foram separados, levando à liquidação de seus pecados herdados e pecados coletivos e 
aos fenômenos espirituais de cura. Assim, embora os membros entrem no centro de treinamento 
com lágrimas e tristeza, após serem curados através dos seminários e da obra do Espírito Santo, 
eles sorriem e agradecem pelo trabalho duro e a graça do amor verdadeiro dos Verdadeiros Pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Capítulo 2 A Providência de Cheong Pyeong na Era da Completo 
Testamento - Parte 1 
 
Seção 1 A Providência do Espírito Santo Substancial 
 
O Princípio Divino explica na seção da Cristologia intitulada “Jesus e o Espírito Santo e Sua 
Missão de Dar Renascimento”: 
 
Entretanto, um pai sozinho não pode dar renascimento. Deve haver uma Verdadeira Mãe como 
também um Verdadeiro Pai, para que filhos decaídos sejam renascidos como bons filhos. E o 
Espírito Santo veio como a Verdadeira Mãe. Este é o motivo pelo qual Jesus disse para 
Nicodemus que ninguém pode entrar no Reino de Deus a menos que seja renascido através do 
Espírito Santo (João 3:5). 
 
Há muitos que receberam a revelação que o Espírito Santo é feminino. Isto é porque o Espírito 
Santo vem como a Verdadeira Mãe ou segunda Eva. Sendo que o Espírito Santo é o aspecto 
feminino da divindade, sem recebê-lo primeiramente, não podemos ir diante de Jesus como suas 
noivas. Sendo feminino, o Espírito Santo consola e move os corações das pessoas. Ela limpa o 
pecado das pessoas, expiando assim o pecado que Eva cometeu. 
 
Os milagres de cura que Jesus realizou através dos anjos dois mil anos atrás na Era do Novo 
Testamento estão ocorrendo no Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong na Era do 
Completo Testamento através do trabalho de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim representando os 
Verdadeiros Pais. Assim, os eventos milagrosos em Cheong Pyeong servem como evidência viva 
para a obra do Espírito Santo substancial. 
 
Os Verdadeiros Pais removem nosso pecado original através da Bênção, e expurgam nossos 
pecados coletivos e hereditários pela separação de espíritos de nossos corpos e da liberação de 
nossos antepassados através da providência de Cheong Pyeong. Assim, nós membros temos 
simplesmente que tomar conta de nossos pecados individuais. Como o Princípio Divino diz que a 
responsabilidade humana é 5 por cento, nossos membros simplesmente precisam vir para o 
Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong, se arrepender por seus pecados 
individuais, e fazer uma firme resolução para embarcar em uma nova vida como filhos 
verdadeiros. Os 95% de responsabilidade serão tratados pelos Verdadeiros Pais, Heung Jin Nim 
e Dae Mo Nim. Este é o motivo pelo qual os Verdadeiros Pais se regozijaram dizendo que esta 
obra do Espírito Santo substancial ultrapassa de longe a obra no tempo de Jesus. Que bênção é 
esta! O simples fato que podemos experimentar a providência do Espírito Santo providencial no 
Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong é seguramente nosso orgulho diante da 
história eterna. Os patriotas e santos por toda a história estiveram esperando por este dia, e ainda 
em nosso caso, se simplesmente nos juntamos, apenas pela fé e sem nenhum de nossos próprios 
méritos, a obra do Espírito Santo substancial e a experiência dela, podemos nos tornar pessoas de 
orgulho eterno herdando o fundamento espiritual dos Verdadeiros Pais e viver uma vida 
abençoada do Reino do Céu na terra. 
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Em Lucas capítulo 2, há uma história sobre quando Maria e José terminaram a circuncisão do 
menino Jesus e foram para o templo, Simão e Ana os receberam. Simão apreciou o simples fato 
de ver o Messias, tanto que ele disse que não teria nenhum arrependimento mesmo se morresse 
naquele momento. Ana, que tinha vivido uma vida santa no templo através de jejum e oração até 
a idade de oitenta e quatro anos, também se regozijou por ter visto o bebê e falou para as outras 
pessoas sobre isto. Embora Simão e Ana não tenham testemunhado os milagres de Jesus, eles 
assumiram a maior honra de suas vidas por terem visto o menino Jesus. 
 
Então quão mais honrados são nossos membros, que são capazes de participar na vida do 
Messias no Segundo Advento através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, 
experimentando a obra do Espírito Santo substancial através de Cheong Pyeong, e até mesmo 
entrar no Palácio da Presença Celeste? Não vamos cometer o erro de falhar em ver com os olhos 
e falhar em ouvir com os ouvidos, nos acusando eternamente e lamentando e batendo em nossos 
peitos. Devemos compreender que para aqueles que têm olhos para ver os milagres da Era do 
Completo Testamento e ouvir a última palavra para os seres humanos, a bênção incrível 
preparada pelo Céu e a vida gloriosa estará garantida através de Cheong Pyeong. 
 
Seção 2 Preparações para a Providência de Cheong Pyeong 
 
1. Heung Jin Nim 
 
1) Vida e Seung Hwa (Ascensão para o Mundo Espiritual) 
 
Heung Jin Nim nasceu no dia 4 de dezembro de 1966 (23 de outubro pelo calendário lunar). 
Quando estava fequentando a Escola Elementar de Kyung Bok depois de terminar o Jardim da 
Infância Kyung Bok, ele se mudou com a família para os Estados Unidos no dia 23 de dezembro 
de 1973. Naquele tempo, os Verdadeiros pais estavam conduzindo a providência de restauração 
em plena força centrando na América. Depois de se graduar da Escola Média Hackley, ele foi 
para o Colégio Irvington, quando ele teve um acidente de carro fatal no dia 22 de dezembro de 
1983. Naquele tempo os Verdadeiros Pais estavam conduzindo a turnê Kwang Ju, que era a etapa 
final da campanha Vitória Sobre o Comunismo através de oito cidades da Coreia para o 
benefício de salvar a Coreia. A campanha de reuniões buscava equipar todo o povo da Coreia 
com a teoria de V.S.C. baseada no Completo Testamento a fim de proteger a Coreia do Sul 
contra a ambição de Kim Il Sung da Coreia do Norte, e estas reuniões vinham tendo grande 
sucesso por toda a nação. Estas não foram simples reuniões, mas a luta feroz contra Satanás. 
Quando a situação tinha amadurecido dessa forma após a reunião de Kwang Ju, a Coreia pôde 
escapar do perigo do momento, e Satanás tomou Heung Jin Nim, um filho dos Verdadeiros Pais, 
como um sacrifício. 
 
Mesmo depois de ouvir sobre a condição crítica de Heung Jin Nim, os Verdadeiros Pais 
seguiram para a América somente após terminar os compromissos da agenda da assembléia geral 
nacional para líderes promovida pela Federação Internacional para a Vitória Sobre o Comunismo 
nos dias 26 e 27 de dezembro. Não obstante, a maior preocupação e cuidado dos Verdadeiros 
Pais, seus irmãos e irmãs, e nossos membros, Heung Jin Nim finalmente teve o Seung Hwa no 
dia 2 de janeiro de 1984 no Hospital São Francisco de Nova York. 
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O Verdadeiro Pai não derramou lágrimas sobre a morte de seu amado filho. Heung Jin Nim 
assumiu todo o impacto do acidente dirigindo o carro de tal forma a proteger os amigos que 
estavam juntos. Por esta razão, os Verdadeiros Pais declararam o Dia da Vitória do Amor na 
ocasião de seu Seung Hwa. O Verdadeiro Pai não podia derramar lágrimas porque ele tinha que 
instalar Heung Jin Nim como o líder do mundo espiritual para restaurar o mundo espiritual. O 
Verdadeiro Pai pediu para a Verdadeira Mãe também nunca derramar lágrimas. Ao invés dos 
Verdadeiros Pais, Satanás reivindicou Heung Jin Nim como sacrifício, que era uma parte do 
corpo dos Verdadeiros Pais. Infelizmente, pessoas justas têm sido sujeitadas ao sacrifício no 
curso de desenvolvimento da providência de restauração, e isto foi novamente decretado na 
família dos Verdadeiros Pais. 
 
A cerimônia de Seung Hwa foi conduzida no Salão de Apresentações do Little Angels às nove 
horas do dia 8 de janeiro de 1984. Os membros que se reuniram de todas as partes do mundo 
começaram a chorar e tomaram em seus corações o significado da cerimônia de Seung Hwa de 
Heung Jin Nim. Heung Jin Nim tinha 1,90 metro de altura, e tinha um grande físico. Ele era bom 
em esportes e tinha um talento genial na pintura. Sempre com um coração de um filho devotado, 
sempre estava preocupado com a segurança dos Verdadeiros Pais durante sua luta na linha de 
frente contra o comunismo naquele tempo. Sendo que ele tinha o coração de um filho dedicado e 
fiel, e até mesmo já havia professado a disposição de oferecer sua própria vida no lugar dos 
Verdadeiros Pais, eles tinham grande expectativa e amor por Heung Jin Nim. 
 
Agora como o comandante supremo do mundo espiritual e representando os Verdadeiros Pais, 
Heung Jin Nim está educando os espíritos que têm sido separados no Centro de Treinamento 
Espiritual de Cheong Pyeong a fim de purificá-los de seus pecados. Como o irmão mais velho, 
ele está dando através de Cheong Pyeong, infindável amor e graça para todos os espíritos para 
que eles possam renascer como espíritos absolutamente bons. 
 
2) Educação de Espíritos 
 
Os inúmeros espíritos que fracassaram em crescer na terra por causa de sua ignorância do 
Princípio Divino e falharam em seguir para o mundo espiritual após a morte porque estão 
agarrados aos corpos humanos como ovos de formigas, e foram separados quando cantamos 
canções sagradas e entram no momento de separação de espíritos com Heung Jin Nim e Dae Mo 
Nim no Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong. Sobre isto, um participante 
declarou: "Havia tantos espíritos em meu corpo, e assim que eles partiram um por um, parecia 
como um mar de nuvens." Isto atesta que um enorme número de espíritos está vivendo dentro de 
nosso corpo. Dae Mo Nim deu a seguinte explicação a fim de nos auxiliar a entender como 
tantos espíritos estão habitando em nosso corpo: 
 
Vocês são incapazes de ver seu próprio corpo, mas se seus olhos espirituais fossem abertos para 
ver seu corpo, vocês seriam capazes de ver uma miríade de espíritos em números inimagináveis 
amontoados como areia. Assim, quando vocês cantam o cântico sagrado Graça do Jardim 
Sagrado na sessão de palmas, eu vejo anjos sendo mobilizados para separar os espíritos de seus 
corpos tal como dragas escavando a areia da margem do rio. 
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Embora não possamos ver os espíritos porque nossos olhos espirituais estão fechados, 
incontáveis espíritos são separados em Cheong Pyeong e enviados para o centro de seminários de 
Heung Jin Nim no mundo espiritual. Espíritos malignos e espíritos vingativos como nuvens 
escuras vão para lá e são renascidos como espíritos puros e brilhantes. Assim, é impossível ir 
para o Reino do Céu no céu sem passar através do processo de separação de espíritos em Cheong 
Pyeong. Se a Bênção dos Verdadeiros Pais é o primeiro portal na direção do Reino do Céu, a 
separação de espíritos em Cheong Pyeong é o segundo portal nesta direção. Os Verdadeiros Pais 
estão ansiosos para transformar rapidamente toda a humanidade em famílias abençoadas e mudá-
las em pessoas do Reino do Céu através do Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong. 
 
Os espíritos assim separados em Cheong Pyeong através da obra de Dae Mo Nim vão para o 
centro de seminários de Heung Jin Nim no mundo espiritual para educação. Heung Jin Nim os 
educa fazendo-os ver claramente suas mudanças na direção da bondade durante a educação, e 
eles se tornam espíritos absolutamente bons pela implacável luta para lavar suas iniquidades com 
a esperança que eles podem se aproximar do Reino do Céu na medida que eles mudam. 
 
2. Chung Mo Nim 
 
1) Vida como uma Mãe 
 
A mãe do Verdadeiro Pai! Tal como os Católicos admiram e adoram Maria, a mãe de Jesus, 
como a Mãe Sagrada, assim também toda a humanidade no futuro irá admirar e louvar Kyung 
Kye Kim, a mãe do Verdadeiro Pai, por ter dado nascimento ao Messias, o filho de Deus para 
salvar toda a humanidade e os espíritos. Ela recebeu o título de "Chung (lealdade) Mo (mãe)" do 
Verdadeiro Pai. 
 
Chung Mo Nim nasceu em um lugar chamado Dang San em Dae Sung Ri, Deok Un Myeon, 
Cheong Ju Goon, Pyung An Buk Do, dez quilômetros distante de Sang Sa Ri, a terra natal do 
Verdadeiro Pai. Chung Mo Nim veio da família de Yonan Kim, conhecido por seu grande 
patriotismo. Nos tempos antigos, quando o rei caiu doente, um antepassado de Chung Mo Nim 
prontamente ofereceu remédio a ele. Através do remédio, o rei ficou melhor e saiu um dia bem 
cedo, quando ele viu um ministro fervendo um remédio, ficando branco com a neve matinal. 
Movido por sua visão, dizendo que este serviço de devoção o tinha curado, o rei tirou sua 
pulseira de ouro e deu a ele. 
 
Ao conceber o Verdadeiro Pai, Chung Mo Nim teve um sonho auspicioso: ela sonhou que dois 
dragões gigantes e brancos se levantavam ao céu a partir de suas saias, após o que ela concebeu o 
Verdadeiro Pai e deu nascimento a ele em 06 de janeiro de 1920. Há uma história que mostra que 
a criação soube com antecedência e congratulou o nascimento do filho de Deus: uma íbis 
sagrada, que é um tipo de pato mandarim, veio para a montanha e cantou alegremente por três 
dias, e um galo dourado veio para a árvore e gritou alegremente toda manhã. Isto parou depois da 
Manifestação da Independência. As criaturas sabiam sobre o nascimento do Messias 
antecipadamente e o cumprimentaram. Tendo um filho em tal atmosfera, Chung Mo Nim teve 
grandes expectativas sobre o Verdadeiro Pai e estava certa que ele faria realizações maravilhosas 
no futuro. 
 



 21 

Todas as mães amam seus filhos, mas o amor de Chung Mo Nim pelo Verdadeiro Pai era muito 
especial. Por exemplo, um navio chamado Gonrin Maru, lançado no dia 12 de abril de 1943, 
partiu do porto de Shimono Seki para Pusan às 22:05 horas do dia 4 de outubro do mesmo ano, e 
afundou na madrugada do dia seguinte. Naquele tempo o Pai tinha se graduado na Escola de 
Engenharia de Waseda, uma afiliada da Universidade de Waseda, no Departamento de 
Engenharia Elétrica (1º de abril de 1941 – 30 de setembro de 1943) e estava destinado a retornar 
para casa nesse navio. Embora ele não tenha embarcado de fato no navio por causa de alguns 
maus sentimentos, um telegrama no sentido de que ele chegaria nesse navio tinha sido entregue 
em sua casa. 
 
Quando Chung Mo Nim ouviu falar sobre o naufrágio do navio, ela imediatamente correu por 
cinco quilômetros até Cheong Ju Eup mesmo sem ter tempo para colocar roupas adequadas, e 
então se dirigiu diretamente para a delegacia de polícia Susan em Pusan. Com a notícia da 
possível morte de seu filho, ela esteve correndo descalça, inconsciente sobre os espinhos 
enfiados em seus pés; a única coisa em sua mente era encontrar uma informação clara sobre seu 
filho que a fez esquecer todas as dores físicas. Somente quando Chung Mo Nim viu seu filho 
retornando vivo duas semanas ou mais após o incidente, é que ela começou a sentir as dores, 
momento este quando as feridas já tinham inflamado e piorado. 
 
O Verdadeiro Pai tinha um irmão mais jovem chamado Yong Kwan Moon, que morreu aos sete 
anos de idade. Quando ele estava em seu leito de morte, Chung Mo Nim provou suas fezes a fim 
de verificar sua condição, com um entendimento que um sabor doce significava nenhuma 
esperança de recuperação, e um sabor amargo significava a possibilidade de recuperação. Tais 
práticas de amor servem como um padrão de amor paternal. 
 
Quando o Verdadeiro Pai estava na prisão, Chung Mo Nim o visitava todo mês com a farinha de 
grãos e roupas, nunca pensando no tempo frio, na distância, e no transporte inconveniente. 
Embora ela protestasse e sentisse amargura quando o Verdadeiro Pai compartilhava com os 
outros prisioneiros o que ela tinha trabalhado para trazer, ela sempre voltava e trazia essas coisas 
novamente para o Verdadeiro Pai. 
 
Chung Mo Nim fazia seu melhor para o Verdadeiro Pai com uma firme convicção que embora 
ele estava na prisão naquele momento, ele algum dia se tornaria uma grande figura. Ela não 
reclamava depois de ter viajado essa longa distância, quando o Verdadeiro Pai às vezes a 
repreendia, dizendo: "Eu não sou um filho de uma mulher comum. Se você quer derramar 
lágrimas, pensando que eu vim aqui por algum tipo de delito, por favor, não volte." Quão 
doloroso no coração de Chung Mo Nim deve ter sido ver seu amado filho sofrer! Mas ouvir essa 
repreensão do Verdadeiro Pai somente fortalecia sua confiança nele. Isto constituiu o sucesso da 
cooperação mãe e filho, o que é crucial na providência de restauração. 
 
O Verdadeiro Pai tratava Chung Mo Nim friamente porque ele tinha a missão de restaurar o 
cosmos para Deus, e sabia que Satanás o testaria através dos membros mais próximos da família 
a fim de frustrar a missão. Ele tinha que restaurar o cosmos, mesmo se ele tivesse que oferecer 
sua família como um sacrifício; assim, ele nunca orou para o benefício de seu próprio pai ou 
mãe. Os pais do Verdadeiro Pai foram mortos pelos comunistas por causa de seu filho, e ele não 
sabia sobre o destino deles, até que eles viessem espiritualmente dizer isso para ele.  
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Isto não é porque ele não se preocupava com seus próprios pais, mas porque ele estava sob a 
difícil situação em que ele tinha que oferecer os membros de sua família como um sacrifício para 
o propósito de restaurar o cosmos. Chung Mo Nim educou o Verdadeiro Pai desde sua infância, 
dizendo: "Embora você possa não ter que servir a mim como um bom filho, salve o país, e sirva 
o mundo," e "Pessoas más estão destinadas a perecer, enquanto perseverar nos lugares de 
perseguição e dificuldade, isto o conduzirá para bênçãos duradouras." 
 
 2) Papel de Chung Mo Nim no Mundo Espiritual 
 
O Verdadeiro Pai deu o título “Chung Mo” para sua mãe em 1996. Após receber este título e 
Bênção dos Verdadeiros Pais, ela está colocada em um lugar nobre do mundo espiritual como 
aquela que deu nascimento e educou o Verdadeiro Pai. 
 
Nesta nobre posição, Chung Mo Nim está estudando o Princípio Divino a fim de ajudar os 
Verdadeiros Pais e aprendendo o código da vida no mundo espiritual. Por outro lado, ela faz 
lamentações, dizendo: "Quando eu estava na terra, embora dei nascimento e eduquei o 
Verdadeiro Pai, que é o Rei dos reis e Messias do Segundo Advento, eu fui incapaz de servi-lo 
com máxima devoção porque não conhecia seu valor celeste." Entretanto, por outro lado, ela está 
acumulando intensas condições espirituais para o benefício da saúde dos Verdadeiros Pais 
durante seu duro trabalho para a restauração do cosmos tal como ela costumava orar 
fervorosamente na terra. 
 
Após os Verdadeiros Pais terem dado uma missão a ela no dia 06 de novembro de 1996 no 
Uruguai, de auxiliar a conectar todos os filhos da Igreja de Unificação e do Cristianismo, ela está 
fazendo condições espirituais para a cooperação terrena do mundo espiritual Cristão, e para o 
progresso da providência de Cheong Pyeong conduzida por Heung Jin Nim e Dae Mo Nim. 
 
Além disso, ela está orando bastante pelo sucesso dos Verdadeiros Pais na realização do Reino 
Celeste na terra e no céu na era do quarto Adão. Chung Mo Nim será um eterno exemplo 
radiante na história como uma mãe que verdadeiramente amou seus filhos, como grande 
educadora, e mãe do retorno do Messias que trouxe sucesso para a cooperação mãe e filho e a 
providência de restauração. 
 
3. Dae Mo Nim 
 
1) Tempos Antes de Encontrar o Verdadeiro Pai 
 
Na história da Igreja de Unificação (Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial) 
Dae Mo Nim viveu silenciosamente, e no entanto, agora está surgindo na atmosfera dos últimos 
dias como uma proeminente heroína. Sua vida foi dedicada inteiramente à oração para o 
propósito de encontrar o Messias, e após o sagrado matrimônio dos Verdadeiros Pais, ela se 
tornou mais humilde e deu continuidade a uma vida de oração para o benefício da família dos 
Verdadeiros Pais e das famílias abençoadas. A frase que os Verdadeiros Pais deram a ela em 
uma caligrafia é: "Chung Shim Bong Cheon," que significa servir o céu com um coração leal," o 
que descreve muito acertadamente sua vida. 
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Dae Mo Nim nasceu em Cheong Ju, Pyung An Buk Do no dia 22 de fevereiro de 1914 como a 
filha mais velha de um filho único e uma filha única, e nasceu do pai Yu Ii Hong e da mãe Won 
Mo Cho. Ela foi chamada de Soon Ae Hong. Embora tenha nascido em Cheong Ju, ela viveu 
principalmente em Anju. Seguindo a revelação de Deus, ela se casou com Seung Hun Ha no dia 
3 de março de 1934, e deu nascimento a Verdadeira Mãe às 4:30 da manhã do dia 6 de janeiro de 
1943. Quando ela estava para adormecer com a Verdadeira Mãe em seus braços após comer a 
primeira sopa, Satanás apareceu e a tentou para matar a Verdadeira Mãe, mas Dae Mo Nim 
gritou para ele ir embora. Dae Mo Nim pensou que este era um fato muito estranho.  
 
Depois de um mês ou mais, ela teve uma revelação no sonho, que dizia: "Soon Ae, você deve ter 
ficado preocupada com o bebê, não é? Mas não se preocupe. Ela é uma filha do Messias, e você 
é como sua babá. Alimente-a bem com leite e eduque-a bem." Por seis anos depois disto, ela teve 
que lutar contra Satanás, que esteve tentando matar a Verdadeira Mãe. 
 
A rigorosa providência de Deus de levantar uma linhagem sagrada a partir da linhagem satânica 
trouxe cerca de três gerações de filhas únicas até o nascimento da Verdadeira Mãe, isto é, a 
Verdadeira Mãe, Dae Mo Nim, e a avó Won Mo Cho eram todas filhas únicas. Sendo que a avó 
Cho e Dae Mo Nim eram ambas dedicadas ao Cristianismo e ocupadas servindo a igreja, deve ter 
sido desafiador para elas cuidar bem da Verdadeira Mãe. Sobre isto o Verdadeiro Pai disse que a 
Verdadeira Mãe tinha estado sob perigo durante três gerações. 
 
A avó Cho deu nascimento a Dae Mo Nim depois que ela se juntou à igreja, e este foi o motivo 
pelo qual ela a chamou de Soon Ae Hong. Até que tivesse dezenove anos, Dae Mo Nim cresceu 
na fé Presbiteriana. Então, em um reavivamento de três dias conduzido pelo ministro Yong Do 
Lee, que tinha viajado o país espalhando grande fogo de reavivamento, ela recebeu incrível fogo 
do Espírito Santo. Em seguida, quando a grande obra espiritual de Kuk Ju Hwang a fascinou, ela 
viajou de Anju para Shin Eui Ju. O ministro Lee e Kuk Ju Hwang estavam sendo perseguidos 
pelas Igrejas Metodista e Presbiteriana naquele tempo. 
 
Mesmo em meio a perseguições das igrejas estabelecidas, ela seguia para qualquer lugar que 
ouvia que a nova verdade tinha aparecido. Assim é como seu treinamento começou para aceitar e 
obedecer absolutamente o Completo Testamento. Quando eles foram rejeitados pelas igrejas 
estabelecidas, os seguidores dos ministros Lee e Kuk Ju Hwang formaram a "Nova Igreja de 
Jesus." Os membros desta igreja se arrependiam e choravam dia e noite, e viviam em alegria 
transbordante por viver com o Messias. Entretanto, após três anos desse tipo de vida, quando eles 
ainda não viam nenhuma mudança em relação à vinda do Messias, eles inverteram as formas das 
igrejas estabelecidas. Mas Dae Mo Nim não tomou isso como um fim; acreditando firmemente 
na existência da nova verdade, ela orava constantemente e ponderava sobre encontrá-la. 
 
Um dia, ela ouviu a voz do Senhor chamando seu nome. A voz a instruía a continuar sua vida de 
fé na Igreja Seong Ju, a qual estava sendo conduzida por uma avó chamada "Novo Senhor," e 
então ela partiu imediatamente para Cheol San. Esta foi uma passagem da Nova Igreja Jesus para 
a Igreja Seong Ju em sua busca pela verdade. Dae Mo Nim aprendeu na Igreja Seong Ju que a 
queda humana ocorreu através de fornicação e que a morte de Jesus na cruz foi um erro. 
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Por volta da época da liberação coreana do Japão, Dae Mo Nim estava profundamente envolvida 
com a Igreja de Dentro do Ventre liderada por Ho Bin Ho, a partir de quem ela aprendeu que o 
retorno de Cristo viria como um homem. Dae Mo Nim preparou roupas para o Messias com 
grande piedade. Sendo que ele viria como um coreano, ela fez as roupas somente de seda 
produzida na Coreia. Após comprar um tecido de seda, ela o lavava doze vezes e o alisava 
batendo doze vezes. Ela cortava a roupa de acordo com os tamanhos instruídos pelo Céu. Com a 
maior devoção e assistência espiritual, ela preparou roupas para a vida inteira do Messias. Às 
vezes, ela seria instruída a preparar uma mesa de banquete. Ela colocava uma mesa com bolos de 
arroz feitos de arroz lavado doze vezes, e colocada a mesa, ela se inclinava diante da mesa. Dae 
Mo Nim se juntou à preparação de três anos dos fiéis sob a liderança de Ho Bin Ho para o 
propósito de receber o Messias. Foi neste tempo que ela aprendeu como viver uma vida de fé em 
absoluta obediência ao retorno do Messias. 
 
Enquanto ela continuava a fazer tais esforços espirituais, o Messias aparecia frequentemente em 
seus sonhos e dava revelações a ela, e somente depois ela compreendeu que este era o 
Verdadeiro Pai. Após fazer tais esforços laboriosos, membros da Igreja de Dentro do Ventre 
tiveram uma oportunidade de encontrar o Verdadeiro Pai na prisão, e contudo, esta oportunidade 
foi desperdiçada por causa da ignorância deles. Isto se tornou um trágico exemplo no qual a 
ignorância da providência celeste cegou os olhos das pessoas para o Senhor, mesmo quando ele 
estava próximo, anulando todos os méritos espirituais até então acumulados e precipitando 
grande calamidade. Todas as roupas que eles tinham feito foram confiscadas pelos comunistas; 
as roupas do Messias foram levadas por Satanás. Isto nos ensina a dor da indenização a ser paga 
por falhar em cumprir nossa responsabilidade. Para Satanás, que estava tentando por todos os 
meios evitar que o Messias fosse conhecido pelo mundo, eles perderam os objetos sagrados, que 
eram o fruto de todo o seu trabalho piedoso. 
 
Onde quer que fosse, ela suplicava a Deus para conduzi-la ao Messias. Enquanto fazia esforços 
espirituais concentrados em encontrar o Messias, ela finalmente teve uma oportunidade de 
encontrá-lo em Seul. Entretanto, a atitude do Verdadeiro Pai com ela foi fria; ele a tratou com 
desconsideração e nem mesmo olhou para ela. Para aqueles que estão para receber grande 
bênção, eles devem sofrer no grau correspondente. Quando Dae Mo Nim orou em frustração e 
desânimo, Deus a consolou dizendo: "Siga através desta colina por todos os meios; do contrário, 
você acabará sendo um Judas Iscariotes." 
 
Após uma semana de maus-tratos, após o fim do culto de domingo, o Verdadeiro Pai finalmente 
olhou para Dae Mo Nim face a face. Ele perguntou: "Quem é a criança ao seu lado?" E ela 
respondeu: "Ela é minha filha." Então, com seus olhos fechados, o Verdadeiro Pai repetiu três 
vezes a observação: "Han Hak Ja nasceu na Coreia," depois do que ele disse a ela: "Han Hak Ja, 
você deverá se sacrificar no futuro." Este foi um evento no qual a filha de Dae Mo Nim (a 
Verdadeira Mãe) foi reconhecida pelo Verdadeiro Pai como uma mulher a desempenhar o papel 
de Verdadeira Mãe. 
 
Ansiosa para fazer de sua filha o melhor membro da Igreja de Unificação, Dae Mo Nim viveu 
uma vida de fé diligente. Ela criou a Verdadeira Mãe com um desejo que ela pudesse crescer sem 
voltar seus olhos para as coisas mundanas, e somente como uma filha pura do Céu.  
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Dae Mo Nim nunca pensou que sua filha seria a Verdadeira Mãe porque ela achava que este tipo 
de pensamento não seria tolerado pelo Céu. Ela somente desejava que sua filha fosse uma filha 
preciosa e pura vivendo somente para o benefício da Vontade de Deus e uma ardente seguidora 
do retorno de Cristo. Com esse coração, Dae Mo Nim criou a Verdadeira Mãe. 
 
2) Após o Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais 
 
Quando sua filha se tornou cônjuge do Verdadeiro Pai, ou seja, a Verdadeira Mãe, Dae Mo Nim 
se tornou ainda mais humilde e manteve a atitude de fé absoluta. O Verdadeiro Pai a tratava 
friamente para o propósito da conclusão da providência de restauração, embora ela fosse sua 
própria sogra. Por exemplo, ele ordenou que ela utilizasse a porta dos fundos quando entrasse ou 
saísse da igreja e proibiu severamente que ela utilizasse a porta da frente por três anos. Além 
disso, ela somente poderia entrar com a aprovação do Verdadeiro Pai. A Verdadeira Mãe e Dae 
Mo Nim viveram na casa de outras pessoas por três anos.  
 
A partir do ponto de vista humanista, elas foram maltratadas além da razão, mas mesmo em meio 
a essa angústia, Dae Mo Nim persistiu na fé absoluta e oração, mantendo a atitude de obediência 
e gratidão em relação ao Verdadeiro Pai. O olhar frio e sem consideração do Verdadeiro Pai, que 
começou desde seu primeiro encontro em Seul, continuou mesmo após o matrimônio sagrado 
dos Verdadeiros Pais. Nenhum membro podia entender sua dolorosa situação naquele tempo. 
 
O Verdadeiro Pai colocou Dae Mo Nim por caminhos estreitos porque o Princípio decretava que 
ela começasse a partir da posição mais baixa, e este foi o período para ela desenvolver a atitude 
de obediência absoluta ao Verdadeiro Pai. Tanto a Verdadeira Mãe como Dae Mo Nim trilharam 
esse curso de adversidade mesmo depois do matrimônio sagrado. Isto terminou no dia 4 de 
outubro de 1976 baseado na declaração do Dia da Vitória do Céu; somente dezessete anos após o 
matrimônio, a atitude do Verdadeiro Pai mudou em relação à Verdadeira Mãe e Dae Mo Nim.  
 
Até então, o Verdadeiro Pai tinha sido apenas austero, mas depois da declaração do Dia da 
Vitória do Céu, a Verdadeira Mãe e Dae Mo Nim tornaram-se liberadas. Isto significava que o 
Verdadeiro Pai estava liberado agora, e que Satanás não podia mais acusá-lo, e ele pôde começar 
a tratar Dae Mo Nim e a Verdadeira Mãe calorosamente. 
  
Até que o Verdadeiro Pai chegasse ao ano de 1976 com vitória em âmbito mundial, um tempo 
quando a perseguição alcançou seu auge, mesmo a Verdadeira Mãe não podia tratar Dae Mo 
Nim como sua mãe. Ela era muito fria porque o Princípio exigia que os membros ou familiares 
da família não fossem tratados calorosamente. Entretanto, após a declaração do Dia da Vitória do 
Céu, a atitude do Verdadeiro Pai em relação à Verdadeira Mãe se tornou suave. 
 
Depois que ela foi para a América no dia 23 de dezembro de 1973 até que retornou para a Coreia 
no dia 17 de setembro de 1979, ela apenas ficou em East Garden e teve uma vida de oração que 
era séria como uma batalha sangrenta apenas para a segurança e bem-estar dos Verdadeiros Pais 
e da Verdadeira Família, e pela vitória da Vontade de Deus. Sobre tal fundamento espiritual, Dae 
Mo Nim recebeu a Bênção da tribo em 21 de dezembro de 1976 depois da passagem do Dia da 
Vitória do Céu. 
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3) Pai Celeste, por favor, me leve 
 
Cerca de dez anos antes de sua cerimônia de Seung Hwa, Dae Mo Nim continuou uma vida séria 
de oração. Com lágrimas, ela perguntou a Deus porque as famílias abençoadas, que foram 
colocadas no fundamento do sofrimento dos Verdadeiros Pais, e que deveriam estar vivendo 
como exemplos abençoados diante do mundo, estavam falhando em fazer isso. Depois de dez 
anos fazendo essa oração, Deus respondeu a ela que a razão para a falha das famílias era a 
interferência dos espíritos vivendo dentro de seus corpos como ovos de formigas, e que a fim de 
separar estes espíritos, uma pessoa precisava ser um espírito sem o corpo. Depois deste 
entendimento, Dae Mo Nim implorou a Deus, dizendo: "Pai Celeste, por favor, me leve. Se o 
Senhor me levar para Seu seio e me ensinar o método, eu diligentemente farei o que for preciso." 
Sua posição como a mãe da Verdadeira Mãe, cuja missão é salvar a humanidade e os espíritos, 
motivou ainda mais Dae Mo Nim a buscar pelo método de separar espíritos. Ela estava disposta a 
oferecer sua própria vida a fim de cumprir isto. 
 
A oração zelosa de Dae Mo Nim em prol da edificação do Reino do Céu foi acompanhada da 
oração do Verdadeiro Pai para aparecer um membro que pudesse lidar com a tarefa de separação 
de espíritos. Finalmente o Verdadeiro Pai disse a ela: "Você terá que ir para o mundo espiritual 
rapidamente e assumir esta obra," e Dae Mo Nim aceitou esta determinação do Verdadeiro Pai 
sem hesitação. No dia 13 de novembro de 1989, ela teve seu Seung Hwa na idade de setenta e 
cinco anos. Sem viver através da idade destinada pelo céu, e abrindo mão do desejo de amar os 
netos por mais tempo, Dae Mo Nim voluntariamente tomou o caminho de se sacrificar para o 
benefício da providência de restauração. 
 
Sobre Dae Mo Nim, o Verdadeiro Pai disse: “Sua realização nunca pode ser esquecida entre as 
obras de todas as mães. Sendo que ela é uma mãe representante, que cuidou dos Verdadeiros 
Filhos com máxima sinceridade e apoiou a família dos Verdadeiros Pais com exclusiva devoção 
até o momento de seu Seung Hwa, eu dou a ela o nome de Dae (grande) Mo (mãe).” 
 
Este significado providencial por trás do Seung Hwa de Dae Mo Nim veio a ser conhecido 
quando o Verdadeiro Pai o explicou na cerimônia comemorativa do Dia da Vitória do Amor no 
dia 4 de janeiro de 1996. No dia 7 de novembro de 1994, o quinto aniversário de seu Seung Hwa, 
os Verdadeiros Pais deram uma direção para o estabelecimento do Salão Memorial de Dae Mo 
Nim. No dia 24 de outubro de 1995, enquanto dava uma direção para trazer as famílias de Chung 
Mo Nim e Dae Hyung Nim na cerimônia memorial, e enquanto dava uma Bênção espiritual para 
Dae Mo Nim e seu esposo Seung Hun Han, o Verdadeiro Pai denominou o salão como o Salão 
de Lealdade e Amor. 
 
4) Oração dos Verdadeiros Pais 
 
Os Verdadeiros Pais disseram: "Eu dei este nome porque esta avó cumpriu sua responsabilidade 
neste período de transição e adquiriu a qualificação da grande mãe a quem todos devem servir 
com coração leal," e escreveu uma frase de caligrafia atestando: "Chung Shim Bong Shin," que 
significa "ofereceu o corpo com coração leal." 
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Hoje, neste lugar, vocês devem herdar seu coração de imutável dedicação e estabelecer a tradição 
de servir Deus antes de seus descendentes e famílias da mesma forma. Esta avó viveu para o 
benefício de servir Deus. Agora não há mais oposição. Ao receber Deus em suas famílias, vocês 
devem até mesmo mais intensamente seguir o caminho da lealdade incondicional. Hoje sua frase 
caligráfica é "Chung Shim (coração leal)"e o que mais? "Bong Shin (oferecer o corpo)." Oferecer 
o corpo. Se vocês vivem como esta avó, se tornando um sacrifício vivo com lealdade 
incondicional, vocês receberão a bênção de Deus sem qualquer perseguição. 
 
A oração que o Verdadeiro Pai ofereceu na Cerimônia de Retorno às 9:40 da manhã do dia 06 de 
novembro de 1989 aludiu ao papel a ser desempenhado por Dae Mo Nim no futuro: 
 
Como os Verdadeiros Pais a indicam como a mediadora posicionada entre o céu e terra para 
conectar a humanidade ao Céu, ...Por favor, conceda a ela a responsabilidade para trabalhar 
como uma mediadora para pavimentar o caminho desde o fundo do inferno no céu invadido por 
Satanás até o mundo celeste. ...Por favor, oriente-a para fortalecer a ordem no mundo espiritual. 
 
A oração do Verdadeiro Pai na cerimônia Won Jeon no Paju Won Jeon no dia 6 de novembro de 
1989 também mencionou o papel de Dae Mo Nim: 
 
Eu entendo que ela está partindo da terra a fim de realizar uma tarefa de cumprir Sua Vontade 
como sua filha orgulhosa. ...Ela obteve nosso louvor e se tornou nosso orgulho por seu trabalho 
duro por todas as pessoas e por trilhar o caminho de sacrifício até o fim de sua vida com Seu 
coração amoroso, e a fim de salvar a humanidade miserável; assim, por favor, tenha 
consideração pela jornada dela agora. ... Todos os espíritos que seguiram a Igreja de Unificação 
na terra, Jesus unido com Heung Jin, e uma miríade de pessoas de fé centradas nos quatro santos! 
Dêem boas vindas a ela e a recepcionem, e a conduzam para o local de esperança; Pai Celeste, 
por favor, nos abençoe para herdarmos a lealdade e coração filial dela ao servir o Céu. Eu 
imploro ansiosamente ao Senhor por isto. 
 
Em 1994, no culto memorial pelo quinto aniversário, os Verdadeiros Pais escreveram a frase 
caligráfica: "oferecer o corpo com coração leal," o que demonstra claramente que até o momento 
do Seung Hwa, Dae Mo Nim tinha vivido como uma mulher e mãe ao servir a família dos 
Verdadeiros Pais com dedicação incondicional. Nesta ocasião, os Verdadeiros Pais explicaram a 
direção na qual a Igreja de Unificação se desenvolveria sob a orientação de Dae Mo Nim. 
 
5) Condições Espirituais no Mundo Espiritual e Retorno para a Terra 
 
As pessoas geralmente pensam que no mundo espiritual tudo está acabado e uma pessoa somente 
pode descansar. Entretanto, Dae Mo Nim não pôde descansar nem um pouco no mundo 
espiritual. Como no tempo na terra, por três anos após seu Seung Hwa, ela se dedicou 
incessantemente a fim de investigar sobre todas as questões tais como o mundo de Satanás e os 
maus espíritos e as razões para as falhas da família de Adão, a família de Noé, Abraão, Moisés, e 
os discípulos de Jesus e para descobrir os segredos da lei celeste. Apesar de Dae Mo Nim ter 
ascendido ao mundo espiritual com uma missão dos Verdadeiros Pais de iniciar a providência de 
Cheong Pyeong de hoje, ele não ensinou a ela tudo que era preciso para a tarefa.  
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Assim, ela teve que descobrir todos os segredos através de esforços incansáveis; do contrário, 
Satanás poderia ter descoberto isso antes e acusado ela. Ouvimos que somente quando ela 
trabalhou à extensão de superar o nível de Satanás, Deus revelou os segredos do mundo 
espiritual um por um. 
 
Embora Dae Mo Nim possa fazer uma obra espiritual na terra, não podemos compreender isto, 
pois nossos sentidos espirituais estão paralisados através da queda; assim, alguém tinha que ser 
instalado entre as pessoas terrenas que pudesse canalizá-la, e este é o motivo pelo qual a irmã 
mais velha Hyo Nam Kim foi escolhida. Entretanto, não é fácil para um espírito e uma pessoa 
terrena trabalharem juntas como uma unidade, pois não importa quanto Dae Mo Nim queira 
trabalhar, o zelo dela não pode ser realizado através da pessoa terrena a menos que haja uma 
unidade de coração entre elas. Em outras palavras, a irmã Kim, como seu agente na terra, tinha 
que descobrir todos os segredos que Dae Mo Nim tinha descoberto através de seu trabalho árduo 
de três anos. 
 
Por esta razão, por três anos desde 1992 até 1994, Dae Mo Nim e a irmã Kim se tornaram uma 
unidade e se esforçaram ao máximo. Elas trabalharam juntas através de vigílias de quarenta dias 
e banhos gelados, e estabelecendo as condições para a restauração de Lúcifer e da família de 
Adão, e as condições para encontrar as cinco árvores e a Água da Vida, tempo durante o qual 
nem mesmo um único dia se passou sem que elas derramassem lágrimas. No fundamento de seu 
esforço vitorioso, a providência do Espírito Santo de Dae Mo Nim pôde ser lançado no Centro de 
Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong no dia 19 de janeiro de 1995.  
 
4. A Providência do Espírito Santo Substancial e Testemunho da Sra. Hyo Nam 
Kim 
 
Um testemunho da Sra. Hyo Nam Kim está introduzido aqui a fim de auxiliar os leitores a 
compreenderem sobre a providência de Cheong Pyeong. (A irmã Kim deu este testemunho a 
pedido de Dae Mo Nim no 300º seminário no dia 27 de novembro de 1998) 
 
Hoje, antes de falar a vocês, eu (Dae Mo Nim) gostaria de pedir para a Sra. Hyo Nam Kim para 
compartilhar seu testemunho, enquanto está trabalhando duro sem reclamar tendo que emprestar 
seu corpo para mim. 
 
Irmãos e irmãs, quando vim para atender Dae Mo Nim pela primeira vez, eu estava muito 
consciente do meu ambiente e preocupada que os outros poderiam me desprezar como uma 
mulher estranha, ou uma mulher servindo a um espírito. Por outro lado, como eu estava tão 
honrada e consternada que Dae Mo Nim tinha me dado a grande missão enquanto eu era tão 
desqualificada e ignorante, me esforcei para fazer todas as condições que podia com um corpo 
humano. 
 
Como a mãe física da Verdadeira Mãe, Dae Mo Nim deseja perdoar quaisquer de nossos pecados 
porque ela nos ama. Eu sei muito bem que em seu coração, ela quer estabelecer quaisquer 
condições e liberar todos nós da escravidão do pecado. 
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Quando estava na terra, Dae Mo Nim viveu uma vida de oração pela família dos Verdadeiros 
Pais e famílias abençoadas. Ela agonizava por causa das tribulações das famílias abençoadas, e 
oferecia orações cheias de lágrimas e condições espirituais. Mesmo depois de ir para o mundo 
espiritual, por três anos desde 1989 até 1991, ela fez condições sem descansar nem mesmo um 
único dia porque tinha que ver Deus, olhar ao redor do mundo espiritual, e ordenar os 
incontáveis espíritos dentro dos corpos de nossos membros e todas as más consequências da 
queda de Adão e Eva. Após completar este procedimento, ela retornou para a terra e me 
encontrou em 1992. 
 
Quando Dae Mo Nim veio pela primeira vez até mim, eu declinei de seu pedido várias vezes 
porque eu odiava ser uma mulher espiritual, e além disso, não estava qualificada. Enquanto 
penso sobre isto agora, eu gostaria de me desculpar profundamente a Dae Mo Nim aqui. 
 
Quando estava resistindo assim, Heung Jin Nim me chamou para o mundo espiritual, e eu fui lá 
com Dae Mo Nim. Quando estava indo para o mundo espiritual, compreendi que isto era a morte 
– eu não fui lá em algum tipo de estado inconsciente, mas meu espírito estava totalmente 
separado do meu corpo e eu fui para o mundo espiritual. 
 
No mundo espiritual, com a orientação de Heung Jin Nim, eu olhei em volta de todo o mundo 
espiritual incluindo o Reino do Céu onde famílias abençoadas poderiam ficar, muitos outros 
níveis do mundo espiritual, e até mesmo o inferno. Penso que esta experiência tenha sido de 
grande ajuda para eu realizar a providência de Cheong Pyeong, pois sem ter olhado ao redor de 
todo o mundo espiritual, incluindo céu e inferno, eu não teria sido capaz de investir completa e 
totalmente para a obra de Dae Mo Nim. Embora eu tenha declinado da solicitação de Dae Mo 
Nim na terra, minha experiência próxima do inferno me convenceu que a obra de Heung Jin Nim 
e Dae Mo Nim era uma importante e indispensável providência. 
 
Através do Princípio Divino aprendemos que Deus está sofrendo em dor. Como um avô e um 
pai, Deus estava chorando tão amargamente, dizendo: “Vocês sabem quanto eu sofro no coração 
por ver os espíritos agarrados nos corpos das famílias abençoadas? Eu quero tocá-los, amá-los, 
viver com eles, e dar tudo o que eles pedem, e contudo, não posso ir até eles. Vocês podem 
entender minha agonia e meu coração? Vocês sabem quão bom é ter um corpo físico?” Isto me 
fez sentir intensamente arrependido por ter recusado trabalhar com Dae Mo Nim. 
 
Então eu exclamei: "Pai Celeste, eu farei isto." Entusiasmada com alegria, Dae Mo Nim me 
abraçou apertado, esfregou minha face na sua face em lágrimas, e comemorou; ela estava sendo 
conduzida pela alegria de ser capaz de cuidar dos problemas de nossas famílias abençoadas. 
Então Deus disse: "Tudo bem, vocês duas, por favor, façam isto como um único corpo." 
 
Depois disso, eu encontrei Noé, e ele disse: "Ao fazer o trabalho, nem mesmo pense que você é a 
única que está fazendo isto. A partir de hoje, pense que Hyo Nam Kim está morta. Pense que 
tudo é feito por Deus, os Verdadeiros Pais, Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, e seu nome não 
existe. Ele disse que depois que tinha completado a arca nos 120 anos, ele esqueceu que a tinha 
construído através da orientação de Deus que vinha através do som e da luz, logo que Satanás 
veio. Desde que aprendi isto, eu tenho trabalhado enquanto penso sobre mim mesmo como 
morto, e eu farei o mesmo no futuro. 
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Quando estive no púlpito pela primeira vez para falar, Dae Mo Nim se colocou à direita do 
púlpito, e eu me coloquei à esquerda. Assim, quando ela falou, eu a segui e transmiti sua 
mensagem como uma intérprete simultânea. No entanto, em algum ponto, Dae Mo Nim entrou 
em meu corpo e falou. Foi muito difícil para mim na primeira vez que ela entrou em mim, mas 
agora me sinto muito livre à extensão de nem mesmo estar ciente da presença dela. 
 
Deus disse para mim: "Eu tenho visto muitas pessoas que falharam, e contudo, eu confio em 
você. Mas eu terei que testá-la para ver se você está à altura da tarefa," e me disse para fazer uma 
vigília de quarenta dias. Esta não significava uma vigília normal, na qual você fica acordado da 
meia-noite até às quatro da manhã, mas permanecer o dia inteiro por quarenta dias, sem dormir 
nem mesmo por um minuto ou um segundo. 
 
Quando eu terminei a vigília de oração de quarenta dias como Deus tinha me orientado, desta 
vez Satanás veio para me testar, e me disse para tomar um banho gelado. Seu desafio era que eu 
entrasse nua em um grande recipiente de água com gelo e derretesse completamente o gelo com 
o calor do meu corpo. Eu abri um buraco no gelo para o corpo entrar, e entrei no recipiente, e 
Dae Mo Nim entrou nele junto comigo. Dentro do recipiente, senti como se estivesse sendo 
cortada por lâminas de barbear. Estava tão doloroso que eu queria saltar para fora, mas como eu 
poderia fazer isso depois de ter testemunhado as lágrimas de Deus e os espíritos dentro dos 
corpos das famílias abençoadas? Eu suportei com firme determinação até o fim. Quando eu vi 
minha pele depois que tinha saído da água gelada, minha pele estava vermelha e inchada, e então 
ela se tornou cinza. Agora, minha pele não está normal. Por isso, mesmo no verão quente, eu não 
posso ligar o ar condicionado. 
 
Um dia, depois que os testes acabaram, Dae Mo Nim me pediu para ir até Cheon Seung Dae. Era 
uma noite escura e tempestuosa, e eu estava tão assustada. No caminho para Cheon Seung Dae, 
ela abriu meus olhos espirituais, e pude ver muitos espíritos; era muito assustador. Eu acho que 
meu medo era mais intenso porque naquele tempo eu estava com Dae Mo Nim somente por um 
curto período. 
 
E Dae Mo Nim me direcionou para visitar muitas montanhas e orar. Ela até mesmo me levou 
para ver um ritual de exorcismo de um xamã à noite a fim de me mostrar o que acontece a estes 
espíritos depois desse ritual – onde eles vão e o que eles fazem antes de voltarem – e para me 
ensinar sobre o mundo espiritual e a obra espiritual com mais detalhes. 
 
Eu também inclinei dez mil vezes. Eu acho que isto foi especialmente difícil porque eu estava 
jejuando ao mesmo tempo. Eu estava ótima no início, mas depois de um tempo enquanto perdia a 
força, ficava molhada com o suor, e tinha dores nos braços e joelhos. Mas sendo que eu 
absolutamente tinha que encontrar as cinco árvores e a Água da Vida, eu fiz essa condição de dez 
mil inclinações algumas vezes. 
 
Irmãos e irmãs! Devemos elegantemente construir o Palácio da Presença Celeste para que ele se 
torne o orgulho dos Verdadeiros Pais diante de todas as pessoas. Por isso, não fazemos um mau e 
descuidado uso, nem mesmo de um centavo de suas doações. Sendo que fui para o mundo 
espiritual com Dae Mo Nim, eu sei quão temeroso é a utilização indevida do dinheiro público.  
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Eu tenho que ir para o Reino Celeste por mim mesma, certo? Vocês pensam que apenas porque 
estou trabalhando com Dae Mo Nim, minha passagem para o Reino Celeste está reservada? Não. 
Eu irei para o Reino Celeste somente quando cumprir 100 por cento da minha responsabilidade. 
Por isso, gerencio suas doações estritamente da maneira pública. 
 
Eu estou treinando e cultivando a mim mesma incessantemente em Cheong Pyeong. 
Naturalmente, às vezes quero descansar um pouco, mas me recuso a descansar porque sei que 
nossos membros podem renascer somente quando os espíritos são separados de seus corpos. 
 
Eu vi um palácio magnífico no mundo espiritual e encontrei os Verdadeiros Pais lá como pessoas 
reais. Os Verdadeiros Pais são seres eternos que se movem entre o mundo espiritual e o mundo 
físico. Os Verdadeiros Pais vieram à terra em pessoa, nos transmitindo a Vontade e o amor de 
Deus através de inúmeras palavras e dando a vida eterna através da Bênção. Por isso, não 
podemos sempre permanecer como crianças imaturas; ao invés, devemos ser filhos e filhas 
maduros e obedientes para atender os pais. 
 
Enquanto estou com Dae Mo Nim, sempre tento me manter limpa. Por exemplo, depois de 
conduzir as canções, eu fico molhada de suor, e então penso sobre quão desagradável Dae Mo 
Nim se sentiria dentro de mim, se eu continuar usando as roupas suadas. Desta forma, eu vivo 
com muito cuidado. 
 
Da mesma forma, todos nós devemos atender os Verdadeiros Pais piedosamente. Devemos 
manter nossa mente e corpo limpos para que eles possam vir e nos utilizar a qualquer momento. 
Somente então, Deus e os Verdadeiros Pais irão querer ficar conosco todo o tempo. Devemos ser 
orgulhosos por ter recebido amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, e viver com 
gratidão. 
 
A providência de Cheong Pyeong abrirá um tempo surpreendente. Irmãos e irmãs, quão grande é 
isto! Quão grande é ter esse lugar! A fim de criar esse lugar, os Verdadeiros Pais prepararam este 
lugar como um portal para o mundo espiritual através de derramamento de sangue e esforços 
espirituais a ponto de cortar os ossos. Nesta base, como resultado de Heung un Nim, Chung Mo 
Nim, e Dae Mo Nim estarem conduzindo esta providência com máxima devoção, temos agora o 
300º seminário. 
 
Houve muitos desafios antes de ter o 300º seminário, naturalmente, incluindo a intromissão de 
Satanás. Agora que tivemos o 300º seminário, e como bons espíritos e anjos têm aumentado 
consideravelmente em número, a providência de Cheong Pyeong se desenvolverá mais 
rapidamente. Devemos tudo isso a graça dos Verdadeiros Pais, que consagraram a terra de 
Cheong Pyeong, a qual tinha sido uma terra desolada, e a transformaram em um Jardim do Éden 
restaurado e aperfeiçoado. Assim, com profunda gratidão a Deus e aos Verdadeiros Pais, 
devemos criar um ambiente que possa induzir a prosperidade eterna para nossos descendentes. 
Eu sinceramente imploro a vocês para serem renascidos como filhos e filhas obedientes e serem 
representantes dos Verdadeiros Pais. Obrigada. 
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Capítulo 2 A Providência de Cheong Pyeong na Era da Completo 
Testamento - Parte 2 
 
Seção 3 O Início da Providência de Cheong Pyeong 
 
1. A Providência de Separação de Espíritos 
 
Após a vinda de Dae Mo Nim para o corpo da Sra. Hyo Nam Kim, Heung Jin Nim e Dae Mo 
Nim começaram uma providência de separação de espíritos em grande escala em 19 de janeiro 
de 1995. 
 
A partir do ponto de vista da providência de restauração, no início de 1995, algum membro da 
Unificação com um entendimento do Princípio deveria ter por todos os meios descoberto o 
segredo celeste, retornado à terra, e completado a obra de transformar maus espíritos em bons 
espíritos no Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong. De fato, toda a obra de 
separação deveria ter iniciado em 1985 e terminado em 1995. Entretanto, sendo que isto não se 
concretizou, os Verdadeiros Pais lamentaram muito isto e recomendaram que Dae Mo Nim, 
ainda viva, se encarregasse da providência de Cheong Pyeong. 
 
Então, a separação de espíritos para as famílias abençoadas deveria ter terminado; entretanto, 
sendo que os maus espíritos estavam ocupando cerca de 80 por cento das pessoas terrenas, o 
sacrifício de Dae Mo Nim foi exigido. Agora a providência de Cheong Pyeong começou, embora 
tardia, para iniciar plenamente a Era do Completo Testamento e trazer um fim para os últimos 
dias da história humana. E agora estamos vivendo no tempo quando, ao entrarmos no novo 
milênio e darmos as boas vindas ao octogésimo aniversário do Verdadeiro Pai, homens e 
mulheres restaurados de virtude podem viver juntos com bons espíritos na terra e podem criar o 
Reino do Céu na terra e no céu através da união com o mundo espiritual. 
 
Por causa desse programa providencial, mesmo desde o estabelecimento de Cheong Pyeong 
como um Jardim do Éden restaurado em 1969, o Verdadeiro Pai esteve esperando por vinte anos 
por alguém que pudesse realizar a providência de separação de espíritos. Entretanto, como a 
ignorância dos líderes Cristãos coreanos impedia o progresso da providência de restauração, e 
ninguém surgiu entre os membros para assumir a tarefa, sem importar quanto o Verdadeiro Pai 
teve que esperar, então ele teve que permitir que Dae Mo Nim tivesse seu Seung Hwa em 1989. 
O Verdadeiro Pai a orientou para procurar através de todos os lugares do mundo espiritual por 
três anos (1989~1991) para que ela pudesse discernir a razão para a queda de Adão e Eva e para 
as falhas das figuras centrais tais como Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Então ele designou os três 
anos seguintes (1992~94) como um período para estabelecer as condições espirituais piedosas na 
terra em preparação para a providência de Cheong Pyeong. 
 
Depois de olhar através do mundo espiritual e estudar os segredos da providência por três anos, 
Dae Mo Nim escolheu e veio até a Sra. Hyo Nam Kim no início de 1992 a fim de iniciar a 
providência do Espírito Santo substancial. Depois de receber a missão de Dae Mo Nim, a Sra. 
Kim teve que seguir através de cursos indescritivelmente difíceis, e sabiamente triunfou sobre a 
dor e os testes satânicos.  
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Assim, a providência celeste dos seis anos após o Seung Hwa de Dae Mo Nim vislumbrou uma 
continuação de dias intensos de tirar o fôlego. Na verdade, todos os nossos membros ao redor do 
mundo trabalharam duro e se ocuparam durante este período, e contudo, estes eventos 
providenciais se desdobraram ao redor de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim causando enorme 
tensão e ansiedade sem nem mesmo um momento de descanso. 
 
Separar espíritos somente era possível com a assistência de anjos. Dae Mo Nim disse que foi 
pelo fato que tinha separado maus espíritos com o auxílio dos anjos que Jesus criou os 
maravilhosos milagres de cura. Assim, Dae Mo Nim alcançou a autoridade de separação de 
espíritos através da bênção dos Verdadeiros Pais, e começou a separar os espíritos dos corpos 
dos participantes dos seminários com o auxílio dos anjos. Embora os espíritos lutem 
desesperadamente para não saírem dos corpos, os anjos os puxam para fora na condição que os 
membros cantem com intensidade e façam condições espirituais. Dae Mo Nim descobriu através 
de sua sabedoria e esforços espirituais que muitos espíritos estão escondidos nos corpos 
humanos, e sua realização de abertura do caminho de separá-los com o auxílio dos anjos é um 
evento que pode mudar o curso da história humana. 
 
De acordo com os Verdadeiros Pais, a grandeza de Dae Mo Nim consiste em trazer os anjos e 
separar os espíritos na terra. Quando os participantes do seminário batem palmas com firmeza, 
cantam alto, e derramam lágrimas com um coração em oração, os espíritos dentro de seus corpos 
caem em pandemônio, momento este que os anjos entram em seus corpos e forçam os espíritos 
para fora impedindo que possam infligir danos e satisfazer seus rancores. Empregar os anjos para 
nos purificar e curar a doença é a grande realização de Dae Mo Nim. 
 
Mas isto não estava somente nas mãos dela. Quando Dae Mo Nim pediu aos anjos para descerem 
à terra e se juntarem aos esforços dela de separa espíritos das famílias abençoadas, que eram os 
filhos de Deus, os anjos responderam, dizendo: "Onde estão os filhos de Deus?" Isto era muito 
natural porque todas as famílias abençoadas pareciam negras, cobertas com espíritos. Entretanto, 
depois que Dae Mo Nim purificou espiritualmente as famílias abençoadas, elas passaram a ter 
incrível diferença das pessoas de fora; elas estavam emitindo luzes encantadoras. Ao ver isso, os 
anjos se juntaram ao trabalho, dizendo: "De fato, há filhos de Deus e famílias abençoadas na 
terra." 
 
2. Gritos Desesperados de Espíritos Vingativos 
 
Em suma, a providência de Cheong Pyeong pode ser chamada de providência de separação de 
maus espíritos. Após a queda humana, a história humana tem sido repleta de iniquidades. 
Famílias abençoadas não são uma exceção. Embora nosso pecado original tenha sido liquidado 
pelos Verdadeiros Pais, ainda é nossa própria responsabilidade, exterminar todos os outros 
pecados. Contudo, nossos ambientes sob o domínio de Satanás, têm mais maus elementos do que 
bons elementos, e as famílias abençoadas são tão intensamente contaminadas com o pecado. 
Especialmente, e ainda mais temeroso, é o fato que temos todos os tipos de pecados hereditários 
transmitidos através das gerações sem nosso conhecimento, e maus espíritos conectados a estes 
pecados estão habitando em nós. Sendo que este é um fato espiritual, pessoas comuns não sabem 
sobre isto. Entretanto, se nossos membros pudessem ver o mundo espiritual, eles seriam capazes 
de perceber seus pecados como se estivessem olhando para a tela de uma TV. 
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O que é tão patético é que as pessoas que estão destinadas a terem filhos com deficiências como 
consequência de seus pecados nem têm ideia desse trágico fato. Isto é devido à ignorância 
espiritual. Deus mostra todos os detalhes dos espíritos através de Dae Mo Nim como uma TV. 
 
Estes maus espíritos estão se comportando maliciosamente, enquanto se agarram a cada canto do 
corpo humano e da pele. Assim, se tentamos tirar estes espíritos pela mobilização de anjos sem 
exercer poder substancial, eles raramente concordam em deixar suas acomodações. Alguns 
espíritos protestam fortemente, dizendo: “Olha, como um coreano também, porque você está 
tentando me impedir de resolver minha tristeza?” E alguns espíritos se agarram a Dae Mo Nim, 
dizendo: “Será apenas alguns dias antes que eu tome minha vingança. Por favor, deixe-me 
voltar.” 
 
Como podemos ver, não é fácil remover os espíritos patogênicos e mortais que são parasitas em 
nossos corpos. Suas ações e gritos são tão veementemente cheios de rancor e vingança que eles 
não serão acalmados a menos que uma grande quantidade de esforços extremos seja exercida. 
Dae Mo Nim explicou que estes eram espíritos de ira que morreram como ‘meninas de conforto’ 
ou no serviço militar forçado no período colonial japonês, ou espíritos que morreram 
injustamente como uma mãe de aluguel na Coreia tradicional que tinha dito quando viva: “Eu 
seguramente me vingarei mesmo após a morte. Eu nunca vou perdoar.” Estes espíritos se 
agarram aos membros tão fortemente que não podem ser desligados mesmo pelo esforço árduo 
de anjos especiais, a menos que as pessoas envolvidas se arrependam e façam esforços 
espirituais piedosos. 
 
Nestes dias, muitos membros estão migrando para Cheong Pyeong de todas as partes do mundo. 
Isto significa que Cheong Pyeong se tornou um solo de reunião de espíritos de todo o mundo. 
Membros estrangeiros trazem com eles uma variedade de maus espíritos, e suas forças são iguais 
à força conjugada de dez pessoas; assim, a fim de subjugar estes espíritos, devemos ser capazes 
de reunir grande poder espiritual. O imenso poder de maus espíritos está além da imaginação 
humana. Sendo que força não é suficiente para expulsá-los de nossos corpos, devemos persuadi-
los, ouvir suas histórias e gritos tristes, e encorajá-los antes de separá-los. 
 
1) A Necessidade de Separar Espíritos 
 
Ao remover os espíritos que habitam nossos corpos, espíritos absolutamente bons e anjos em 
Cheong Pyeong trabalham juntos. Mas os anjos não os removem incondicionalmente; anjos 
podem operar somente quando nossos membros derramam lágrimas de arrependimento pelos 
vícios deles próprios e de seus antepassados. O papel dos anjos em Cheong Pyeong é separar 
estes espíritos ressentidos de nossos corpos e conduzi-los para a salvação, uma obra de 
ressurreição da vida. 
 
Uma das razões pelas quais devemos expulsar os espíritos de dentro de nossos corpos é que eles 
nos sujeitam a doenças e à morte. Mesmo um membro inocente da Segunda Geração pode ser 
levado por espíritos fortes a inconscientemente colocar em risco sua própria vida. Se famílias 
abençoadas pudessem ver essas cenas hediondas, elas fariam todos os tipos de esforços para 
retirar estes espíritos. 
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Para dar um exemplo do período colonial japonês, as mulheres coreanas levadas pelo exército 
japonês como ‘garotas conforto’ às vezes fugiam quando essa vida se tornava insuportável para 
elas. Entretanto, porque eram mulheres fracas, elas eram recapturadas de imediato e trazidas de 
volta, quando então os soldados japoneses as submetiam a todos os tipos de abusos. Na frente de 
muitas outras ‘meninas conforto’, eles arrastavam as fugitivas puxando-as pelo pescoço com 
carros como uma advertência que todas as futuras fugitivas encontrariam o mesmo destino. Eles 
dirigiam com velocidade arrastando as vítimas, e elas morriam, com seus corpos cobertos com 
sangue e ossos quebrados. Quão veemente deve ser a vingança dos espíritos das mulheres que 
morreram desta forma? Imaginar a cena daquele tempo fará qualquer pessoa tremer e ajudará a 
compreender facilmente estes espíritos. Através das palavras de Dae Mo Nim, temos sido 
capazes de compreender a paixão dos espíritos das ‘garotas conforto’ em satisfazer sua vingança. 
 
Você ficará chocado se puder ver espíritos chutando e gritando. Realmente coisas inimagináveis 
acontecem. Alguns maus espíritos estavam irresponsavelmente atrapalhando o embrião no ventre 
de alguns membros. Alguns espíritos estavam segurando firme a perna de um bebê por nascer, e 
isto teria incapacitado permanentemente sua perna após o nascimento. Se espíritos manuseiam 
com o cérebro de um feto por nascer, ele terá paralisia cerebral, autismo, ou outros sintomas após 
o nascimento. Estes fenômenos, decorrentes da falha ao separar os espíritos, são inefavelmente 
miseráveis. Assim, devemos ajudar as pessoas por todo o mundo, sem mencionar todos os nossos 
membros, a entenderem a providência de Cheong Pyeong o mais rapidamente possível. Outra 
razão importante pela qual a separação de espíritos é importante está baseada no fato que o 
problema não diz respeito apenas a nossas vidas na terra. Viver na doença e em agonia na terra é 
um problema secundário. Sem expelir os espíritos de nossos corpos, não seremos capazes de 
entrar no mundo espiritual adequadamente após a morte. E também, quando alguns morrem, os 
espíritos que costumavam habitar seu corpo se movem para o corpo dos descendentes da pessoa 
morta e continuam o seu empreendimento malicioso, e esta é a fonte das doenças hereditárias. 
Assim, separar os espíritos é a tarefa mais importante a ser realizada na terra. Devemos 
compreender que a falha em separar os espíritos não somente suprime o crescimento de nossos 
próprios espíritos como também deixam nossos descendentes expostos às situações da vida.  
 
Em Cheong Pyeong, utilizamos expressões tais como "separar os espíritos" ou "tirar o pó dos 
espíritos." Se tivermos o Seung Hwa sem separar os espíritos maliciosos, eles sairão do corpo 
morto e irão se esgueirar para os corpos dos descendentes. A observação espiritual revela que 
esta transferência dos espíritos é a grande responsável pela transmissão de genes patogênicos ao 
longo da linhagem. Assim, nossos membros podem viver felizes e normalmente na terra somente 
quando eles tiram fora os espíritos e são protegidos pelos espíritos abençoados absolutamente 
através da providência de Cheong Pyeong, e neste sentido, este local da providência de separação 
de espíritos é um lugar sagrado de ressurreição pelo qual deveríamos ser verdadeiramente gratos. 
 
2) O Método de Separar Espíritos 
 
Utilizamos a expressão "tirar a poeira" significando separar os espíritos, e esta expressão é muito 
mais descritiva do que está realmente acontecendo. Quantos espíritos devem haver para que 
digamos "tirar a poeira" de espíritos?  
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A expressão comumente utilizada ‘exorcismo’ significa que um exorcista afugenta espíritos 
sozinho. Mas o que significa tirar a poeira de espíritos? Isto não significa um esforço unilateral 
de um ajudante, mas um trabalho que ao mesmo tempo exige o esforço e condição por parte da 
pessoa a partir de quem o espírito está sendo separado. 
 
Na realidade, separar espíritos no Centro de Treinamento Espiritual em Cheong Pyeong requer 
um esforço resoluto, cantar e bater palmas, e oração fervorosa dos próprios participantes. Eles 
estão batendo palmas, cantando, batendo nos corpos, e orando com voz vigorosa a fim de separar 
espíritos. A fim de assegurar a remoção dos espíritos, os participantes deverão estar vestidos o 
mais leve possível. O alvo das batidas é o corpo inteiro. Eles estão batendo com vigor a partir da 
cabeça até os pés tanto quanto possível, seguindo o MC enquanto ele conduz o canto e indica as 
partes para bater. Quando o MC indica partes onde as mãos não podem alcançar tais como costas 
ou ombros, então a pessoa atrás deve bater na pessoa na frente nessas partes com sinceridade. 
 
Porque devemos bater palmas e bater assim? É porque dentro de nossos corpos os espíritos estão 
empilhados a ponto de estarem endurecidos como uma rocha, e eles lutam bastante para não 
serem tirados de seus lugares. Enquanto nos concentramos batendo palmas e cantando 
vigorosamente, Dae Mo Nim envia bons espíritos e anjos para nossos corpos, onde eles lutam 
com os maus espíritos. Neste momento, se cantamos e batemos palmas com firmeza, então isto 
proporciona grande força para os anjos e os auxilia a dominar e arrancar os espíritos. Mas se 
cochilamos durante a sessão de palmas, o trabalho se torna muito mais difícil. Devemos cantar e 
nos esforçar a fim de que possamos desalojar os espíritos através de um dar e receber com os 
bons espíritos e os anjos. Por esta razão, Dae Mo Nim sempre nos adverte para nunca 
cochilarmos e nos engajarmos completamente ao canto. De fato, ouvimos muitos testemunhos 
que os membros que cantaram com zelo e fizeram esforços espirituais foram curados de suas 
doenças. 
 
3) Centro de Seminários de Heung Jin Nim no Mundo Espiritual 
 
Uma vez que os espíritos rancorosos foram deslocados a partir dos corpos humanos, eles não 
devem ser deixados sozinhos; do contrário, eles encontrarão outras vítimas e continuarão sua má 
obra. 
 
Mesmo antes da providência de Cheong Pyeong, havia espiritualistas fazendo a obra de separar 
espíritos, mas eles somente os expeliam em uma base temporária para curar doenças ou 
promover a fé no coração das pessoas. Entretanto, como estes espíritos deslocados estavam longe 
de se tornarem espíritos absolutamente bons, eles retornavam para a má realidade espiritual. O 
mesmo destino se aplicaria aos espíritos retirados em Cheong Pyeong, se não fossem para o 
centro de seminários de Heung Jin Nim, onde eles podem ser reformados em espíritos 
absolutamente bons. Podemos colocar um fim à história do mal somente depois de separá-los dos 
corpos de nossos membros e elevá-los para serem espíritos absolutamente bons. 
 
Heung Jin Nim, seguindo a direção dos Verdadeiros Pais, está educando os espíritos desalojados 
através de Cheong Pyeong no centro de seminários de Heung Jin Nim, através do Princípio 
Divino para transformá-los da maldade para a bondade absoluta. 
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Embora estes espíritos possam não ter ouvido o Princípio Divino enquanto estavam na terra, eles 
chegam à compreensão da providência de Deus de restauração através do ensinamento e 
educação do Princípio Divino por Heung Jin Nim, e se juntam e trabalham pela providência de 
Deus para restaurar todo o mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Heung Jin Nim teve seu Seung Hwa no dia 02 de Janeiro de 1984. Como nossos membros 
sabem, seu Seung Hwa em uma idade tão jovem foi devido à negligência das famílias 
abençoadas no exercício de suas responsabilidades para com Deus. Entretanto, ao invés de 
ficarem de luto pela morte de seu muito amado e estimado filho, os Verdadeiros Pais 
primeiramente deram uma missão a ele no mundo espiritual. 
 
Ao declarar o Dia da Vitória do Amor no dia 03 de janeiro de 1984, os Verdadeiros Pais 
indicaram Heung Jin Nim como o comandante geral do mundo espiritual para cumprir a Vontade 
de Deus. Isto também expressou o desejo dos Verdadeiros Pais que, como um irmão mais velho 
no mundo espiritual, Heung Jin Nim continue a amar e cuidar de todas as famílias abençoadas 
como seus irmãos e irmãs mais jovens. 
 
“Mesmo com a morte de Heung Jin, eu não derramei lágrimas. Depois de concluir o funeral e 
terminar totalmente o registro para todo o mundo espiritual que pôde ser feito pelos pais, eu 
fiquei sozinho e conversei com Deus: ‘Obrigado por me conceder um dia quando posso 
experimentar as histórias tristes no fundo de Seu coração. Este filho é Seu filho, assim, por favor, 
faça com ele o que agradar ao Senhor. Este filho buscará me servir e ao Senhor com o mesmo 
coração que eu tenho em relação ao Senhor, assim, por favor, decida Seu caminho para ele. Com 
isto, eu declaro o Dia da Vitória do Amor.’” (1º de janeiro de 1989) 
 
No mundo espiritual, Heung Jin Nim defende os desejos dos Verdadeiros Pais quando ele 
trabalha. Ele tem desenvolvido a sabedoria e o poder para dominar todo o ambiente. A fim de 
cumprir a direção dos Verdadeiros Pais, ele estabeleceu um centro de seminários no mundo 
espiritual no qual ensina o Princípio Divino e as palavras do Pai, e está diretamente conduzindo 
isto. Este é um evento surpreendente no céu e na terra que nenhuma religião tinha sido capaz de 
realizar até agora. As famílias abençoadas devem perguntar qual fundador de religião do mundo 
durante seu tempo de vida tentou salvar até mesmo os espíritos no mundo espiritual. Os espíritos 
vagando na terra ou os espíritos agarrados ao corpo humano não retornam facilmente para seus 
lugares adequados no mundo espiritual. Tem sido especialmente difícil mover os espíritos 
ressentidos dentro das famílias abençoadas para o mundo espiritual ou para o centro de seminário 
de Heung Jin Nim. 
 
Os espíritos separados através da orientação dos anjos de Cheong Pyeong seguem para o centro 
de seminários de Heung Jin Nim. Tal como os membros que participam nos seminários às vezes 
cochilam ou ficam distraídos, assim também fazem os espíritos. Os espíritos estão determinados 
a resolver suas tristezas por todos os meios, e habitam nos corpos humanos unicamente para o 
propósito da vingança; assim, eles não seguem facilmente Heung Jin Nim. Mas Heung Jin Nim 
tem uma solução para este problema – permitir que os espíritos vejam suas próprias formas. 
Heung Jin Nim os conduz a ver corretamente sua própria forma. Somente então, consentindo 
com a persuasão de Heung Jin Nim, os espíritos vingativos passam a ver suas próprias formas 
miseráveis e atrozes.  
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Ao ver corretamente a forma de seu próprio ser, enquanto eles estiveram agarrados dentro dos 
corpos humanos com uma única paixão por vingança que os atinge com um choque profundo, 
quando então eles começam a lutar arduamente para se limparem de seus pecados. 
 
Depois de algum tempo no curso do seminário de 100 dias, Heung Jin Nim traz os espíritos a 
verificarem suas próprias formas novamente, e eles ficam espantados ao ver seus próprios seres 
espirituais e a posição do mundo espiritual que estão destinados a viver. Eles percebem que 
fizeram determinado progresso desde a forma inicial, e contudo, eles ainda não emergiram como 
espíritos brilhantes. Sendo que Heung Jin Nim mostra claramente a eles o critério para se 
tornarem espíritos brilhantes, eles descobrem por si mesmos o quanto devem trabalhar a fim de 
iluminar seus seres espirituais. 
 
Sendo que Heung Jin Nim os educa mostrando seu progresso a cada passo, os espíritos seguem a 
agenda muito ocupada. Eles se esforçam bastante para eliminar suas iniquidades e se tornam 
bons espíritos até mesmo um dia mais rápido ou mais cedo do que os outros, e esta visão, de 
acordo com Dae Mo Nim, é como pessoas na terra engajadas em competições de esportes. Assim 
é quão fervorosamente eles estão participando no seminário de 100 dias. Através deste processo, 
os espíritos passam a superar seus velhos rancores e vinganças e compreendem seus próprios 
pecados. Eles se arrependem enquanto observam suas ações erradas cometidas durante suas 
próprias vidas terrenas. Depois de terem descoberto seu próprio ser, os espíritos se concentram 
na conferência do Princípio Divino e se tornam renascidos como bons espíritos. Este é o 
processo do seminário fornecido por Heung Jin Nim no mundo espiritual. Durante o seminário, 
os espíritos compreendem muitas coisas e passam a ver os níveis do mundo espiritual onde 
pertencem. Como o Princípio Divino explica que encontramos o lugar para nosso ser espiritual 
baseado nos resultados de nossa vida terrena, estes espíritos passam a discernir sua posição atual 
e seu destino. 
 
Após estes espíritos compreenderem seus próprios vícios no centro de seminário de Heung Jin 
Nim olhando ao redor do Reino do Céu e do inferno, eles se tornam transformados em bons 
espíritos ouvindo o Princípio Divino e se tornam capazes de auxiliar a progredir a obra de Deus 
na terra. Após os espíritos que estiveram causando problemas para as famílias abençoadas terem 
encontrado o seu verdadeiro ser e entendido que eles estiveram prejudicando famílias 
abençoadas e a Segunda Geração, que são filhos de Deus, eles nunca voltarão a perturbar os 
filhos de Deus novamente. 
 
Então, como os espíritos no mundo espiritual auxiliam as obras do Reino de Deus e seus 
descendentes na terra? No centro de seminários de Heung Jin Nim, eles aprendem e se tornam 
treinados no método da assistência. Não é de nenhuma forma fácil para os espíritos auxiliarem as 
pessoas na terra. Isto é porque os espíritos, em uma forma fluida, não podem fazer nada a menos 
que aprendam, por exemplo, como manusear ou mover objetos como em sua vida terrena. Sem 
saber isso, os espíritos não podem auxiliar as pessoas terrenas, não importa quanto eles desejem 
isto. O seminário fornece a eles a capacidade de auxiliar as pessoas terrenas pelo 
desenvolvimento do senso e sentimento do espírito, e assim, permitindo-lhes ver claramente a 
diferença entre o mundo espiritual e a terra. 
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A grande importância do centro de seminários de Heung Jin Nim repousa na transformação dos 
espíritos em espíritos absolutamente bons que podem trabalhar enquanto se deslocam entre a 
terra e o mundo espiritual. Ele produz muitos bons espíritos para ajudar nossos membros na terra 
e trazê-los para se juntarem à providência de restauração de Deus. O desejo de Deus é espalhar a 
Vontade de Deus até mesmo para o mundo espiritual, e até mesmo recuperar os espíritos 
residindo no inferno, e os Verdadeiros Pais enviaram seu amado filho Heung Jin Nim como o 
comandante supremo do mundo espiritual porque eles conheciam este desejo de Deus. Sendo que 
a história humana distorcida pelo erro dos antepassados humanos se estendeu da terra para o 
mundo espiritual, devemos renovar o mundo espiritual também. 
 
Na última fase do século XX, toda a humanidade sofreu seriamente por causa da poluição. 
Embora tenha sido afligida pelas atrocidades cometidas pelo homem como a violência, fome, 
guerras religiosas, fornicação, fraudes e roubo, e pelos desastres naturais como tempestades, 
terremotos e inundações, os quais têm estado presentes por toda a história, a poluição da ciência, 
que se desenvolveu no único sentido de cumprir a cobiça humana em separação da Vontade de 
Deus, têm sido especialmente letais e têm conduzido toda a aldeia global para calamidades e 
terror. Mas há outra enorme poluição ainda desconhecida para a humanidade, e esta é a poluição 
espiritual. Poucas pessoas sabem que a poluição espiritual invisível é mais perigosa do que a 
poluição visível. Entretanto, o estabelecimento do Centro de Treinamento Espiritual de Cheong 
Pyeong abriu um caminho de superação da poluição espiritual. O Centro de Treinamento 
Espiritual de Cheong Pyeong é um lugar de reciclar maus espíritos transformado-os em espíritos 
absolutamente bons. Ele cria um milagre de dar renascimento aos seres espirituais degradados 
como lixo inútil e transformado-os em filhos de Deus com valor cósmico. 
 
São Paulo disse: "Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os 
que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas 
a inclinação do Espírito é vida e paz." (Rom. 8:5-6) Como nesta palavra, após a queda humana, 
incontáveis antepassados nossos viveram de acordo com a carne e finalmente morreram e foram 
para o inferno. Entretanto, os espíritos e pessoas na terra que recebem a graça de vir para o 
Centro de Treinamento Espiritual Cheong Pyeong, se tornam transformados naqueles que vivem 
de acordo com o Espírito e passam a louvar Deus e os Verdadeiros Pais em vida e paz eterna. Os 
maus espíritos, que costumavam se esconder com o veneno fatal dentro de cada carne, osso, 
sangue e célula das pessoas desta era na forma de ovos de formiga, tornam-se separados através 
da providência de Cheong Pyeong e são conduzidos pelos anjos para o centro de seminários no 
mundo espiritual para seguirem o curso de se tornarem espíritos absolutamente bons. 
 
Assim, Cheong Pyeong é de fato o lugar que provê uma saída para os espíritos que ainda não 
foram capazes de escapar da pena de morte. Os espíritos retirados do inferno ou trazidos para 
fora dos corpos humanos foram para o centro de seminários no mundo espiritual e se tornaram 
renascidos como espíritos absolutamente bons por Heung Jin Nim durante a educação do 
Princípio de 100 dias, e os espíritos preparados desta forma receberam a graça da Bênção ao 
mesmo tempo da Bênção dos quarenta milhões de casais no Estádio Robert Kennedy da cidade 
de Washington no dia 29 de novembro de 1997. Após a Bênção, eles receberam um seminário de 
40 dias para famílias abençoadas e retornaram para a terra para a providência de restauração tal 
como famílias abençoadas na terra seguem para seus lugares de missão após a Bênção. 
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Os Verdadeiros Pais tiveram que fazer grande quantidade de orações e condições espirituais 
antes que pudessem garantir esta maravilhosa graça. A profecia de Isaías 53, que prenuncia o 
sofrimento do Messias, conduzindo os pecados da humanidade, tornou-se realidade no curso dos 
Verdadeiros Pais que se desdobrou em torno de Cheong Pyeong. Um centro de treinamento que 
transforma os espíritos no mundo espiritual, sem mencionar as pessoas na terra vivendo na Era 
do Completo Testamento, foi estabelecido em Cheong Pyeong. A seguinte observação do 
Verdadeiro Pai fala sobre sua jornada de sofrimento até a fundação do Centro de Treinamento 
Espiritual de Cheong Pyeong: 
 
Neste local, a fim de remover todos os seus pecados hereditários, pecados coletivos, e as 
naturezas decaídas, eu tive que cortar meus próprios ossos. Ao fazer condições espirituais com 
sangue, suor e lágrimas, eu estabeleci este lugar como um Jardim do Éden restaurado e 
aperfeiçoado para que vocês possam viver na pátria original na forma de pessoas originais. Isto é 
Cheong Pyeong. 
 
3. Bênção de Espíritos e Seu Valor 
 
1) Bênção de Espíritos 
 
Em Cheong Pyeong, os espíritos têm recebido liberação, após a qual eles ficam livres de seus 
pecados e se tornam espíritos absolutamente bons através da educação do Princípio Divino no 
centro de seminários de Heung Jin Nim. Entretanto, isto somente significou a eliminação de seus 
pecados e não sua elegibilidade para entrar no Reino Celeste, pois isto exigia que eles 
recebessem a Bênção dos Verdadeiros Pais, que são os mediadores da humanidade e o Messias.  
 
Assim, a fim de que eles se tornem espíritos absolutamente bons elegíveis para entrar no Reino 
Celeste, eles precisavam participar na cerimônia da Bênção. Dae Mo Nim disse: "Embora não 
houvesse nenhuma forma para os espíritos receberem a Bênção, isto se tornou possível no 
fundamento do trabalho duro dos Verdadeiros Pais, as condições espirituais, e autoridade 
especial de vitória." 
 
Originalmente, de acordo com o Princípio Divino, não têm como serem abençoados, pois a 
Bênçãos é garantida somente para as pessoas vivas na terra. Mas a Bênção de espíritos se tornou 
possível através do fundamento da vitória cósmica dos Verdadeiros Pais. Em outras palavras, 
esta é a autoridade especial dos Verdadeiros Pais – a enorme graça garantida ao mundo espiritual 
e terra através de sua autoridade especial de vitória. Agora, a Bênção se tornou a Bênção dos 
mundos espiritual e físico através da qual podemos sentir os dois mundos como uma unidade. 
 
No dia 30 de novembro de 1997, através da bênção dos Verdadeiros Pais na "Cerimônia de 
Abertura do Mundo Espiritual," eles deram a autoridade de abençoar os espíritos para Heung Jin 
Nim e Dae Mo Nim. Começando com a Bênção dos 3,2 bilhões de espíritos concomitante com a 
Bênção dos 40 milhões de casais na cidade de Washington no dia 29 de novembro de 1997, num 
total de setenta e sete bilhões de espíritos que foram abençoados e renascidos como espíritos 
absolutamente bons até janeiro de 2000.  
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Além disso, o seminário para candidatos solteiros à Bênção, onde pessoas na terra puderam 
encontrar seus cônjuges no mundo espiritual, foi realizado desde 18 de agosto de 1998 com a 
participação de 3.920 membros, após o qual membros japoneses no dia 8 de dezembro de 1998 
no Porto Anna de Chiba, e membros coreanos no dia 25 de dezembro de 1998 no Salão de 
Apresentações do Little Angels, receberam esta Bênção de céu e terra. A cerimônia de Bênção 
de espíritos ocorre da mesma maneira como das pessoas terrenas. Primeiro, há a cerimônia do 
vinho sagrado e então a cerimônia da água sagrada. Tais cerimônias significam que os espíritos 
abençoados estão em uma posição altamente nobre, isto é, a posição de espíritos absolutamente 
bons.  
 
Após a Bênção, os espíritos devem receber o seminário de quarenta dias da família abençoada. 
Seguir através de todos estes eventos significa que, enquanto eles liquidaram tudo o que era 
pecaminoso, eles se tornaram conectados à nova linhagem de sangue na qual podem seguir para 
Deus através dos Verdadeiros Pais. Assim, é natural ter uma nobre cerimônia. Os espíritos que se 
tornam espíritos absolutamente bons através deste processo ajudam nossos membros na terra e 
testemunham para outros espíritos para seguirem para o seminário no mundo espiritual. De 
acordo com os Verdadeiros Pais, quando estes espíritos se juntam à igreja, eles se tornam filhos 
espirituais dos membros terrenos através de quem os espíritos testemunhando receberam a 
Bênção. 
 
Os espíritos agora absolutamente bons que costumavam habitar nosso corpo antes de sua 
transformação voltam para dentro de nosso corpo e tentar persuadir, pela demonstração de suas 
próprias formas mudadas, os maus espíritos que ainda permanecem no corpo, para reconhecerem 
suas ações erradas e seguirem para o centro de seminários de Heung Jin Nim. Sendo que estes 
maus espíritos costumavam estar juntos com os agora espíritos absolutamente bons, e assim os 
conhecem, demonstrar a forma mudada dos espíritos absolutamente bons para os maus espíritos 
causa um grande impacto sobre os maus espíritos e os auxilia rapidamente a se moverem para 
fora do corpo. Quando os espíritos prejudiciais vão para seus lugares apropriados no mundo 
espiritual, os problemas associados a eles se tornam muito menores, e as vidas das famílias 
abençoadas e até mesmo daquelas outras pessoas terrenas se tornam mais ricas e mais felizes. 
 
2) Bênção de Importantes Figuras Históricas 
 
Houve cerimônias de Bênção para importantes figuras históricas. Na cerimônia de Bênção dos 
120 milhões de casais realizada no Madison Square Garden de Nova York no dia 13 de junho de 
1998, os quatro santos e trinta e três importantes figuras históricas foram abençoados. Na 
cerimônia de Bênção dos 360 milhões de casais realizada no Estádio Olímpico Principal da 
Coreia no dia 7 de fevereiro de 1999, 335 importantes figuras bíblicas e figuras históricas foram 
abençoadas.  
 
Estas foram pessoas que deram inspiração para a humanidade ou que deixaram realizações 
memoráveis enquanto estavam na terra. Assim, a Bênção destas pessoas tem um importante 
significado para fazê-las participar na providência de restauração de Deus e dos Verdadeiros 
Pais. Entre elas estavam incluídas figuras bíblicas, mártires religiosos, figuras Católicas, reis 
famosos, e os trinta e três coreanos que declararam a independência coreana. 
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Os quatro santos foram abençoados com pessoas que de fato viviam na terra, e os Verdadeiros 
Pais denominaram esta como a "Bênção de céu e terra." A Bênção de céu e terra significa uma 
Bênção onde um espírito no mundo espiritual é abençoado com uma pessoa vivendo na terra 
como um solteiro. Porém, desta vez a Bênção não foi dada somente para as pessoas que tinham 
vivido uma vida correta na terra, mas também para algumas pessoas que ganharam reputação por 
seus atos ferozes na terra. Desta forma, chegamos ao tempo da Bênção no qual a providência de 
restauração dos Verdadeiros Pais está chegando à conclusão. 
 
Assim, os quatro santos abençoados assumirão o papel de dar educação do Princípio Divino para 
seus seguidores terrenos. Isto significa a chegada do tempo para todas as religiões se unirem e 
para acelerar a conclusão da providência de restauração. Até o momento, embora os membros 
destas religiões que acreditaram nas palavras dos Verdadeiros Pais ainda não pudessem 
facilmente entrar no caminho da salvação; no entanto, após a Bênção dos quatro santos, o 
caminho da Bênção através do qual as pessoas de suas religiões podem entrar na rota de salvação 
se tornou facilmente disponível para elas, e assim, todos os assuntos da providência, sem 
mencionar a unificação das religiões, podem progredir muito mais rapidamente a partir de agora. 
 
3) Bênção dos Espíritos da Segunda e Terceira Gerações 
 
Durante o curso da providência de Cheong Pyeong, um incidente ocorreu que não poderia ser 
visto sem lágrimas. Foi no 312º seminário quando as tristezas das famílias abençoadas que 
perderam seus filhos foram resolvidas. Os pais que tinham enviado seus filhos da Bênção para o 
mundo espiritual sem terem sido capazes de criá-los plenamente, tiveram uma oportunidade de 
encontrar seus filhos em lágrimas. Os filhos vieram para o abraço de seus pais através da 
orientação dos anjos. Assistindo isto, Dae Mo Nim também não pôde evitar derramar lágrimas. 
Os pais das crianças falecidas puderam encontrar estes filhos pela primeira vez após a cerimônia 
de Seung Hwa. 
 
Quando Dae Mo Nim viu os pais aflitos por deixar seus filhos depois dessa reunião, ela disse 
para os pais levarem os filhos para casa e ficar com eles lá até as doze horas, e então oferecer 
uma oração para enviá-los de volta para o mundo espiritual. De acordo com os testemunhos dos 
pais com olhos espirituais abertos, algumas crianças estavam engatinhando, algumas ficaram nas 
costas de suas mães, e algumas estavam irritando suas mães para dar doces para elas. 
 
O que acontece com as crianças pequenas no mundo espiritual? Para as crianças pequenas, os 
pais devem acender as velas que receberam de Dae Mo Nim e fazer as condições espirituais 
sérias por elas com um coração de amamentá-las. Então, os filhos crescerão e receberão a 
Bênção. Entretanto sem os esforços espirituais dos pais, seus filhos que tiveram Seung Hwa não 
podem crescer no mundo espiritual. Através desses eventos, o caminho está aberto até mesmo 
para os filhos de Segunda e Terceira Gerações que tiveram Seung Hwa antes de sua Bênção, 
poderem receber a Bênção. No futuro, crianças falecidas das pessoas de fora receberão o mesmo 
benefício. A Bênção dos filhos de Seung Hwa está conectada com a vida de fé de seus pais e os 
membros da família também. Se diz que se os pais falham em se tornar um exemplo do Princípio 
e em formar uma família verdadeira é difícil trazer seus filhos para a Bênção espiritual. Assim, a 
fim de que toda a família seja uma família abençoada completa espiritualmente e fisicamente, 
eles devem conduzir uma vida de fé sincera e formar uma família verdadeira. 
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Capítulo 2 A Providência de Cheong Pyeong na Era da Completo 
Testamento - Parte 3 
 
Seção 4 – Cerimônia de Liberação de Antepassados 
 
1. O Significado da Cerimônia de Liberação das Sete Gerações 
 
Na casa de Han Nam Dong no dia 29 de Janeiro de 1999, os Verdadeiros Pais disseram: "Todos 
os membros da Unificação por todo o mundo devem oferecer uma cerimônia de liberação de 
antepassados. Na era dos Verdadeiros Pais, você pode seguir além da realidade da família 
somente após encontrar seus antepassados até a sétima geração e realizar a cerimônia de 
liberação para eles. A fim de entrar na Era do Completo Testamento, você deve liberar seus 
antepassados, começando com as sete gerações, e então expandindo para 120 gerações. Somente 
desta forma, você pode completar substancialmente a restauração de 160 famílias na terra como 
messias tribal. A liberação de antepassados deve ser fornecida para maus antepassados como 
também para bons antepassados. Foi decidido que a cerimônia de liberação de sete gerações seria 
conduzida entre 12 de fevereiro de 1999 e 31 de agosto de 1999, e aqueles que quisessem salvar 
seus antepassados e receber a Bênção teriam que dispor deste tempo. Dae Mo Nim disse: "Após 
a conclusão da cerimônia de liberação das sete gerações, devemos encontrar e liberar os 
antepassados entre a oitava e 120ª geração pelas etapas de sete gerações cada, e conectar as 180 
gerações da linhagem falsa a partir de Adão e Eva para a verdadeira linhagem." 
 
No dia 1º de janeiro de 1991, os Verdadeiros Pais disseram: "Se você vai para o mundo espiritual 
sem ter oferecido uma cerimônia de liberação de antepassados, será acusado por seus 
antepassados. A cerimônia de liberação de antepassados tem o mesmo significado de salvar seus 
antepassados. Vocês devem entender claramente que este é o tempo quando os Verdadeiros Pais 
devem estender a salvação completa ao mundo espiritual através da liberação dos antepassados, e 
a completa providência de restauração para o mundo espiritual e terra trará sua completa fruição. 
A cerimônia de liberação de antepassados serve como uma cerimônia de mudança de linhagem 
de sangue que dá em nome dos Verdadeiros Pais, o renascimento espiritual e físico para todas as 
pessoas decaídas como filhos originais." 
 
A cerimônia de liberação de antepassados conduzida por Dae Mo Nim começou no dia 17 de 
novembro de 1997 com o seminário de três dias de Cheong Pyeong para os membros da região 
de Tóquio, que tinham atingido seu objetivo para a Bênção dos Quarenta Milhões de Casais, o 
qual foi atendido por 600 membros, e foi realizada em todos os seminários de Cheong Pyeong. 
Em 30 de novembro de 1977, através da bênção na Cerimônia de Proclamação de Abertura do 
Mundo Espiritual, os Verdadeiros Pais delegaram a autoridade para abençoar os espíritos para 
Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, abrindo assim o caminho para a salvação em escala completa do 
mundo espiritual. Em 1º de janeiro de 1999, os Verdadeiros Pais deram o novo lema do ano 
"Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e Retirada da Linhagem de Sangue Satânica," e no 
dia 8 de janeiro, eles deram uma bênção para iniciar a cerimônia de liberação de antepassados 
para nossos antepassados diretos, primeiramente até a sétima geração, e então até a 120ª geração, 
a qual podemos conduzir hoje. 
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Houve cerimônias de liberação de antepassados em nossa igreja antes, e elas foram em sua 
maioria para bons antepassados. Os Verdadeiros Pais disseram que cerimônias de liberação de 
antepassados naquelas ocasiões foram para liberar bons espíritos, e alguém tinha que realizar 
essa missão. 
 
Nossos membros devem compreender que a cerimônia de liberação sendo conduzida agora em 
Cheong Pyeong e aquelas realizadas no passado são diferentes em valor. As cerimônias de 
liberação de antepassados do passado simplesmente retiravam os antepassados do inferno e os 
moviam para onde eles pertenciam, e este trabalho em si tinha grande significado naquele tempo. 
Mas fundamentalmente essas cerimônias diferem daquelas sendo executadas em Cheong Pyeong 
nos seguintes aspectos: 
 
Primeiro, os espíritos liberados em Cheong Pyeong seguem para receber a educação do Princípio 
Divino no seminário de Heung Jin Nim. Isto significa que se tornou possível educar e cuidar dos 
espíritos salvos a fim de transformá-los em bons espíritos. As cerimônias de liberação do 
passado simplesmente moviam os antepassados das famílias abençoadas para longe das 
circunstâncias adversas sem dar a eles educação ou treinamento, ou atribuir a eles missões. 
 
Segundo, a cerimônia de liberação de antepassados em Cheong Pyeong traz os antepassados até 
a Bênção. Isto nem sequer está escrito no Princípio Divino, uma vez que isto somente se tornou 
possível através do fundamento dos Verdadeiros Pais que triunfaram sobre as centenas de 
milhares de demônios. A Bênção do mundo espiritual é de fato uma graça especial garantida hoje 
para as famílias abençoadas e seus antepassados, pela qual eles devem ser verdadeiramente 
gratos. A Bênção dos espíritos significa que eles se tornam espíritos absolutamente bons. 
Cerimônias de liberação do passado podem ter salvo espíritos, mas elas não os transformavam 
em espíritos absolutamente bons. 
 
Terceiro, os espíritos liberados se tornam bons antepassados dos membros e trabalham para 
ajudar os Verdadeiros Pais junto com Heung Jin Nim quando abrem o portão do Reino do Céu. 
Tal obra espiritual significa seu renascimento como espíritos nobres capazes de auxiliar a obra de 
Deus entre o mundo espiritual e o mundo físico junto com os anjos. A este respeito, a cerimônia 
de liberação de antepassados de Cheong Pyeong conduzida por Dae Mo Nim tem significado 
diferente daquelas cerimônias anteriores. 
 
Entretanto, a diferença mais importante da cerimônia de liberação de antepassados de Cheong 
Pyeong, é que esta cerimônia está sendo conduzida pelos próprios Verdadeiros Pais. Nas 
cerimônias anteriores conduzidas por algum espiritualista, não era fácil para eles encontrarem 
um por um dos antepassados diretos de sete gerações porque seus poderes espirituais eram 
limitados, e eles estavam trabalhando somente através seus sentidos espirituais. No presente, os 
antepassados de nossos membros são incapazes de se revelar em ações ou palavras entre os maus 
espíritos no mundo espiritual cheio de demônios. Eles são incapazes de se revelarem em ações e 
palavras porque estão se movendo sob a direção de miríades de demônios. As circunstâncias 
espirituais de nossos antepassados são como prisões, e eles não podem sair facilmente de lá, 
embora sejam antepassados de famílias abençoadas. A cerimônia de liberação de antepassados 
para famílias abençoadas é necessária por esta razão. 
 



 47 

Sendo que nossos antepassados são incapazes de nos auxiliar, a despeito de seu desejo de cuidar 
de seus descendentes terrenos, nos tornamos vulneráveis ao ataque de Satanás. No momento, a 
cerimônia de liberação de antepassados, os seminários no mundo espiritual e a Bênção possuem 
grande significado. 
 
Sendo que a cerimônia de liberação de antepassados é realizada, esta cerimônia de Cheong 
Pyeong é seu estágio final. A cerimônia de liberação de antepassados não pode ser conduzida 
novamente, e ela é uma graça de céu e terra que somos privilegiados em receber através do 
mérito da era e no fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais. Nossos antepassados 
transformados em espíritos absolutamente bons através da cerimônia de liberação de 
antepassados, enquanto auxiliam seus descendentes na terra a estarem seguros, também servirão 
a marcha dos Verdadeiros Pais, quando eles abrirem o portão do Reino Celeste no mundo 
espiritual e receberão a honra de entrar no Reino Celeste primeiro na esteira dos Verdadeiros 
Pais. 
 
2. Preparações para a Cerimônia de Liberação de Antepassados 
 
A cerimônia de liberação de antepassados é uma providência que transforma os seres espirituais 
dos antepassados das famílias abençoadas em espíritos absolutamente bons. Se falhamos em 
transformar os espíritos de nossos antepassados em espíritos absolutamente bons, Satanás os 
empurrará de volta para o inferno através dos maus espíritos; assim, a cerimônia de liberação de 
antepassados é muito necessária. Quando antepassados com pecado original são conduzidos ao 
arrependimento, se tornam livres do pecado original e recebem a Bênção, eles se tornam bons 
espíritos sem pecado e emitem luzes brilhantes. Maus espíritos absolutamente não podem se 
aproximar de um bom espírito brilhando tão intensamente, tal como você não pode olhar para 
uma luz com brilho forte. A luz brilhante é a prova de um espírito ter se tornado um espírito 
absolutamente bom. Como tal, os bons antepassados de nossos membros descem à terra e 
colaboram com a obra de Deus como também cuidam da saúde dos membros e de seus filhos. 
 
Entretanto, para esta cerimônia de liberação, há requisitos absolutos – os esforços espirituais  
fervorosos e condições de indenização de nossos membros para o benefício da cerimônia de 
liberação feitos correta e pacificamente. Devemos compreender que a oração fervorosa e os 
esforços espirituais de nossos membros pela cerimônia de liberação dos antepassados são 
exigidos a fim de tornar mais fácil encontrar os antepassados a serem liberados. Antes do 
Verdadeiro Pai falar sobre as condições de indenização para a cerimônia de liberação de 
antepassados diretos para os membros, Dae Mo Nim estava liberando os antepassados 
relacionados em cada seminário durante a separação dos espíritos. Mas isto era meramente 
separar e liberar, ou salvar os espíritos que mais incomodavam os membros. Mas o Verdadeiro 
Pai explicou concretamente que todas as famílias abençoadas devem oferecer cerimônias de 
liberação para seus antepassados diretos até a 7ª geração, e então até 120ª geração, e que elas tem 
a responsabilidade como descendentes de fazer as condições de indenização para isto. 
 
Entretanto, a dificuldade da cerimônia de liberação de antepassados diretos reside em ter que 
encontrar exatamente os antepassados das gerações a serem realizadas. Não era fácil para a Sra. 
Hyo Nam Kim, usando o ser físico, ir para o mundo espiritual com Heung Jin Nim e Dae Mo 
Nim, e encontrar os antepassados.  
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Quando a Sra. Kim tentava encontrar os antepassados diretos dos membros no imenso mundo 
espiritual como um ser espiritual dissociado do corpo físico junto com Dae Mo Nim e Heung Jin 
Nim, era como encontrar algum grão de areia específico na praia. Ela compartilhou que nesses 
momentos ela sentia a ansiedade de uma mãe dos velhos tempos esperando um filho na sala de 
parto. Sendo que nos velhos tempos as instalações médicas era precárias, e as mães em trabalho 
de parto não poderiam garantir a sobrevivência do processo de parto, e elas imaginavam se 
poderiam usar os sapatos novamente depois que deixassem a sala de parto. Em outras palavras, 
A Sra. Kim começou a procurar antepassados com a determinação de oferecer sua vida. 
 
Quando a busca dos antepassados começa desta forma, Heung Jin Nim, Dae Mo Nim, anjos e 
bons espíritos se tornam totalmente mobilizados para encontrar os espíritos dos antepassados 
espalhados por todos os estratos do mundo espiritual. Às vezes, eles têm que encontrar os 
antepassados entre os espíritos vagando por aí sem rumo. Quando acontece de um antepassado 
ser um mau espírito, ele pode ser encontrado somente depois de resolver uma por uma, suas 
tristezas que vieram da terra. Às vezes, antepassados na terra estão dentro dos corpos de seus 
descendentes, caso em que aquele que o está buscando deve entrar para trazê-los para fora.  
 
Por que a busca é tão difícil assim, Dae Mo Nim está enfatizando que devemos fazer condições 
espirituais para o propósito de encontrar nossos antepassados diretos. Dizendo que isto requer 
condições de indenização, Dae Mo Nim afirmou o seguinte: 
 
No processo de encontrar os antepassados diretos, eu posso ver quantas condições espirituais os 
membros fizeram antes de vir aqui. Eu sinto o coração dolorido quando vejo os membros que 
vêm para Cheong Pyeong sem ter feito as condições espirituais no nível solicitado para a busca 
dos antepassados. 
 
Quantas condições espirituais nossas famílias abençoadas devem estabelecer para a cerimônia de 
liberação de antepassados? No Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong no dia 11 de 
março de 1999, os Verdadeiros Pais explicaram a condição espiritual e condição de indenização 
dos membros para oferecer uma cerimônia de liberação de sete gerações: eles devem fazer jejum 
matinal, ou cinquenta inclinações por vinte e um dias e também fazer doações de indenização. 
 
Comumente podemos supor que os antepassados das famílias abençoadas são principalmente 
bons espíritos, e contudo, quando Heung Jin Nim e Dae Mo Nim os encontra, a maioria deles 
parecia miseráveis e estavam passando dias terríveis e dolorosos em maus mundos espirituais 
como o inferno em inimagináveis formas grotescas. 
 
No decurso da busca dos antepassados diretos através dos vários cantos do mundo espiritual, 
incontáveis espíritos que são encontrados, imploram por salvação. Estes espíritos não foram 
liberados ainda, e Dae Mo Nim compartilhou que seus gritos por socorro atormentaram seu 
coração durante a busca. Eles estavam gritando com seus corpos submergidos no campo de lama 
com apenas suas cabeças para fora, e quando Dae Mo Nim tinha que empurrá-los e deixá-los 
pelos espíritos incluídos na busca, seu coração estava angustiado como se estivesse sendo 
esmagado. Especialmente os antepassados das famílias abençoadas estavam argumentado com 
Dae Mo Nim, dizendo, "Por favor, leve-me porque meus descendentes estão oferecendo uma 
cerimônia de liberação de antepassados na terra nesse momento. 
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Os antepassados para quem uma cerimônia de liberação de antepassados foi realizada, e cujos 
descendentes fracassaram em fazer as condições de indenização requeridas, não puderam entrar 
no centro de seminários de Heung Jin Nim; eles apenas escaparam brevemente dos cantos dos 
maus espíritos e ficaram esperando nos lugares de espera. Tal visão nos faz mais frustrados. 
Como se alguém tivesse acabado de ser tirado da água gelada, eles estavam tremendo de medo 
que pudessem ser enviados de volta para o mau mundo espiritual. Isto realmente nos diz que 
devemos estabelecer sinceras e determinadas condições espirituais para a cerimônia de liberação 
de antepassados. 
 
3. Os Antepassados Salvos 
 
A longa história de seis mil anos após a queda de Adão e Eva foi uma história miserável onde 
tudo no céu e na terra foi misturado com o mal. Por esta razão, os espíritos no mundo espiritual 
viveram muito miseravelmente, e a Sra. Hyo Nam Kim disse, após voltar do mundo espiritual: 
“Quando eu volto da busca dos antepassados no mundo espiritual para a cerimônia de liberação 
de antepassados diretos, eu não tenho nenhum desejo de voltar lá novamente. Mas eu ainda 
voltarei lá porque é necessário.” Embora o lugar seja tão difícil e trágico, ela deve obedecer as 
palavras de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
 
A Sra. Kim descreve as categorias dos antepassados no mundo espiritual: "Quando encontrei os 
antepassados no mundo espiritual, alguns deles tinham rostos feridos e azuis, e sangrando como 
pessoas terrenas após uma briga. Alguns antepassados ainda queriam brigar após estarem 
esmagados sob uma grande rocha e darem um suspiro de alívio. Esta era uma visão muito 
patética e lamentável. Quando eu fui para o nível intermediário do mundo espiritual com uma 
lista de nomes para buscar, pude encontrar somente alguns antepassados, e a maioria deles 
estavam em lugares de inimaginável aflição. Tal como a natureza tem sido rapidamente poluída 
pela civilização em avanço, na década de 1980 o poder de Satanás e dos maus espíritos se tornou 
mais e mais forte por causa da providência da ressurreição do retorno dos espíritos. Como estes 
maus espíritos fortalecidos arrastaram os bons espíritos para a má realidade espiritual, a partir de 
1995 se tornou impossível encontrar antepassados no bom mundo espiritual." 
 
O Verdadeiro Pai também disse: "Desde a década de 1980, quando os maus espíritos começaram 
a invadir o bom mundo espiritual, alguém deveria ter ordenado os maus espíritos e os espíritos 
ressentidos, terminando com o mau mundo espiritual até 1995." Dae Mo Nim disse que sempre 
que encontrou antepassados, ela derramou muitas lágrimas por vê-los mantendo levantadas suas 
cabeças a partir de um campo de lama e suplicando por ajuda, dizendo: "Por favor, salve-me." 
Ela também disse que se nossos membros pudessem ver esta visão por eles mesmos, então teriam 
um sério desejo de salvar seus próprios antepassados e se esforçariam para viver em bondade e 
beleza na terra. Ela também disse que, para aqueles que são incapazes de ver essa visão, ela 
gostaria de dar alguma idéia sobre isto, sugerindo o filme, What Dreams May Come (Amor Além 
da Vida), estrelado por Robin Williams. No filme, em seu caminho para encontrar sua esposa 
Annie no inferno, Chris vê um campo cheio de espíritos enterrados na lama com suas cabeças de 
fora e gritando por ajuda. Nossos membros podem imaginar que a cena de Heung Jin Nim e Dae 
Mo Nim procurando pelos antepassados no mundo espiritual é semelhante à esta cena do filme. 
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Os antepassados salvos dessa situação se sentam ao lado direito dos membros que os salvaram 
durante a cerimônia de liberação de antepassados e se regozijam, esfregam suas bochechas e 
seguram suas mãos, dizendo: "Eu senti sua falta, estou feliz ao vê-lo, e sou grato a você. Conte-
me seus desejos, e farei as condições espirituais para isto." Nossos membros devem compreender 
que é porque a afeição dos laços de sangue é tão intensa que Deus esteve operando a providência 
de restauração pelos seis mil anos, e os Verdadeiros Pais estiveram trabalhando tão arduamente 
para o propósito da vitória celeste como uma encarnação de amor verdadeiro, carregando o 
pesado fardo da providência de restauração. 
 
Após o seminário de dois dias para a liberação de antepassados, os membros retornam para casa, 
e os antepassados salvos seguem para o centro de seminários de Heung Jin Nim no mundo 
espiritual. O centro de seminários no mundo espiritual consiste do centro de seminário regular e 
do centro de seminário especial, e os antepassados salvos através da cerimônia de liberação de 
sete gerações seguem para o centro de seminário especial e recebem um seminário de 100 dias. 
Logo que entram no centro de seminários, eles ouvem as palavras de Heung Jin Nim a fim de 
lavar seus pecados da terra e se tornar renascidos como bons espíritos, e observam todo o mundo 
espiritual desde o Reino Celeste até o inferno. Quando eles seguem para o nível do mundo 
espiritual onde possuem direito de estar na forma atual, nenhum deles diz que quer ficar lá. 
Através disto, eles reconhecem claramente que não podem residir no Reino Celeste sem estarem 
purificados de seus pecados e renascidos como bons espíritos. 
 
Após olharem por todo o mundo spiritual juntamente com Heung Jin Nim, os espíritos recebem 
um seminário sério no qual eles lavam suas sujeiras através do Hoondok do Princípio Divino, 
cantando orando, e depois que certa quantidade de seminário tenha sido dada, Heung Jin Nim 
novamente leva os antepassados ao redor de vários pontos do mundo espiritual começando a 
partir do inferno, mostrando claramente a eles os lugares onde deveriam estar. Então os 
antepassados se tornam ansiosos no coração para alcançarem mais progresso e se sentirem ainda 
indignos diante de Heung Jin Nim, e com este sentimento voltam ao centro de seminários e se 
juntam à tradição com mais zelo. Seus testemunhos de seu próprio progresso no nível espiritual e 
o brilho de seus próprios seres espirituais adicionam combustível ao zelo deles pelo seminário. 
Durante 100 dias desses esforços, eles se tornam espíritos absolutamente bons. 
 
Durante o seminário de 100 dias, os antepassados das sete gerações aprendem como auxiliar seus 
descendentes a viverem em êxtase, como orientá-los a viverem pelo Princípio, como encontrar os 
antepassados entre a oitava e 120ª gerações, e como testemunhar para suas tribos na terra. Na 
forma de jovens entre 33 e 40 anos de idade, os espíritos dos antepassados descem para a terra, e 
recebem a Bênção como casais, e voltam para o centro de seminários de Heung Jin Nim para 
quarenta dias de educação da família abençoada, após a qual retornam e vivem na terra e apóiam 
os membros a viverem em êxtase. 
 
4. Cerimônia de Liberação de Antepassados até a 180ª Geração 
 
Na Celebração do Dia do Verdadeiro Deus em Punta del Este do Uruguai no dia 1º de janeiro de 
1999, o Verdadeiro Pai disse: "Enquanto nos aproximamos do novo milênio, vocês devem 
transformar seus antepassados em jovens através da cerimônia de liberação de antepassados para 
que eles possam testemunhar para suas tribos por todo o mundo espiritual e o mundo físico.” 
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E na casa de Han Nam Dong no dia 29 de janeiro de 1999, ele disse: "Todos os membros da 
Unificação por todo o mundo devem se juntar à cerimônia de liberação de sete gerações. Na era 
de Jesus, a Bênção alcançou quatro gerações. 
 
Contudo, na era dos Verdadeiros Pais, você pode seguir além da realidade da família somente 
depois de encontrar seus antepassados até a sétima geração e realizar a cerimônia de liberação 
para eles. Ao entrar na Era do Completo Testamento, você pode concluir a restauração das 160 
famílias na terra como messias tribal somente quando encontrar e liberar todos os seus 
antepassados até a 180ª geração. Esta cerimônia de liberação é realizada como uma obra de 
Heung Jin Nim e Dae Mo Nim em Cheong Pyeong." 
 
Podemos ver que os Verdadeiros Pais estão concluindo a providência geral de restauração 
através da providência de Dae Mo Nim em Cheong Pyeong. Nos seis mil anos de história 
humana que começaram com a queda humana, Satanás esteve exercendo domínio através de 
pessoas perversas baseado na linhagem de sangue satânica, e após vir para a terra como o 
Messias, os Verdadeiros Pais estiveram se esforçando para restabelecer o relacionamento de 
sangue na direção do bem. Eles estiveram trabalhando para enxertar o Adão e Eva originais nos 
Verdadeiros Pais e para salvar todas as pessoas do mundo da linhagem pecaminosa tomando 
novas raízes na linhagem do bem. Esta obra é a cerimônia de liberação de antepassados até a 
180ª geração. 
 
O Verdadeiro Pai disse: "Este ponto do ano de 1999, somente alguns meses do começo do novo 
milênio, é o tempo quando devemos colocar um fim aos seis mil anos de história de pecado e 
concluir a providência de restauração sendo conduzida por Deus e os Verdadeiros Pais. Assim, 
nossos membros devem primeiramente finalizar uma cerimônia de liberação de antepassados, 
então gradualmente seguirem todo o caminho até a 120ª geração pelos estágios de sete gerações 
cada um, cumprindo a compreensiva liberação para os antepassados. 
 
Dae Mo Nim disse para os membros: “Seguindo a direção dos Verdadeiros Pais, nossos 
membros devem concluir a cerimônia de liberação de sete gerações, e então a cerimônia de 
liberação de 120 gerações. Então, sob a responsabilidade de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, os 
antepassados entre a 121ª e a 180ª gerações serão liberados, e o relacionamento de sangue 
corrompido desde Adão e Eva será completamente restaurado para a linhagem de absoluta 
bondade, restaurando assim a ordem do mundo espiritual. Então, o Jardim do Éden original que 
Deus esteve buscando estabelecer será edificado na terra, isto é, o Reino Celeste na terra e no 
céu.” 
 
5. Vida Abençoada de Famílias Abençoadas 
 
A história humana tem sido de pecado. A humanidade esteve criando muitas religiões e 
demonstrando profunda preocupação sobre o mundo após a morte, através de vários graus de 
acordo com as religiões. Dae Mo Nim ensinou: "Bebês crescem por dez meses no ventre antes de 
nascerem, período no qual seus corpos são preparados para sua vida na terra. Nossa vida na terra 
é como essa no ventre. Durante nossa vida terrena, devemos crescer e aperfeiçoar nosso ser 
espiritual na forma ajustada para a vida no Reino Celeste. Assim, nossa vida na terra é muito 
importante.  
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Sendo que o mundo celeste e o mundo terreno se colocam no relacionamento de causa e efeito, e 
parceiro sujeito e parceiro objeto, entender o mundo celeste é crucial para o benefício de viver 
uma boa vida terrena." Ao concluir a providência de restauração com a autoridade triunfante, os 
Verdadeiros Pais concederam a cerimônia de liberação de antepassados primeiramente para as 
famílias abençoadas através da providência de Cheong Pyeong. Esta cerimônia coloca um fim na 
história de pecado e mudará a linhagem de sangue para o propósito de abrir o novo mundo. A 
metamorfose dos antepassados diretos liberados em bons espíritos de beleza e luz brilhante pela 
liquidação de seus pecados individual, coletivo e hereditário através do seminário de 100 dias de 
Heung Jin Nim e se tornarão espíritos absolutamente bons pela remoção de seu pecado original 
através da graça da Bênção de espíritos na terra. Após receber uma educação familiar de 
quarenta dias como famílias abençoadas e se tornarem renascidos na forma original ajustada para 
viver no Reino Celeste, estes antepassados auxiliam seus descendentes a viverem vidas felizes e 
abençoadas. Dae Mo Nim afirmou que ela tem infinita gratidão a Deus e aos Verdadeiros Pais 
pela graça da cerimônia de liberação de antepassados. Para os membros, ela disse: "Nestes 
tempos, o mundo está se tornando mais e mais turvo, com crescente individualismo e muitas 
doenças sociais. Entretanto, em meio a esta confusão, a graça da cerimônia de liberação de 
antepassados, a qual é a bênção e esperança de Deus, tem sido conduzida primeiramente para 
nossos membros para que eles possam ter uma raiz profunda na maravilhosa bênção que Deus 
tem buscado nos dar. Além disso, baseado nessa bênção, as famílias abençoadas agora são 
capazes de restaurar a humanidade inteira e criar o Jardim do Éden." 
 
Seção 5 – Seminários de Cheong Pyeong 
 
1. Seminário de Dois Dias 
 
O seminário de dois dias forma o centro dos seminários de Cheong Pyeong. Desde o primeiro 
seminário no dia 19 de Janeiro de 1995, um total de 369 seminários foram realizados até 16 de 
janeiro de 2000, e foram atendidos cerca de 400 mil membros. Através destes seminários, os 
membros tiveram experiências espirituais surpreendentes, fortaleceram sua fé, e recentemente até 
mesmo receberam a graça da cerimônia de liberação de antepassados. Os seminários são 
realizados em sábados e domingos para a conveniência dos membros, que precisam trabalham 
durante a semana; contudo, quando houve solicitações de membros ou turnês internacionais 
especiais de Dae Mo Nim, seminários foram dados também nas terças-feiras e quartas-feiras. 
Entretanto, a estrutura básica é que o seminário comece às 19 horas de cada sábado e termine às 
12:30 horas do dia seguinte. Heung Jin Nim e Dae Mo Nim disseram: "Nossos irmãos e irmãs 
deveriam vir para Cheong Pyeong tão frequentemente quanto possível, ao menos uma vez por 
mês. Isto é porque os espíritos que entram em seus corpos através de sua vida cotidiana entre 
pessoas do mundo exterior e os espíritos que estão agarrados em vocês devem vir e ser 
separados. Se eles não são desligados rápido o suficiente, eles se instalam dentro de seus corpos 
e iniciam o trabalho espiritual vicioso. Demora cerca de um mês antes dos espíritos se 
estabelecerem e começarem obras espirituais viciosas. Por isso, antes disso ocorrer, vocês devem 
vir para Cheong Pyeong e se livrar deles. Se vocês querem viver uma vida de êxtase, então 
devem seguir este conselho." O seminário de dois dias de Cheong Pyeong trará mais 
ardentemente a obra do Espírito Santo no futuro e se desenvolverá como um precioso 
instrumento de restauração das tribos de nossos membros e trará novos membros. 
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2. Seminário de Quarenta Dias 
 
Este seminário começou com o seminário de quarenta dias especial de oração para os casais 
abençoados mais velhos que haviam sido indicados como messias nacionais. O seminário de 
quarenta dias é para arrependimento por todas as nossas ações erradas cometidas 
intencionalmente ou não intencionalmente, e separar os maus espíritos envolvidos em obras 
espirituais maliciosas. Assim, devemos completamente nos dividir entre bem e mal. Para isto, 
devemos derramar muitas lágrimas de arrependimento e receber o seminário com uma atitude 
firme de atingir nossos corpos e expelir Satanás. Durante este período, nossos membros têm 
muitas experiências espirituais e são renascidos em seus corações. Arrependimento começa com 
o entendimento do coração de Deus e derramando lágrimas de arrependimento por nossas faltas. 
Devemos remover todos os nossos pecados e naturezas decaídas, e para isto, devemos fazer um 
grande esforço de arrependimento. 
 
A fim de resolver as tristezas de Deus e dos Verdadeiros Pais, todas as famílias abençoadas 
devem buscar o perdão diante de Deus com um coração arrependido por toda a sua vida 
dissoluta. Devemos fazer esforços espirituais com determinada disposição ao risco até mesmo da 
morte durante o seminário de quarenta dias. Se cantamos e oramos depois de verdadeiramente 
desistir de nós mesmos durante o seminário de quarenta dias, nos tornamos capazes de ver nosso 
próprio ser espiritual, e testemunhar para os espíritos agarrados em nosso corpo como ovos de 
formiga, e ficaremos chocados intensamente. Podemos ver os espíritos imbuídos de iniquidades 
penetrando em nosso sangue, ossos, e medula óssea. Deus deseja que as famílias abençoadas 
eliminem estes espíritos durante o seminário de quarenta dias. 
 
Os Verdadeiros Pais direcionaram que os líderes da igreja recebessem este seminário primeiro. 
Os Verdadeiros Pais disseram que os casais abençoados mais velhos da mesma geração dos 
Verdadeiros Pais deveriam receber este seminário primeiro, os líderes na Coreia e Japão, e 
diretores e funcionários de todas as nossas empresas a seguir, e então todos os nossos membros. 
Durante o período deste seminário, todos os nossos membros ao redor do mundo devem fazer 
uma determinação para viverem pela Vontade de Deus e seguirem a natureza de Deus a fim de 
serem modificados. O Verdadeiro Pai deu a seguinte orientação: 
 
Como mencionei antes, o líder do Departamento da Segunda Geração deve trazer os membros da 
Segunda Geração para Cheong Pyeong e conectá-los ao mundo angélico e o mundo espiritual. 
Devemos conectar de novo o que foi separado no tempo de Adão e Eva. Vocês devem saber 
claramente que desde que a Igreja de Unificação esteve encerrada ao mundo decaído na base 
física, a partir de agora em diante devemos começar um novo movimento em âmbito mundial 
centrando em Cheong Pyeong. Este movimento não será criado com o poder humano. Vocês 
devem seguir para Cheong Pyeong, expurgar tudo o que foi contaminado pelo sangue satânico, e 
edificar o fundamento de assistência angélica, começando com a Segunda Geração. Sem 
exceção, as famílias abençoadas devem ir para Cheong Pyeong, entrar no caldeirão, e queimar 
todas as coisas de seu passado. Neste sentido, não há nenhuma consideração especial pelo 
presidente, reitor, ou qualquer outra pessoa. Vocês entendem? Todos os afiliados com qualquer 
organização pertencente e é abençoado pela Igreja de Unificação, e todos os afiliados com 
qualquer organização conectada a mim devem passar pelo seminário de Cheong Pyeong. (culto 
de juramento matinal no aniversário dos Verdadeiros Pais, 2 de fevereiro de 1997). 
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Os Verdadeiros Pais declararam que todos os nossos membros devem receber o seminário de 
quarenta dias de Cheong Pyeong. Este seminário começou com esta direção, e a partir do final de 
dezembro de 1999, 7.800 pessoas participaram em um total de quarenta sessões do seminário 
regular de quarenta dias, e 2.200 pessoas participaram em um total de três sessões do seminário 
de vinte e um dias para a Segunda Geração. Participantes destes seminários, ao contrário dos 
participantes dos seminários de dois dias, tiveram experiências espirituais maravilhosas e se 
desenvolveram como verdadeiras pessoas de fé. 
 
No Centro de Treinamento Espiritual de Cheong Pyeong, nossos membros devem experimentar 
renascimento e encontrar seu bom ser antes de retornarem para casa. Por isto, devemos desistir 
de nosso ser através de arrependimento fervoroso e cantar e orar vigorosamente durante o 
seminário de quarenta dias. Se temos dores ou problemas físicos, podemos dar um tratamento de 
batidas na parte afetada, e cantar e orar intensamente, durante o qual a dor será curada e o 
problema removido. 
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Capítulo 3 - Mensagens de Amor a partir de Dae Mo Nim [Parte 1] 
 
Esta é uma Coletânea dos discursos de Dae Mo Nim dados nos seminários de Cheong Pyeong. 
 

Seção 1 – O Valor Cósmico dos Verdadeiros Pais 
 
1. Os Verdadeiros Pais são os Obedientes Filho e Filha de Deus 
 
1) Os Verdadeiros Pais são o Messias Enviado por Deus 
 
Nossos membros sabem de forma geral que o Verdadeiro Pai recebeu a missão de Jesus na idade 
de dezesseis anos. Entretanto, no mundo espiritual, eu vi que Deus preparou os Verdadeiros Pais 
como o Messias. Em outras palavras, o Verdadeiro Pai não se tornou o Messias depois de herdar 
a missão de Jesus; ao invés, ele nasceu como o Messias pelo plano de Deus e simplesmente 
assumiu a missão inacabada do Messias. 
 
Embora Deus tenha estado trabalhando arduamente para restaurar toda a humanidade para a 
forma original, nenhuma das figuras centrais da providência cumpriu suas responsabilidades. 
Contudo, a providência de restauração de Deus não pode parar, e deve ser cumprida por todos os 
meios. Deus deseja concluir a providência de restauração, realizar o mundo do ideal original, 
formar famílias felizes com os filhos, e viver em eterna alegria. Para este propósito, Deus enviou 
o Verdadeiro Pai como o Messias para conduzir a providência final. 
 
O Verdadeiro Pai veio à terra como o rei dos reis e o Verdadeiro Pai da humanidade. O 
Verdadeiro Pai estabeleceu a Verdadeira Mãe da humanidade, formou um verdadeiro casal, 
apareceu para a humanidade como os Verdadeiros Pais, e a abençoou. Eles estão fazendo 
dolorosos esforços para realizar concretamente o mundo do ideal de Deus através do Princípio 
Divino, que é a lei celeste. Eles estão tentando corrigir a falsa linhagem e nos levar para Deus. 
 
O Verdadeiro Pai veio como o Messias a fim de recuperar o Jardim do Éden original, com a 
missão de Jesus Cristo, que havia prometido retornar, e realmente voltou como os Verdadeiros 
Pais da humanidade. Os Verdadeiros Pais vieram no corpo real e nos ensinaram sobre a vida 
ideal através de sua própria vida na terra. Através disto, eles estão tentando realizar o Reino do 
Céu na terra e o Reino do Céu no céu nos auxiliando a concluir o ideal de criação de Deus. 
 
Os Verdadeiros Pais disseram que eles puderam entender o coração e a situação de Deus apenas 
olhando para Seus olhos. Este é o motivo pelo qual Deus concedeu a ele uma missão, ele 
começou a partir da posição de um servo de servos, pagando indenização e trazendo Satanás à 
submissão natural e finalmente alcançando a vitória. Ele jamais tentou economizar um único 
minuto ou segundo que não fosse utilizado para o propósito do cumprimento da Vontade de 
Deus, e nos amou sem reclamações quando éramos infinitamente indignos. Por causa de tudo 
isto, Deus disse: "Os Verdadeiros Pais são os melhores de todos os filhos obedientes, e eles 
reconhecem tudo apenas olhando para meus olhos. Portanto, eu concluirei a providência de 
restauração enquanto eles estão vivendo na terra." 
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Através dos Verdadeiros Pais, Deus está buscando salvar o cosmos e restaurá-lo à forma original 
antes da queda de Adão e Eva. A providência continua sendo prolongada porque a maioria das 
figuras centrais tais como Noé, Abraão, Moisés e Jesus falharam em cumprir suas 
responsabilidades; por outro lado, o Verdadeiro Pai se tornou um filho obediente a Deus e 
cumpriu a missão messiânica enfrentando centenas de milhões de demônios em ambos os 
mundos espiritual e físico através de incrível indenização. 
 
2) Os Verdadeiros Pais são o Filho e a Filha Obedientes de Deus 
 
Deus disse: “No curso da providência de restauração, eu tenho trabalhado com muitas figuras 
centrais e dei a eles instruções detalhadas tais como ‘Faça esta oferta,’ ‘Vá para este lugar’ ‘Faça 
isto,’ ‘Faça isto desta maneira,’ ‘Faça o sacrifício desta forma, e Tome esta direção.’ Entretanto, 
para o Verdadeiro Pai, isto não foi necessário. Ele tomou a missão e entendeu tudo. Ele sabe que 
tipo de Deus eu sou, e o que eu desejo. Ele sabe como afastar a acusação satânica e fazer 
condições adequadamente. Antes de eu falar, ele avança para o lugar livre da acusação satânica 
fazendo condições de indenização. O Verdadeiro Pai conhece melhor meu coração. Apenas 
olhando nos meus olhos, ele lê minha mente completamente e cumpre sua tarefa. Assim, ele é a 
nata de todos os filhos obedientes.” 
 
Depois de receber a missão de Jesus em uma idade tão jovem, o Verdadeiro Pai rapidamente a 
reivindicou como sua e fez muitas condições espirituais a fim de não deixar nenhuma condição 
para a intromissão satânica. Ele trabalhou arduamente com profunda compreensão que esta era a 
Vontade de Deus e deveria ser realizada. 
 
Uma por uma, o Verdadeiro Pai começou a descobrir em detalhes quais eram as tristezas não 
resolvidas de Deus após a queda de Adão e Eva, e o que devia ser resolvido a fim de que a 
humanidade colocasse um fim ao mundo mal e realizasse o mundo de verdade e beleza, e ele 
trilhou o caminho de incrível tribulação a fim de trazer este entendimento sobre a realidade.  
 
Por esta razão, Deus disse: "Quando vejo as famílias abençoadas rebeldes, quero visitá-las com 
castigos terríveis, mas eu me contenho por causa da grande piedade filial dos Verdadeiros Pais." 
 
3) Os Verdadeiros Pais se Movem Livremente entre os Mundos Espiritual e Físico 
 
Um dia, o Verdadeiro Pai me perguntou: "Eu ouvi que você tem estado no mundo espiritual. Que 
tipo de lugar é o mundo espiritual? Você pode desenhar para mim que tipo de mundo é este?" 
Assim, eu desenhei tudo o que eu tinha visto no mundo espiritual e dei para ele, e ele verificou 
alguns detalhes comigo dizendo: “Não há um centro de treinamento aqui? Você já o viu lá?" 
 
Nossos membros pensam que os Verdadeiros Pais estão somente na terra, e não no mundo 
espiritual, porque eles têm corpos físicos. Entretanto, os Verdadeiros Pais se movem livremente 
entre os mundos espiritual e físico. Quando eu fui para a América do Sul em 1996 e disse para o 
Verdadeiro Pai: ‘Pai, eu fiquei surpresa por vê-lo no mundo espiritual. Os Verdadeiros Pais 
estavam no palácio do mundo espiritual," ele me respondeu o seguinte: 
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Isso está certo. Os Verdadeiros Pais existem eternamente tanto na terra como no céu. Embora eu 
esteja agora na terra, eu também estou no céu, e depois que eu for para o mundo espiritual, eu 
também estarei me movendo indo e vindo para a terra. Porque as pessoas se tornaram cegas e 
surdas para o mundo espiritual após a queda de Adão e Eva, embora elas possam me ver agora 
no corpo, somente alguns serão capazes de me ver quando eu deixar este corpo e seguir para o 
mundo espiritual. Vocês não podem me ver sem ter seus olhos espirituais abertos. Vocês devem 
liquidar todos os pecados dentro de vocês, incluindo a natureza decaída, pecados coletivos, 
pecados herdados, pecados individuais e abrir seus olhos espirituais com amor verdadeiro. 
Quando eu deixar meu corpo e seguir para o mundo espiritual, eu estarei me movendo para 
frente e para trás entre os mundos físico e espiritual, e estou preocupado se naquele momento 
poderá haver filhos que falharão em me reconhecer. 
 
Desta forma, os Verdadeiros Pais podem viajar para o mundo espiritual no espírito embora eles 
estejam na terra na carne; da mesma forma, mesmo após eles seguirem para o mundo espiritual, 
eles não apenas estarão lá, mas também estarão na terra, exatamente da mesma forma como eles 
têm agora. 
 
Assim, devemos edificar um palácio na terra como uma replica do que há no mundo espiritual; 
somente desta forma, o Verdadeiro Pai pode viver em ambos os lugares e implementar a Vontade 
de Deus. Se você está limpo de seus pecados, seus olhos espirituais são obrigados a serem 
abertos, e assim o Verdadeiro Pai pode começar a visitá-lo e sua família diretamente, e ensiná-lo 
como viver cada dia. 
 
O Verdadeiro Pai disse: "Não haverá mais nenhuma providência de obra espiritual depois de Dae 
Mo Nim, porque após eu seguir para o mundo espiritual, absolutamente não instalarei nenhuma 
pessoa na terra como meu agente. Ao invés, eu estarei me movendo entre os mundos espiritual e 
físico livremente e guiarei diretamente os indivíduos, famílias, tribos, nações, mundo e cosmos 
na direção da Vontade de Deus." Assim, antes do fim da providência de Cheong Pyeong, nossas 
famílias abençoadas devem se tornar capazes de ver o Verdadeiro Pai em espírito. Por esta razão, 
devemos retirar todos os maus espíritos e pecados de nós para que Deus possa viver dentro de 
nós, e possamos viver dentro de Deus. Devemos estar preparados para aceitar tudo quando o 
Verdadeiro Pai vier até nós a partir do mundo espiritual e falar para nós. 
 
2. Amor dos Verdadeiros Pais pela Humanidade 
 
1) Amor Profundo dos Verdadeiros Pais 
 
Os Verdadeiros Pais sentem dor no coração sempre que vêem nossos irmãos e irmãs em agonia. 
A fim de separar os espíritos de dentro de nossos corpos, eles estiveram estabelecendo o 
fundamento para isto, sentindo dor até os ossos e derramando sangue, suor e lágrimas. Este é o 
amor profundo dos Verdadeiros Pais. Embora o Verdadeiro Pai saiba sobre as ações erradas dos 
membros, ele somente demonstra amor e dá tudo para eles. Mas os membros não podem levantar 
suas cabeças diante dos Verdadeiros Pais em muitos aspectos, por causa de suas vidas erradas. A 
partir de agora, teremos que amadurecer na forma da bondade e do amor verdadeiro. 
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Após ter dado tantas Bênçãos até agora, o Verdadeiro Pai deseja que as famílias abençoadas 
estejam se movendo na direção da perfeição. Como ele sabe e vê tudo: ‘os pecados, as naturezas 
decaídas, e os espíritos que habitam que ele vê o atormentam intensamente. Não obstante, ele 
tem suportado até este dia sem ser capaz de apontá-los para que Satanás não utilize isto como 
uma condição e execute obras ainda mais perversas. Desta forma, os Verdadeiros Pais estão 
suportando a angústia do profundo amor por nós. 
 
Agora devemos cumprir a oportuna missão que os Verdadeiros Pais nos deram. Sem liquidar as 
iniquidades que estiveram persistindo por seis mil anos, nenhuma condição pode ser 
estabelecida, ou qualquer obra cumprida livremente e sem esforços.  
 
Os Verdadeiros Pais não estão trabalhando arduamente a fim de recebem bênçãos ou desfrutarem 
de tudo eles mesmos, mas para salvar nossas vidas. O Verdadeiro Pai nos fala sobre determinado 
padrão, e nos dá a missão que corresponde à necessidade do momento. Ele atribui missões com 
séria preocupação que podemos falhar, um sinal de profundo amor paternal. 
 
Como os Verdadeiros Pais se comprometeram em cumprir a Vontade de Deus por todos os 
meios, eles trilham um curso reto para o benefício de Deus, das famílias abençoadas e da 
humanidade, mesmo quando são atacados por tribulações. Os Verdadeiros Pais declararam: 
“Embora minha família se torne rasgada em pedaços, ainda trilharei o caminho de amar vocês.” 
 
Após virem ao mundo, os Verdadeiros Pais estabeleceram um rígido padrão para eles mesmos e 
triunfantemente trilharam o curso de indenização para o propósito de trazerem abaixo o mundo 
mal. Eles estiveram trilhando a rota de lágrimas e caminhos espinhosos antes de nós e 
conduzindo os membros sobre seu fundamento vitorioso. Devemos entender que eles querem 
abençoar toda a humanidade e desejam ansiosamente que as famílias abençoadas possam se 
colocar diante de Deus em perfeição e com orgulho. 
 
2) Os Verdadeiros Pais estão Trabalhando Arduamente 
 
Sempre que vejo os Verdadeiros Pais, eu sinto como se meu coração estivesse sendo 
despedaçado. Às vezes o Verdadeiro Pai fala alto por muitas horas, mesmo quando ele está 
perdendo sua voz e incapaz de falar; isto é porque a despeito de suas advertências sérias, ele não 
vê mudanças claras nos membros.  
 
Porque eles agem com imaturidade sem entender o que os Verdadeiros Pais desejam, os 
Verdadeiros Pais devem ensiná-los todas as coisas, indo até os menores detalhes. O Verdadeiro 
Pai quer informar a lei celeste e dizer para os membros pararem seu estilo de vida dissoluta 
imediatamente, mas ele é incapaz de fazer isso porque, a menos que os membros mantenham isto 
100 por cento, eles terão que pagar ainda mais condições de indenização. 
 
Irmãos e irmãs! O Verdadeiro Pai já se tornou um avô enquanto apenas trabalhava para trazer 
nova vida para nós. A fim de que ele possa agora ter um pouco de descanso, deveríamos oferecer 
nossa mente e corpo para cumprir seus desejos. Deveríamos entender que ele demanda absoluta 
obediência de nós, não para seu próprio benefício, mas a fim de nos dar a Bênção. 
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3) Os Verdadeiros Pais Estabeleceram a Realidade de Vitória Cósmica 
 
A partir do ponto de vista espiritual, os Verdadeiros Pais cumpriram suas responsabilidades e 
estabeleceram a realidade da vitória cósmica. Os pais do Verdadeiro Pai, isto é, a família de 
Chung Mo Nim confirmou sua posição como um fazedor de condições espirituais no mundo 
espiritual. Alguns espiritualistas reivindicam que a providência terrena de Chung Mo Nim deve 
começar, mas isto não é verdade. Chung Mo Nim, a mãe do Verdadeiro Pai, está destinada a 
estabelecer condições espirituais no mundo espiritual, enquanto Dae Mo Nim, a mãe da 
Verdadeira Mãe, está destinada a trabalhar na terra. E os filhos dos Verdadeiros Pais estão na 
posição de trabalhar em ambos os mundos. 
 
Sendo que os Verdadeiros Pais já foram instalados na posição elevada onde Satanás não pode 
fazer acusações contra eles, Satanás não tem como puxá-los para baixo, não importa quanto ele 
possa se esforçar. É verdade que os membros não foram capazes de cumprir suas 
responsabilidades, mas os Verdadeiros Pais concluíram suas responsabilidades e proclamaram a 
realidade do descanso de Deus. 
 
Agora chega o momento quando Deus pode fazer tudo por nós, e se foi o tempo quando Satanás 
podia protestar, dizendo: "Como você pode abençoá-los com este tipo de condição insuficiente?" 
Precisamos entender que é a vitória do Verdadeiro Pai que moldou a situação até este ponto. 
Agora é o tempo quando até mesmo os quatro santos estão recebendo educação do Princípio 
Divino e a Bênção, e estão vindo ao nosso auxílio. 
 
Agora o tempo é tal que, se apenas vivemos pelo Princípio, o mundo espiritual proverá ajuda 
surpreendente. Agora os inúmeros espíritos que habitavam nossos corpos estão indo para o 
mundo espiritual para receber a educação do Princípio Divino e a Bênção, estão voltando para 
nos ajudar. Assim, devemos viver pelo Princípio centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais em 
todos os aspectos para que recebamos a fortuna celeste. Entretanto, infelizmente há ainda 
famílias abençoadas que são muito pouco diferentes das pessoas do mundo. 
 
Irmãos e irmãs! Agora é o tempo para estarmos cientes. Devemos seguir o Princípio enquanto 
estamos cientes deste momento quando, através da vitória dos Verdadeiros Pais, os espíritos 
podem ser salvos e abençoados, e através deles podemos experimentar maravilhosos fenômenos 
e a cooperação espiritual. 
 
3. Famílias Abençoadas à Serviço dos Verdadeiros Pais 
 
1) Fé Absoluta, Amor Absoluto e Obediência Absoluta 
 
Deus deseja que os seres humanos aperfeiçoem sua individualidade, vivendo vidas de amor 
verdadeiro para o benefício dos outros e formando famílias verdadeiras, e crescendo seus 
espíritos de forma bela através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Mas e quanto 
aos nossos membros? Eles acreditam que o Verdadeiro Pai é o Cristo que prometeu retornar, e 
ainda alguns deles acreditam quando estão felizes, e não acreditam quando estão infelizes. Em 
outras palavras, eles acreditam nisto em momentos de fé forte, e não acreditam em momentos de 
tribulações pessoais. Mas devemos estimar o conceito de "absoluto." 
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Não devemos esquecer que nossos corações em relação a Deus e aos Verdadeiros Pais devem ser 
de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Esta é a única forma que podemos cumprir a 
piedade filial a Deus e aos Verdadeiros Pais e o único caminho através do qual a má soberania 
pode mudar para a boa soberania. O Verdadeiro Pai tem ensinado: "Se nossos membros estão 
colocados no lado de Deus e vivem em amor verdadeiro, linhagem verdadeira e vida verdadeira, 
eles devem praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta," e ele mesmo está 
colocando isto em prática. Precisamos da palavra absoluta a fim de alcançar a perfeição. Para 
esta palavra, não há nenhuma objeção. 
 
Devemos compreender que nossa inabalável vida de fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta conduzirá ao perdão dos nossos pecados e dos nossos antepassados, e abrirá o caminho 
para a prosperidade de nossos descendentes. 
 
2) Vamos nos Tornar Filhos e Filhas Dedicados dos Verdadeiros Pais 
 
Podemos retornar a graça dos Verdadeiros Pais sendo filhos dedicados deles, e nos tornando 
filhos dedicados seguindo o Princípio e a lei celeste. Portanto, devemos todos viver com coração 
grato e de acordo com a Vontade de Deus e dos Verdadeiros Pais. Devemos ser gratos a eles por 
criarem Cheong Pyeong como um Jardim do Éden restaurado e aperfeiçoado para o propósito de 
remover nossas naturezas decaídas e expurgar nossos pecados individuais, coletivos e 
hereditários. Podemos ser bons filhos diante dos Verdadeiros Pais somente quando temos essa 
atitude de vida. 
 
O Verdadeiro Pai deseja edificar o Reino do Céu na terra e no céu e ver a nós, famílias 
abençoadas, nos tornando filhos e filhas dedicados. A fim de ser tais filhos, devemos ter nossas 
naturezas decaídas removidas e formar famílias verdadeiras e o Reino Celeste na terra e no céu 
através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Devemos saber claramente que 
diante de Deus e dos Verdadeiros Pais, o pior filho é aquele que vai para o inferno, e o melhor 
filho é aquele que vai para o Reino Celeste. Devemos compreender os desejos de Deus e dos 
Verdadeiros Pais enquanto eles estão trazendo a conclusão geral da providência de restauração. 
Enquanto erradicamos todos os nossos erros de ser arrastados para e por Satanás, e enquanto 
renovamos a nós mesmos com nova mente e corpo, devemos fazer uma forte determinação para 
nos tornarmos bons filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. 
 
3) Atitude da Família Abençoada em Relação aos Verdadeiros Pais 
 
O Verdadeiro Pai tem nos ensinado claramente o que é o fruto da Árvore do Conhecimento do 
Bem e do Mal, que a trágica história começou por causa do erro de Adão e Eva, e que o erro foi 
fornicação ao invés de comer o fruto literal. A fim de encontrar este conteúdo do Princípio, o 
Verdadeiro Pai teve que lutar por todo o caminho até o lugar livre da acusação de Satanás. Após 
estabelecer uma condição de indenização para rebater as acusações Satânicas, ele nos ensinou o 
que significa o fruto e como exterminar a raiz do pecado sendo renascido como um novo ser. E 
se formos para o mundo espiritual sem conhecer sobre o mal dentro de nós e sem separá-lo e 
retirar as naturezas decaídas?  
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Nossos membros devem pensar sobre isto seriamente ao menos uma vez; então, suas vidas verão 
grandes mudanças. E devemos sempre agradecer aos Verdadeiros Pais por sua graça e amor de 
nos abençoar estabelecendo condições através de lutas árduas contra Satanás no deserto 
desconhecido. 
 
Quando você for para o mundo espiritual, haverá uma situação onde não poderá deixar de cair de 
joelhos em profunda gratidão por sua Bênção. Embora a Bênção possa ser dada somente para 
indivíduos aperfeiçoados, os Verdadeiros Pais ainda nos abençoaram antes de nossa perfeição 
pelo seu estabelecimento das necessárias condições de indenização. Assim, seguindo cada 
aspecto da vida deles, deveremos nos desenvolver através de nosso próprio esforço. 
 
Os Verdadeiros Pais estão fazendo esforços espirituais e pagando uma severa indenização a fim 
de nos trazer para o Reino do Céu, que é nossa terra natal; diante deste amor devemos manter a 
posição de verdadeiros filhos. Enquanto trilhavam o caminho de inimaginável angústia por nós, 
os Verdadeiros Pais pagaram indenização por todo o caminho até que Satanás não pudesse 
encontrar mais nenhuma falha com ele e pudesse nos trazer a Bênção. Sendo que esta é a forma 
como tem sido a providência de restauração, devemos sempre ser gratos a Deus e aos 
Verdadeiros Pais. 
 
Enquanto estamos prestes a entrar no novo milênio, nossos membros devem se esforçar ao 
máximo a fim de se tornarem pessoas de orgulho diante da história, diante das futuras gerações, e 
diante de Deus no mundo espiritual. É assim como podemos trazer alegria e cumprir nossa tarefa 
filial pelo trabalho árduo dos Verdadeiros Pais. 
 
Seção 2 – Amor Verdadeiro e Bênção 
 
1. Amor Verdadeiro é a Essência da Existência e da Vida 
 
O Amor verdadeiro vive por todos, e não por meu próprio benefício, mas pelo benefício dos 
outros. Entregar amor aos outros para que eles possam receber alegria. Tentando dar tudo para os 
amados filhos encontrados depois de seis mil anos, o Deus de lágrimas esteve esperando 
ansiosamente pelo dia quando Ele pode correr diretamente para seus filhos, assim que eles 
chamarem por Ele, dizendo: "Pai." 
 
O Verdadeiro Pai ensina que o único caminho para o Reino Celeste é viver pelo amor 
verdadeiro. Mas no momento, nossas naturezas decaídas não deixam nenhum espaço em nossa 
mente e corpo onde o amor verdadeiro possa entrar. Por isso devemos ser limpos de nossa 
natureza decaída para sermos capazes de iniciar através do amor verdadeiro. O amor verdadeiro 
entra somente depois de expurgarmos nossa natureza decaída; inversamente, a natureza decaída 
não pode entrar na presença do amor verdadeiro. 
 
Por exemplo, há membros cujos pescoços se tornam rígidos e não reconhecem suas antigas 
inadequações quando são elevados para alguma posição, e isto é muito detestável. Estamos 
vivendo sob o nome de amor verdadeiro e como membros da família. Assim, deveríamos ser 
mais amorosos e bondosos com nossos membros que estão em problemas.  
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Quanto mais elevada é a posição na qual estamos, mais preocupados deveríamos estar com as 
pessoas ao nosso redor, como se elas fossem de nossa família natural. Entretanto, a realidade é 
que quando alguém sobe para alguma posição, esta pessoa tenta assegurar esta posição plantando 
seus associados mais próximos ao redor dele para subir ainda mais de posição. 
 
Sendo que somos a imagem do mal no todo, devemos limpar nossa mente e corpo endurecidos 
com as iniquidades da longa história e nos reformarmos com o amor verdadeiro de Deus a fim de 
entrarmos na terra natal e mundo original. Se queremos viver em um estado onde Deus venha até 
nós diretamente após acenarmos, devemos expurgar nossos pecados e praticar o amor 
verdadeiro, pois Deus somente pode vir onde há gratidão e coração de servir de amor verdadeiro. 
 
O que devemos fazer para praticar amor verdadeiro na família? O esposo e a esposa devem 
derrubar seu orgulho um diante do outro. Quando cometem pequenos erros, eles devem estar 
dispostos a compreender e aceitar um ao outro imediatamente. Este também é um coração de 
amor verdadeiro. Precisamos de amor verdadeiro para edificarmos uma família verdadeira para 
entrarmos no Reino Celeste. Portanto, devemos saber claramente que amor verdadeiro é a 
estrada para o Reino Celeste. 
 
Até agora, temos sido incapazes de viver graciosamente pela bondade, de praticar o amor 
verdadeiro, de formar famílias verdadeiras, ou seguir a fé absoluta, o amor absoluto e a 
obediência absoluta; por esta razão, nossos membros não parecem belos e limpos. 
 
Precisamos praticar o amor verdadeiro para formar famílias verdadeiras. Em nossas conversas 
diárias, nossos discursos deveriam ser adequados para a presença de Deus ao invés de adequados 
para a invasão de Satanás. Satanás racha os relacionamentos humanos através das palavras que 
utilizamos, assim, deveríamos ser cuidadosos com nossos discursos, utilizando somente palavras 
de amor verdadeiro. Quando todos nós mantivermos isto e tivermos criado famílias de amor 
verdadeiro, coisas maravilhosas acontecerão. Sobre edificar uma família verdadeira, o 
Verdadeiro Pai disse: "Sirva-os, e pratique amor verdadeiro." Para isto, teremos que ser capazes 
de ceder e suportar. Precisamos de amor verdadeiro, o qual vive para o benefício dos outros. 
 
Todas as famílias abençoadas devem amar e servir umas as outras. Podemos ser chamados de 
verdadeiras famílias abençoadas quando desejamos amar uns aos outros mais e mais, com 
famílias mais velhas amando as famílias mais jovens, e as famílias mais jovens respeitando as 
famílias mais velhas. Se o mundo da Vontade de Deus se expande, haverá muitos membros que 
são belos e limpos na visão espiritual e que podem me fazer dizer: "Ah, esta pessoa tem vivido 
uma vida muito bonita." 
 
O Verdadeiro Pai disse que os olhos espirituais absolutamente não podem ser abertos sem amor 
verdadeiro; devemos ter amor verdadeiro se queremos abrir nossos olhos espirituais e ver Deus. 
O mundo espiritual não é um lugar onde podemos ir facilmente e ficar. Não podemos entrar no 
Reino do Céu dando desculpas fáceis, dizendo, por exemplo, que tivemos diferentes opiniões e 
assim, não nos dávamos com tais e tais pessoas. Devemos viver pelos outros e praticar amor 
absoluto incondicionalmente. Viver uma vida boa faz nossos seres espirituais bons, e viver uma 
vida má torna nossos seres espirituais maus. Assim, não podemos tentar ser bons quando alguém 
nos observa, e reverter para o mal quando estamos sozinhos. 
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Deus nos perguntará se temos praticado amor verdadeiro, como nosso relacionamento conjugal 
tem sido, e se temos nos tornado uma unidade como casal, momento este que não podemos dar 
desculpas ou apresentar razões para nosso fracasso em amar nosso cônjuge. 
 
Devemos compreender que esta é a realidade do mundo espiritual, o qual é meu mundo. 
Devemos manter em mente claramente que a vida no mundo espiritual será insuportável se 
estamos sem amor verdadeiro. 
 
2. Bênção é um Portal na Direção do Reino do Céu 
 
1) A Bênção Tem Valor Cósmico 
 
Nossos membros não entendem plenamente quão preciosa e boa é a Benção. A Bênção dos 
Verdadeiros Pais é um dom precioso que vem após seis mil anos. Eles nos abençoam dizendo: 
"Eu te absolvo de todos os seus pecados. Eu liquido seu pecado original. Então você virá e viverá 
aqui, neste mundo de bondade. Aqui, por favor, aperfeiçoe sua individualidade e cresça. Você 
tem sido uma unidade com o mal, mas agora deixe tudo isso para trás, e viva com felicidade com 
uma personalidade aperfeiçoada." 
 
Sendo que a Bênção tem valor cósmico, Deus originalmente pretendia abençoar primeiramente 
as pessoas preparadas ao invés de pessoas despreparadas como nós. As pessoas preparadas são 
aquelas que estiveram vivendo uma vida de fé com desejo ardente de encontrar o Messias. Elas 
são os candidatos originais para a Bênção. O desejo de Deus e dos Verdadeiros Pais era abençoar 
aqueles que poderiam entender seu coração apenas percebendo seus olhos e conduzindo a 
providência de restauração com eles. 
 
Entretanto, após receber a Bênção, ao invés de diligentemente praticarmos a fé e nos esforçarmos 
para aperfeiçoar nossa personalidade, temos vivido desafiando a Palavra de Deus, mantendo 
nossas naturezas decaídas tais como a inveja e a arrogância. Falhando em erradicar nossa 
natureza decaída e pecados para nos assemelhar a Deus, novamente estamos trazendo problemas 
para Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Quando você vê o mundo espiritual, a dignidade da família abençoada é imensa e além da 
imaginação, e não é possível trocá-la por nada. As famílias abençoadas devem cumprir suas 
responsabilidades. Com uma missão especial a partir dos Verdadeiros Pais, eu fui ao mundo 
espiritual e olhei por todos os lugares desde o Reino Celeste até o inferno. Anjos me trataram 
com grande deferência porque fui abençoada. E o lugar reservado para famílias abençoadas era 
muito elegante. Deus preparou o Reino Celeste a fim de dá-lo para nós. 
 
2) Bênção Significa uma Transferência do Mundo do Mal para o Mundo da 
Bondade 
 
Muitos de nossos membros pensam: “Porque somos abençoados, seremos capazes de ir para o 
Reino Celeste com poucos problemas,” mas este não é o caso. 
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Originalmente, os candidatos para a Bênção do Messias eram as pessoas escolhidas, 
exclusivamente esperando por Deus e o Messias enquanto se esforçavam para alcançar a 
perfeição individual e remover sua natureza decaída e pecados individuais. Mas como estas 
pessoas escolhidas se tornaram incapazes de receber a Bênção, os Verdadeiros Pais nos livraram 
da má soberania e nos abençoaram. Quando dá a Bênção, o Verdadeiro Pai nos pede para 
extirparmos tudo o que temos da má soberania e aperfeiçoarmos nossa personalidade. Sendo que 
era extremamente difícil para nós, ainda habitando na má soberania, alcançar a adequada 
qualificação para a Bênção, ele nos moveu do mal para o bem sem condições de nossa parte. Em 
outras palavras, a Bênção como a recebemos significa que fomos transferidos da soberania do 
mal para a soberania do bem. Assim, o Verdadeiro Pai disse: "Vocês devem ser capazes de 
aperfeiçoar suas personalidades nessa posição. Por favor, alcancem a perfeição individual e se 
elevem para o mundo da bondade. Quando vocês tiverem alcançado essa posição de perfeição, 
eu abençoarei vocês novamente, com a Bênção da perfeição." 
 
Sendo que os Verdadeiros Pais abençoaram pessoas desqualificadas, eles tiveram que acumular 
uma quantidade incrível de condições de indenização a fim de trazê-las acima da acusação 
satânica. Embora o Verdadeiro Pai tenha nos elevado para a posição de bondade através da 
Bênção incondicional, contudo, temos virtualmente caído dessa posição por causa de nossa falha 
em manter a posição e crescer; portanto, todos devemos implorar pelo perdão dos Verdadeiros 
Pais. 
 
3) Recebemos a Bênção de Posição 
 
Se já estivéssemos perfeitos no momento da Bênção teríamos recebido a Bênção de perfeição; 
entretanto, sendo que ainda estávamos imaturos, o que temos é a Bênção de posição ou Bênção 
condicional, de acordo com a explicação do Verdadeiro Pai. Em outras palavras, nossa Bênção 
nos moveu a partir do mundo do mal para nossa atual posição no mundo da bondade. De fato, 
antes do Verdadeiro Pai ter dado a Bênção, uma figura como João Batista deveria ter vindo 
adiante e preparado os membros para a Bênção pela limpeza de seus pecados; então, não haveria 
tantos espíritos nos corpos dos membros como agora, e a providência de Cheong Pyeong não 
seria necessária. Esta figura deveria ter removido os pecados coletivos, pecados hereditários, 
pecados individuais e as naturezas decaídas, e expelido completamente os espíritos que habitam 
dentro deles, preparando-os assim para a Bênção em uma forma pura e clara como cristal. 
 
Então porque os Verdadeiros Pais abençoaram pessoas que eram imperfeitas e despreparadas? 
Podemos pensar sobre duas razões: 
 
Primeiro, foi por causa do tempo providencial da Bênção. Quando fui para o mundo espiritual, vi 
que a data para a Bênção dos 3,6 milhões de casais já tinha sido determinada. Heung Jin Nim me 
contou a data da Bênção, dizendo: "Os trinta mil casais é o estágio de formação, os 360 mil 
casais é o estágio de crescimento, e os 3,6 milhões de casais é o estágio de aperfeiçoamento da 
Bênção." Isto me fez pensar: "Porque cada Bênção tinha seu tempo providencial, o Verdadeiro 
Pai nos abençoou a despeito da nossa falta de preparação. A Bênção tem seu tempo providencial. 
Porque exigiria muito tempo esperar até que as pessoas viessem a encontrar as condições para a 
Bênção, o Verdadeiro Pai teve que abençoar as pessoas despreparadas e desqualificadas mesmo 
se isso significasse fazer condições de indenização adicionais por sua parte. 
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Segundo, foi por causa do mundo pecaminoso e a natureza decaída das pessoas. As pessoas do 
mundo mal estão vivendo em unidade com a maldade, longe de serem perfeitas. Se os 
Verdadeiros Pais tivessem dito: "Eu abençoarei vocês, e vocês deixarão cair sua corrupção e se 
aperfeiçoarão. Eu abençoarei somente aqueles que são perfeitos," ninguém teria sido capaz de 
receber a Bênção. O Verdadeiro Pai disse: "Quando revi os membros para o propósito da 
Bênção, eles estavam impregnados com seus pecados hereditários, pecados coletivos e pecados 
individuais, as naturezas decaídas, e espíritos que habitavam neles. Assim, foi muito difícil dizer 
a eles que não poderiam ser abençoados até que alcançassem a perfeição." Por esta razão, na 
Bênção de pessoas despreparadas, ele primeiramente estabelece condições de indenização até 
que Satanás não possa encontrar falhas com a Bênção, move os membros condicionalmente para 
a posição de bondade, e dá a Bênção para eles da posição ou a Bênção condicional. 
 
Ao invés de nos abençoar somente após nos bater para limpeza, o Verdadeiro Pai nos abençoou 
movendo-nos para a posição da Bênção a partir de nossa vida ímpia. Ele então falou com o 
seguinte teor: 
 
Sendo que vocês não foram abençoados perfeitos, cresçam fortes, através dos estágios de 
formação, crescimento e aperfeiçoamento, e se tornem uma unidade com Deus para que Ele 
possa habitar em vocês, e vocês em Deus. Abandone seu estilo de vida rebelde antes da Bênção, 
por exemplo, propensão à raiva, ganância, ódio, arrogância, assistir vídeos adultos, e entregar-se 
a pensamentos lascivos, e siga Deus como seu centro. 
 
Porque é muito difícil para vocês se moverem da corrupção para a virtude, eu tenho movido 
condicionalmente vocês a partir do mundo mal para o mundo da bondade estabelecendo as 
condições exigidas, e esta é a Bênção que vocês receberam. Sendo que dei a vocês a Bênção de 
posição desta forma, agora é sua vez de trilhar para a perfeição através do Princípio. Quando 
vocês chegarem ao topo, eu darei a vocês a Bênção de perfeição.  
 
Sendo que mudei vocês da maldade para a bondade, é sua vez de caminhar na direção da 
perfeição. Amadureçam seu caráter e encontrem unidade com Deus. Permaneçam no mundo da 
virtude, com seus olhos focados somente na bondade e no amor verdadeiro para criar famílias 
verdadeiras, e sigam o Princípio de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Então, eu 
darei a vocês a Bênção de perfeição. Vamos viver juntos em eterna alegria no Reino do Céu onde 
vocês entrarão como pessoas inocentes. 
 
4) Bênção é a Chave para o Reino Celeste 
 
No mundo espiritual há um lugar onde podemos viver junto com Deus e os Verdadeiros Pais 
uma vez que tenhamos retornado ao estado antes da queda de Adão e Eva. Mas não importa quão 
virtuosamente uma pessoa tenha vivido na terra, e mesmo se uma pessoa possa ter cumprido as 
tarefas de um ministro, monge, freira ou santo, esta pessoa não pode entrar no Reino do Céu sem 
receber a Bênção. Você somente pode ir para lá quando for abençoado pelos Verdadeiros Pais na 
terra. O Reino Celeste é para aqueles que tiveram seu pecado original removido e estabeleceram 
uma família verdadeira baseada no amor verdadeiro. 
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No Reino Celeste, toda a humanidade formará uma única grande família sob Deus e os 
Verdadeiros Pais, que são os Pais de Céu e Terra, com uma verdadeira família como a unidade 
básica. Portanto, nossos membros devem testemunhar para todos os membros de suas famílias e 
trazê-las para lá; do contrário, mesmo que nossos membros possam entrar no Reino Celeste, eles 
não serão felizes se tiverem que ver membros de suas próprias famílias sob o tormento do 
inferno. Assim, devemos testemunhar para nossos pais, irmãos e irmãs, os membros de nossas 
tribos, e nossos vizinhos, trazendo-os para a Bênção, e então para o Reino do Céu. 
 
A fim de ir para o Reino Celeste juntamente com os amados membros da minha família, eu devo 
praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta e viver para o benefício dos outros com 
amor verdadeiro. Todos podemos imigrar para o Reino do Céu quando vivemos para o benefício 
uns dos outros e nos tornamos uma unidade em amor verdadeiro. Não apenas indivíduos, mas 
toda a família marchará em unidade para o Reino Celeste. 
 
Seção 3 – O Caminho das Famílias Abençoadas 
 
1. O Valor da Familia Abençoada 
 
1) Famílias Abençoadas São Filhos de Deus e dos Verdadeiros Pais 
 
A Bênção tem um valor surpreendente. Pode parecer aos nossos olhos físicos que os Verdadeiros 
Pais escolhem os casais olhando para as pessoas, mas de fato eles abençoam as pessoas se 
concentrando em como o casal pode se tornar perfeito e viver na realidade de Deus. O 
Verdadeiro Pai uma vez me perguntou: "Quem você acha que está dando a Bênção?" E eu 
respondi: "Os Verdadeiros Pais." Então ele disse: "Verdade, eu dou a Bênção, mas junto com 
Deus. Deus abençoa junto comigo. Assim, quando um casal abençoado se separa, isto inflige 
imensa tristeza ao coração de Deus, e isto é verdadeiramente difícil para Ele. Assim, famílias 
abençoadas absolutamente não podem se divorciar." 
 
Sendo que a Bênção é dada por Deus e os Verdadeiros Pais juntos, Deus disse: "Sempre que 
abençoei um casal, eu realizei isto e desfrutei, dizendo: ‘Meus filhos que encontrei em seis mil 
anos!" 
 
Deus deseja que as famílias abençoadas vivam juntas em Seu seio. Os Verdadeiros Pais também 
incentivam elas a alcançarem a perfeição individual e unidade com Deus e estabelecerem o 
Reino Celeste na terra e no céu através de uma vida vivida para o benefício dos outros e das 
famílias verdadeiras baseadas no amor verdadeiro. Assim, nossas famílias abençoadas devem ser 
uma unidade com Deus e os Verdadeiros Pais e ser filhos e filhas devotados que podem captar o 
desejo e coração dos Verdadeiros Pais apenas olhando para seus olhos. 
 
Então, temos vivido como desejado por Deus e os Verdadeiros Pais? Há famílias abençoadas que 
agem contrariamente aos desejos dos pais, embora saibam que seus pais são Deus e os 
Verdadeiros Pais. Por esta razão, embora Deus tenha dado renascimento para as famílias 
abençoadas finalmente depois de seis mil anos, Ele ainda não pode tocá-las, amá-las ou visitá-
las. Este é o motivo pelo qual Deus tem tanta tristeza e tantas lágrimas. 
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Deus disse que aquilo que mais o incomoda é ver famílias abençoadas sendo indiciadas por 
Satanás através de suas ações erradas. Devemos saber que quando erramos, Deus ansiosamente 
nos auxilia, e desesperadamente tenta nos cobrir dos olhos de Satanás. 
 
2. Vida de Famílias Abençoadas 
 
Quando eu estava no mundo espiritual, Deus me mostrou a vida inteira de famílias abençoadas. 
Há algumas famílias abençoadas que estão vivendo em unidade com Deus e os Verdadeiros Pais 
através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Porque falhamos em estabelecer o 
padrão absoluto? Depois que os Verdadeiros Pais nos ensinaram 100 por cento sobre bem e mal, 
liquidaram nosso pecado original, e nos abençoaram, porque ainda falhamos em viver pela fé 
absoluta, amor absoluto e obediência absoluta? É porque falhamos em escapar da escravidão do 
pecado que tem sido transmitido através da linhagem desde a queda de Adão e Eva. 
 
Entretanto, se as famílias abençoadas vivem pela fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta em relação aos Verdadeiros Pais, seus seres espirituais crescerão para a perfeição. Um 
ser espiritual perfeito é chamado espírito divino e emite forte luz. Os seres espirituais dos 
membros das famílias abençoadas devem estar irradiando fragrância e luz. Sendo que espíritos 
absolutamente bons que são abençoados brilham de forma muito brilhante, maus espíritos não 
podem se aproximar deles. Mas bons espíritos medíocres e espíritos de nível médio podem estar 
sob o controle de maus espíritos e Satanás, e podem ser contaminados pelos maus espíritos 
porque sua luz é fraca ou não existe. Evitar que maus espíritos possam aderir a nós é outra razão 
pela qual devemos viver pela fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. 
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Capítulo 3 - Mensagens de Amor a partir de Dae Mo Nim [Parte 2] 
 
Esta é a coletânea de discursos de Dae Mo Nim dados nos seminários de Cheong Pyeong. 
 

Seção 4 – Vida na Terra e o Mundo Espiritual 
 
1. Vida na Terra e Retorno de Espíritos à Terra 
 
1) Vida Correta na Terra 
 
Na vida terrena, podemos consertar os erros de nosso ser físico e fazer o que queremos fazer. 
Além disso, na vida terrena, se não gostamos da casa na qual vivemos, podemos mudar para 
outro lugar ou mudar a casa. Contudo, uma vez que entramos no mundo espiritual, não podemos 
mudar para outro lugar; uma vez que estamos lá, devemos viver lá eternamente. Assim, 
quaisquer problemas do ser espiritual devem ser resolvidos na terra. Como Jesus disse: “Tudo o 
que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu,” 
então devemos desligar na terra tudo o que está ligado na terra. Em vista disto, a vida terrena é 
extremamente importante, e devemos resolver todos os problemas enquanto estamos na terra. 
 
Este é o motivo pelo qual o Verdadeiro Pai disse: "Tome cuidado com tudo enquanto você está 
na terra, e remova todas as coisas satânicas enquanto possui o corpo. Realize uma família 
verdadeira através do amor verdadeiro, e viva no Reino Celeste na terra e continue para o mundo 
celeste de Deus. É tarde demais tentar fazer isto depois de deixar seu ser físico." Devemos 
liquidar todas as nossas iniquidades enquanto estamos na terra.  
 
Especificamente, no caso do pecado individual, ninguém mais pode erradicá-lo por mim. O 
esposo não pode cuidar do pecado da esposa, nem pode a esposa cuidar do pecado do esposo. 
Além disso, nem mesmo o mundo espiritual ou Deus podem fazer isto em meu benefício. Eu 
tenho que cuidar de mim mesmo na terra. 
 
Mas as pessoas dizem: "Eu não posso ver o mundo espiritual. Porque não posso simplesmente 
viver bem na terra? Eu só tenho que ganhar um bom dinheiro, ter bons filhos, e ter uma família 
feliz." Mas não sabemos quando iremos para o mundo espiritual.  
 
Assim, devemos viver cada dia na ordem correta, nos perguntando: "Se eu for para o mundo 
espiritual exatamente agora, qual aspecto da minha vida não está em ordem?" Devemos ter o 
hábito de refletir profundamente sobre as coisas físicas, o ambiente, e assuntos espirituais 
fazendo planos sobre como ir para o Reino Celeste. Em resumo, toda a nossa vida deve estar 
orientada para a preparação para ir para o Reino Celeste. 
 
Para o espírito que perdeu o corpo físico, a única forma que ele pode ser limpo de seu pecado e 
alcançar a perfeição é retornar para a terra, esperando que algum dos seus descendentes 
compreenda o pecado do antepassado e estabeleça precisamente uma condição para remover seu 
pecado. Mas isto é muito complicado e difícil. 
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2) O Reino Celeste no Céu Somente Pode Emergir Após o Reino Celeste na Terra 
 
Sem o estabelecimento do Reino do Céu na terra, o Reino do Céu no céu absolutamente não 
pode emergir. Se você viveu uma vida bagunçada na terra, você não pode entrar no Reino 
Celeste no céu. O Reino Celeste no céu pode ser alcançado somente sobre o fundamento de ter 
edificado o Reino Celeste na terra através de famílias verdadeiras. Podemos ir para o Reino 
Celeste se vivemos uma vida do Princípio em unidade com Deus e os Verdadeiros Pais. O filho 
mais desobediente é aquele que vai para o inferno. Podemos ir para o Reino Celeste no céu 
somente quando gravamos de novo e de novo a expressão ‘Reino Celeste’ em nossos corações e 
vivemos com a determinação de ir para lá. Se alguma coisa é considerada contrária ao Princípio, 
devemos descartá-la imediatamente, e se alguma coisa é considerada como amor e bondade, 
devemos persistir com ela. 
 
O Verdadeiro Pai me disse: "Enquanto seu ser físico está vivo, você deve entender corretamente 
o coração e o Princípio de Deus, e viver feliz no Reino Celeste na terra para que depois que você 
tenha deixado seu ser físico, você possa estar ligado ao Reino Celeste no céu." O Reino Celeste 
no céu somente emergirá depois que os indivíduos, casais e famílias tenham alcançado a 
perfeição e formado o Reino Celeste na terra. Portanto, Satanás faz todos os maus espíritos 
retornarem para a terra para impedir a construção do Reino Celeste na terra fazendo os 
indivíduos e famílias tropeçarem. 
 
Enquanto estão no corpo físico, as famílias abençoadas devem se livrar de todos os pecados e 
bloqueios espirituais, fazer crescer seus seres espirituais até se tornarem espíritos divinos tão 
encantadores como jóias, e viver no Reino Celeste na terra, depois do que elas podem seguir para 
o Reino Celeste no céu. Sendo que nossos membros falharam em viver pelo Princípio e viveram 
com naturezas decaídas, eles não têm sido capazes de embelezar seus seres espirituais. 
 
Os Verdadeiros Pais disseram: "Todas as famílias abençoadas devem se esforçar para extirpar 
suas naturezas decaídas e pecados individuais, pois após morrerem, elas serão incapazes de fazer 
isso." A fim de edificar o Reino Celeste na terra, cada um de nós deve liquidar nossas naturezas 
decaídas e pecados individuais, e encontrar unidade com Deus. Hábito diário é importante. 
Devemos formar uma família verdadeira na terra a fim de que possamos ter uma no mundo 
espiritual. Se todas as pessoas tivessem estabelecido famílias verdadeiras na terra, não haveria 
mais candidatos para entrar no mundo espiritual intermediário ou no inferno, e assim, somente o 
Reino Celeste no céu permaneceria. 
 

3) Retorno à Terra dos Espíritos Que Falharam em Entrar no Reino Celeste 
 
1) Retorno à Terra 
 
Nesta era, quando estamos para ter uma ressurreição no estágio de aperfeiçoamento com os 
Verdadeiros Pais, que são o retorno de Cristo, espíritos retornaram para a terra e estão habitando 
dentro dos corpos das pessoas, famílias e no mundo natural. Isto foi muito chocante para mim. 
Dentro de um corpo humano, incontáveis espíritos se instalaram sem deixar um espaço pequeno 
como a ponta de uma agulha, com o intuito de resolver seus rancores e se vingar de todas as 
ações erradas que eles sofreram na terra antes de voltarem para o mundo espiritual. 
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Quando uma família abençoada tem Seung Hwa, às vezes o espírito entra em um dos membros 
da família sem ser capaz de ascender ao mundo espiritual. Mas se alguém morre após cometer 
um crime grave contra seu cônjuge ou filhos, ele se torna um espírito vagando sem ser capaz de 
vir para seu cônjuge ou filhos. 
 
2) Quarenta Dias Após o Seung Hwa 
 
As pessoas com natureza decaída, quando elas vão para o mundo espiritual, se encontram em um 
lugar inferior do inferno. Quando um ser espiritual parte do corpo por causa da morte, este vê sua 
própria cor e forma, e segue para onde os espíritos de forma semelhante estão reunidos. Depois 
que ele encontra seu lugar em tal espaço, ele pode ainda reclamar, dizendo: "Porque eu estou 
neste tipo de lugar?" E vaga ao redor do mundo espiritual aqui e ali para ir para um lugar melhor, 
somente para acabar retornando para o mesmo lugar. 
 
Em outras palavras, embora o espírito vague na esperança de ir para um lugar melhor, ele 
compreende que os outros lugares não são onde deveria estar por conta das formas diferentes dos 
espíritos dali. Esta busca por um lugar apropriado dura quarenta dias. Nossos membros 
costumam pensar que após o Seung Hwa, os espíritos ficam na terra por quarenta dias antes de 
irem para o mundo espiritual, mas este não é o caso. Nos quarenta dias, o espírito percebe que 
ele encontrou o lugar certo, e que não há outro caminho, e que aquilo que foi ligado na terra 
deveria ter sido perdido na terra. Após quarenta dias, o espírito não é capaz e nem está disposto a 
pensar mais longe, porque agora ele sabe tudo. Se esse lugar é tão insuportável, o espírito não 
ficará lá, mas retorna para a terra e entra no corpo dos membros de sua família ou descendentes 
com um desejo de tirar seus pecados fazendo condições de indenização para ajudá-lo a avançar 
para o lugar de perfeição. 
 
Se o espírito, durante este período vagando, compreende suas faltas e o fato que isto deve ser 
resolvido na terra, ele desce imediatamente para a terra. Se não compreende isto logo, ele fará 
isto após o período de quarenta dias vagando. Então, quando ele retorna para a terra, sendo que 
seu corpo já está podre, ele entra no corpo dos membros de sua família ou descendentes. 
 
3) Antepassados em Lamentação Que Retornam para Seus Descendentes 
 
O mundo espiritual intermediário e vários níveis do inferno são lugares quase impossíveis de se 
viver. A partir destes lugares, os espíritos desejam entrar no Reino do Céu através de condições 
espirituais, um lugar reservado para famílias abençoadas. 
 
Todos os níveis do mundo espiritual intermediário sem mencionar o inferno são tão temerosos e 
torturantes para se viver. Embora os espíritos tentem fugir de lá, contudo, eles não podem evitar 
retornar para o mesmo lugar, porque não podem encontrar qualquer outro lugar que acomode sua 
cor e padrão. O que foi ligado na terra deve ser largado na terra; sendo que eles transgrediram 
com seus seres físicos na terra, eles devem resolver tudo voltando para a terra e assumindo o ser 
físico. Mas seus corpos já se foram, seja enterrados ou cremados. Sendo que eles não podem 
resolver seus pecados simplesmente flutuando ao redor como espíritos, eles acabam entrando em 
seus filhos ou descendentes. 
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Uma vez que um pai tenha entrado no corpo de um de seus filhos, ele tenta deixar o filho saber 
de sua presença gritando e enviando sinais. Contudo, o filho, sem os cinco sentidos espirituais 
abertos, fracassa em reconhecer o pai. Isto força o pai a infligir dor ou problemas sobre seu 
amado filho tais como doenças ou acidentes. 
 
O espírito espera que o filho reconheça o sinal, enquanto lamenta que a dor seja necessária. Os 
pais não querem ferir seus filhos; ao invés, eles querem até mesmo tomar sobre si qualquer tipo 
de transtorno repousado sobre seus filhos. Sabendo quão pecaminoso é para um pai ferir seu 
próprio filho, o espírito é ainda forçado a fazer isso porque é tão difícil ficar em seu lugar no 
mundo espiritual. Devemos compreender quão urgente é a situação, que o espírito tenta ir para o 
Reino Celeste mesmo tendo que atormentar seu próprio filho. Um pai como um espírito e um pai 
com o corpo na terra são diferentes; assim é quão temeroso é o mundo espiritual. 
 
Assim, o Verdadeiro Pai disse: "Sendo que você não sabe se precisará de mil anos ou dez mil 
anos antes que seu descendente entenda isto, você deve cuidar de tudo isto enquanto está na 
terra. Todas as famílias abençoadas devem resolver tudo enquanto estão vivas com o corpo, pois 
uma vez que o corpo tenha ido, você não sabe se precisará mil anos ou dez mil anos." 
 
4) Vida Terrena Determina a Vida de Eternidade no Mundo Espiritual 
 
Nossa formação no ventre determina se podemos viver de forma saudável ou aleijada na terra; da 
mesma forma, nossa vida terrena determina se nosso ser espiritual será belo ou deficiente para o 
amor. Somente se vivemos graciosamente no amor verdadeiro na terra, podemos viver 
graciosamente no mundo espiritual; entretanto, se falhamos em viver graciosamente e 
alegremente em amor verdadeiro para o benefício dos outros e criando famílias verdadeiras, 
viveremos a mesma vida patética no mundo espiritual. Contudo, sem compreender isto, as 
pessoas vivem apenas pelo prazer. 
 
Devemos estudar o que devemos fazer e como devemos viver para termos capacidade de viver 
com Deus eternamente no mundo espiritual e nos prepararmos. Até agora, nossos membros têm 
vivido de forma imprudente. Os Verdadeiros Pais já nos ensinaram através do Princípio Divino 
sobre a existência do Reino Celeste e do inferno, e sobre a lei celeste que governa a vida no 
Reino Celeste. Eles também nos ensinaram que pessoas aperfeiçoadas viverão no Reino Celeste, 
mas aqueles que não se qualificaram terão que retornar para a terra e trabalhar para aperfeiçoar 
seus seres espirituais. E contudo, nossos membros acreditam que estas palavras do Princípio 
Divino são dadas apenas para a finalidade de testemunhar para pessoas de fora, e fracassam em 
ver que elas também são para famílias abençoadas. Eles não têm forte resolução no coração para 
fazer crescer seus seres espirituais até a maturidade. 
 
Sendo que todas as iniquidades dos seis mil anos estão endurecidas e profundamente enraizadas 
no ser físico, nunca poderemos seguir na direção da bondade a menos que façamos uma séria 
determinação de viver sob Deus. As famílias abençoadas de primeira geração cumprem suas 
responsabilidades como antepassados de fé quando se esforçam para desbravar os caminhos 
pelos quais seus descendentes podem prosperar, e eles mesmos podem seguir para o Reino do 
Céu e viver com Deus. 
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Assim, devemos estimar as palavras do Princípio Divino do Verdadeiro Pai enquanto seguimos 
nossa própria vida, lendo-as dia e noite, e seguindo-as ao lidar com nossos assuntos diários. A 
palavra e a vida devem coincidir; se nosso ser espiritual deve crescer em bondade, nosso 
conhecimento do Princípio deve ser capaz de transformar nossa vida em conformidade com ele. 
Nossa vida terrena exatamente agora determina se viveremos no mundo da corrupção ou no 
mundo da virtude. Devemos compreender que cada momento de nossa vida está diretamente 
conectada à vida duradoura no mundo espiritual. 
 
Claramente, uma vida terrena virtuosa cultiva um bom ser espiritual, e uma vida terrena 
depravada deforma ele em um ser espiritual maligno. Tal como nossos corpos crescem através da 
alimentação sem que o percebamos, nossos seres espirituais crescem a partir do conteúdo de 
nossa vida terrena sem que o percebamos também. Se uma pessoa vê isto ou não, se uma pessoa 
reconhece isto ou não, nossos seres espirituais estão crescendo baseados em nossas vidas terrenas 
diárias. Então, quando concluímos nossa vida terrena, e o ser espiritual parte do ser físico, 
passamos a ver o ser espiritual, cujo crescimento nunca tinha sido notado, e ficamos surpresos ou 
às vezes gravemente aflitos. 
 
2. A Realidade do Mundo Espiritual 
 
1) O Mundo Espiritual É uma Realidade que Todos Devemos Entrar 
 
Não podemos ter um entendimento detalhado do mundo espiritual através de livros ou 
determinadas revelações; você deve ir lá diretamente como um ser espiritual separado do corpo 
físico. Às vezes, eu desejo que as famílias abençoadas pudessem ir comigo para o mundo 
espiritual mesmo que por apenas dez minutos. Por isso, sempre peço para Deus mostrar para 
nossos membros o mundo espiritual. Eles deveriam visitá-lo, compreender claramente sua 
existência, e compreender sua realidade em suas vidas. Se podemos ver claramente o 
crescimento de nossos seres espirituais e a multidão de espíritos em nossos corpos, nunca 
seríamos capazes de pensar ou agir arbitrariamente. 
 
Até agora, há muitas pessoas em comunicação com o mundo espiritual. Ao invés de 
compreender claramente o mundo espiritual como um todo e em cada canto, estas pessoas falam 
de percepções parciais através de visões, intuições ou sonhos. Este é o motivo pelo qual elas 
falharam e perceber que os espíritos estão hoje completamente enraizados dentro dos corpos 
humanos. Você deve ir para o mundo espiritual como um espírito separado do corpo e pesquisar 
claramente e como um todo sobre a maneira de ver o mundo natural para ser capaz de 
compreender que tipo de lugar o Reino Celeste e o inferno são, e que tipo de níveis formam o 
mundo espiritual intermediário. 
 
No momento quando nascemos do ventre de nossa mãe, trazemos conosco o destino formado 
dentro do ventre e vivemos com ele na terra. Da mesma forma, na morte e separação do ser 
espiritual do corpo, o corpo retorna ao pó, e o espírito embarca para a nova vida no mundo 
espiritual na base dos resultados de sua vida terrena. Algumas pessoas dizem: "Eu vou morrer, e 
tudo estará acabado," mas isto não é verdade. Após viver por dez meses no ventre e passar por 
100 anos na terra, vamos viver no mundo espiritual pela eternidade. Esta é a lei de céu e terra da 
qual ninguém está isento. 
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Alguns de nossos membros podem pensar: "Eu sou jovem, e estou longe do dia da partida," mas 
de fato ninguém sabe quando deixará este mundo. Assim, devemos sempre estar preparados para 
a jornada eterna. Em todos os aspectos de nossa vida familiar como também em nossa vida 
interna e espiritual, devemos viver com a atitude que podemos ir para o mundo espiritual a 
qualquer momento sem arrependimento ou hesitação; do contrário, experimentaremos imensa 
dificuldade no tempo de nossa partida. 
 
Devemos visitar o mundo espiritual uma vez durante a oração ou sonho, e ouvir os gritos 
horríveis dos espíritos malignos dentro de nossos corpos para que possamos ter uma noção real 
do mundo espiritual e começar a lutar arduamente para expelir os espíritos. O mundo espiritual é 
uma realidade clara, e os seres humanos possuem os seres espirituais, os quais devem habitar lá 
pela eternidade. 
 
2) Contar Mentiras ou Dar Desculpas é Impossível No Mundo Espiritual 
 
Na terra, é possível esconder dos olhos dos outros, mas isto é impossível no mundo espiritual. Na 
terra, as pessoas não podem ver seus próprios vícios ou dos outros porque seus olhos espirituais 
estão fechados, mas este não é o caso no mundo espiritual. Você pode ver através de alguém, 
mesmo sem palavras. Assim que seu espírito deixa o corpo, você pode ver de forma abrangente o 
que tem feito de errado. 
 
Portanto, se alguém nos observa ou não, devemos viver para o crescimento ideal de nossos seres 
espirituais. Deus e Satanás estão observando nossas vidas. Mesmo se eu puder me sentar sozinho 
em um quarto escuro, Deus e Satanás podem me ver, embora os outros seres humanos não 
possam. Por isso, devemos sempre viver uma vida que pode trazer alegria para Deus. 
 
Geralmente as pessoas pensam que no portão do mundo espiritual pode haver alguém, e quando 
ele perguntar o motivo pelo qual fizemos tais e tais ações erradas, elas poderão explicar sua 
situação e razões. Mas isto nunca pode acontecer. Explicações e desculpas podem funcionar na 
terra, mas nunca no mundo espiritual. Nenhum método através do qual tentamos dar desculpas 
ou escapar funcionará lá. 
 
Não devemos fazer o que é dito para não fazermos, e devemos fazer o que é dito para fazermos. 
No mundo espiritual, não podemos dizer: "Isso era inevitável. Eu não pude evitar. Eu vivi assim 
porque não sabia e por causa das circunstâncias." Não haverá ninguém para ouvir isto.  
 
Uma vez que Deus tenha decretado a lei celeste, ela deve ser seguida, e não podemos evitá-la e 
viver de acordo com o pensamento humano. Com a percepção de que o mundo espiritual não é 
um lugar de fácil fuga, devemos viver nossa vida terrena em fé absoluta, amor absoluto e 
obediência absoluta a Deus e aos Verdadeiros Pais. 
 
3. Há Muitos Níveis no Mundo Espiritual 
 
1) Vários Mundos Espirituais 
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As pessoas são muito curiosas sobre o lugar chamado mundo espiritual. Geralmente, as pessoas 
falam sobre o Reino Celeste e o inferno, mas o mundo espiritual tem muitas camadas 
intermediárias entre o Reino do Céu e o inferno. O inferno é o local de completa maldade. O 
topo é chamado o Reino do Céu e o fundo é o inferno, e existe um grande número de níveis entre 
eles. Assim, o Reino Celeste e o inferno comumente comentados representam respectivamente o 
início e o fim dos muitos níveis de bondade. Para descrever isto através das cores, o Reino do 
Céu é o branco que brilha como uma jóia, em uma cor branca brilhante como o traje sagrado. Os 
níveis intermediários possuem diversas cores, e o inferno é escuro e negro. 
 
No mundo espiritual, você encontra seu lugar baseado em como tem vivido na terra. Se você tem 
cultivado seu espírito 100% com o bem, você irá para o Reino Celeste, e quanto mais longe deste 
padrão você está, mais longe do Reino Celeste você irá. Se seu ser espiritual é 50 por cento bom 
e 50 por cento mal, você irá para o mundo espiritual intermediário. Após a morte, o ser espiritual 
parte do corpo e encontra seu caminho para o nível do mundo espiritual que se adapta à sua 
forma. 
 
Durante sua vida terrena, você pode construir uma bela casa para sua vida no mundo espiritual 
ou construir uma no inferno; isto é decidido na vida terrena. Enquanto vivemos na terra, um 
amplo espectro de pessoas incluindo boas e más vivem no mesmo lugar, e assim, elas não sabem 
claramente sobre bem e mal. Entretanto, de acordo com o Princípio Divino, um bom ser 
espiritual cresce no solo de uma boa vida, e o mal ser espiritual na vida desregrada. 
 
O conteúdo de cada momento da vida influencia diretamente nosso ser espiritual. Mas não 
sabemos sobre nosso destino eterno até que nossa vida terrena termine, e nosso ser espiritual 
surja do corpo. Pessoas que vivem despreocupadamente, pensam: "Eu irei para o Reino do Céu 
porque sou abençoado," e depois da morte encontram-se incapazes de localizar seu lugar no 
Reino Celeste e ficam acenando as mãos depois que o ônibus se foi. Nenhuma quantidade de 
choro amargo e lamentação ajudará nessa hora. Podemos pensar: "Quão conveniente seria se eu 
pudesse estabelecer uma determinada condição espiritual e ser limpo do meu pecado em cada 
estrato do mundo espiritual e me mover para o Reino Celeste? Sendo que eu sou um espírito, 
como seria bom se eu pudesse fazer uma condição de indenização no mundo espiritual?" Mas 
isto não é possível no mundo espiritual. Sendo que isto somente é possível no mundo físico, 
nossos membros devem sempre se avaliar a respeito de onde eles podem ir após a morte, se 
estarão destinados ao Reino do Céu ou ao inferno, e qual nível do mundo espiritual eles 
habitarão. Devemos compreender claramente que absolutamente não podemos viver em 
ganância, ou raiva, ou praticar falsidade durante nossa breve estadia na terra. 
 
2) O Mundo Espiritual Intermediário 
 
Existem muitas camadas no mundo espiritual intermediário, classificados por seus níveis de 
bondade. Contudo, com exceção do Reino do Céu, não há nenhum lugar no mundo espiritual 
onde podemos ficar com um coração confortável. Nestes estratos é difícil viver e cheios de 
brigas e vícios. E também, sendo que há somente pessoas do mesmo caráter em cada nível do 
mundo espiritual intermediário, não há diversão lá.  
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Pessoas que roubaram muito quando estavam na terra, enxergam tudo como um roubo porque há 
somente pessoas do mesmo tipo ali, e pessoas que batiam muito nas outras quando estavam na 
terra estão brigando o tempo todo porque há somente pessoas do mesmo tipo.  
 
Se um membro da família abençoada fracassa em ir para o Reino do Céu e acaba neste mundo 
espiritual intermediário, ele será incapaz de levantar a cabeça de vergonha. Ele será acusado por 
Satanás, seus antepassados, e até mesmo por seus descendentes. Mas ele não pode fazer esforços 
espirituais e estabelecer condições espirituais lá a fim de ir para o Reino do Céu. 
 
As pessoas que viveram até agora estão residindo no mundo espiritual intermediário ou no 
inferno. A fim de evitar ir para estes lugares, devemos ser mudados pelo Princípio. Devemos 
mudar de acordo com a fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, e nos assemelhar ao 
caráter de Deus. Sendo que o caráter de Deus é bondade e amor, devemos fazer um esforço 
dedicado para abraçar o caráter de Deus. 
 
3) Cenas do Inferno 
 
Eu não posso descrever totalmente em uma ou duas palavras o que tenho observado no inferno, 
mas não há nem mesmo uma pequena quantidade de amor no inferno. 
 
Este é um lugar de escuridão e medo, cheio de maldade, tais como luta, raiva, agressão e ódio. 
Quando um espírito diz algo, outros saltam sobre ele, gritando: "Woo, Waa." Outros espíritos 
estavam gritando e brigando em grupos em outro canto. No inferno, há espíritos que ostentam 
odor fétido como um cheiro podre por causa de seus pecados, e eles são incapazes de ir para 
lugares de bons espíritos por causa de seu cheiro forte. Eles têm que ficar onde se encontram 
espíritos com odor semelhante. 
 
No inferno, há um lugar como um poço de fogo, que é para espíritos propensos à raiva. Nos 
lugares parecendo um buraco de cobra, espíritos que fornicaram na terra estão reunidos como um 
grupo de serpentes. No fundo do inferno, o lugar mais terrível, há espíritos que cometeram 
suicídio e espíritos de concubinas. Enquanto eram concubinas, elas tiveram casos secretos de 
amor, e elas estão no fundo do inferno por causa de seus pecados de adultério. 
 
Ao olhar ao redor do inferno, eu disse para mim mesma, ‘Se nossos membros vissem esta visão, 
eles nunca iriam se envolver em práticas vis, não importa quanto alguém grite para eles fazerem 
isso,’ e me determinei a nunca deixá-los virem para tais lugares. Inferno é um lugar onde você 
não pode ficar nem mesmo um minuto ou segundo com paz. 
 
A fim de evitar ir para o inferno, devemos remover nossos pecados coletivos, hereditários e 
individuais, naturezas decaídas, e espíritos que habitam em nós, e respeitar o Princípio centrando 
nos Verdadeiros Pais. 
 
4) Cenas do Reino do Céu 
 
No mundo espiritual, há um lugar encantador como o qual temos sonhado. Podemos viver lá 
somente depois de ser abençoados na terra. 
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Isto é o que comumente chamamos de Reino do Céu. Não importa que vida boa uma pessoa 
tenha vivido, ela não pode ir para o Reino do Céu sem ter recebido a Bênção. Não podemos ir 
para lá através de alguns esforços medíocres, pois você tem que ser inocente e puro como o jade 
branco e claro como cristal, e qualquer tipo de mancha absolutamente desqualificará você. Este é 
o motivo pelo qual é mais difícil ir para o Reino do Céu. 
 
O Reino Celeste é um lugar de luz brilhante, imensa beleza, alegria, e sorriso radiante, e sem 
nenhuma preocupação, problema ou dor. É na terra que devemos fazer a preparação para entrar 
lá. No Reino Celeste, as pessoas auxiliam umas as outras mesmo sem ouvir suas palavras. No 
Reino do Céu absolutamente não há nenhuma briga ou naturezas decaídas tais como ódio, inveja 
e arrogância, e existe somente amor verdadeiro e famílias verdadeiras. No Reino Celeste, você 
geralmente pensa: ‘Ahh, ele quer isto agora, e então eu farei isto por ele,’ enquanto que no 
inferno, você geralmente pensa: ‘Como posso impedi-lo de conseguir o que ele quer?’ Se eu fico 
com sede, a água já está comigo no Reino do Céu, enquanto que no inferno a água será tirada de 
mim. 
 
No Reino do Céu, existe um palácio real onde Deus e os Verdadeiros Pais vivem, ao lado do qual 
há um quarteirão reservado para as famílias abençoadas que estabeleceram uma família 
verdadeira. Lá, as pessoas vivem para o benefício umas das outras e trocam amor, livre de 
preocupações, confortáveis, alegres e felizes. Este era um lugar tão lindo que eu exclamei: "Uau, 
isto é tão bom. Eu gostaria de viver aqui. Eu quero estar aqui. Eu não estou sentindo nenhuma 
saudade da minha vida terrena." O Reino Celeste é o mundo original antes da queda de Adão e 
Eva. Deus está esperando que as famílias abençoadas venham para lá depois de viver uma vida 
verdadeira na terra. Em outras palavras, o Reino do Céu é a terra natal onde as famílias 
abençoadas podem ir quando tiverem alcançado a perfeição individual, e um lugar de amor onde 
as pessoas vivem para o benefício dos outros. Ali, todas as coisas são cumpridas no momento 
que você pensa sobre isto; alegria, amor, e todo o restante é automatizado como um sistema 
automático na terra. 
 
Devemos viver de forma limpa e bela a fim de ir para o Reino do Céu. As pessoas elegíveis para 
o Reino Celeste devem ter rostos brilhantes. Elas devem sempre ter sorriso, transbordando 
alegria, e serem radiantes como uma jóia. Mas não há nenhum membro que tenha entrado nesse 
mundo; em outras palavras, a porta do Reino do Céu ainda não está aberta. Ela deve ser aberta 
pelos Verdadeiros Pais. Nossos membros não podem pensar: "Porque sou membro de uma 
família abençoada, ou um membro da Segunda Geração, eu serei capaz de ir para o Reino do 
Céu, se eu fizer alguns bons apelos no mundo espiritual." Isto nunca funcionará. 
 
Deus fez a preparação antecipada a fim de enviar os Verdadeiros Pais, que abrirão a porta do 
Céu. Em outras palavras, Ele estabeleceu a cultura do povo escolhido coreano, a qual é 
exatamente como aquela do mundo espiritual, antes de enviar os Verdadeiros Pais para a Coreia. 
E ele planejou resolver todas as coisas no mundo espiritual e na terra através dos Verdadeiros 
Pais. Quando fui ao mundo espiritual, eu não experimentei qualquer dificuldade ou 
inconveniência porque o estilo de vida do Reino do Céu era coreano, e a cultura tradicional 
coreana era comum no mundo espiritual. 
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Porque a ética familiar do povo coreano é a mesma como a lei do Reino Celeste, quando o povo 
coreano for para o Reino do Céu, eles se sentirão como se estivessem em sua terra natal. Há 
casas com o mesmo estilo de telhado, a inclinação para Deus é feita da maneira coreana, e todos 
os códigos de relacionamento humano do Reino Celeste são os mesmos dos códigos de ética 
coreana. Em vista disto, membros estrangeiros devem aprender a cultura e idioma coreanos ao 
invés de exaltar seus próprios costumes e culturas. Embora você possa se comunicar sem 
palavras no Reino do Céu, ainda sim você deve aprender o idioma coreano se quiser comunicar 
detalhes de seu coração. 
 
Você não pode entrar no Reino Celeste nem mesmo com uma pequena mancha, e nem mesmo na 
forma de uma pedra escura. Se você tem vivido pelo Princípio antes da morte, seu espírito será 
bom e será conduzido por anjos para o mundo espiritual. Contudo, se você morrer com seu ser 
espiritual sobrecarregado com todas as naturezas decaídas e pecado, seu espírito será arrastado 
por maus espíritos para o mau mundo espiritual. Nossos membros devem saber isto e ter cuidado 
até mesmo com uma única ação e uma única palavra. Devemos viver com uma determinação que 
diz: "Eu absolutamente não irei para nenhum lugar exceto para o Reino Celeste. Eu somente irei 
para o Reino do Céu." Devemos saber que Deus está sempre nos observando, e assim também 
está Satanás. 
 
Somente as pessoas com belos seres espirituais podem ir para o Reino Celeste, e os espíritos 
ignorantes do Princípio não podem entrar lá. Assim, a fim de ir para o Reino do Céu, devemos 
viver uma vida do Princípio. Embora possamos estar em uma posição de desvantagem e dor, se 
vivemos pela fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta e de acordo com o Princípio, 
nossos seres espirituais crescerão bons e assumirão o formato original e alcançarão a 
qualificação para entrar no Reino do Céu. 
 
Nunca poderemos entrar no Reino do Céu sem primeiramente nos tornar os cidadãos do Reino 
Celeste na terra. Em nossa vida cotidiana, devemos verificar a cada momento se temos nos 
tornado tais pessoas. Não podemos ver nosso ser espiritual, mas pela consciência, a qual todos 
temos, devemos avaliar se estamos nos tornando pessoas do Reino Celeste e trabalhar em nosso 
ser na direção de nos tornarmos tais pessoas. 
 
4. Unificação e Liberação da Terra e do Mundo Espiritual 
 
O Verdadeiro Pai tem dito para mim (Dae Mo Nim): "Eu estou preocupado com as famílias 
abençoadas. As pessoas podem supor que quando eu for para o mundo espiritual, não voltarei 
para a terra, mas o mundo espiritual é o mesmo como o mundo físico. Tal como você retornou 
para a terra e está vivendo como uma pessoa comum, eu farei a mesma coisa naquele momento. 
Mas e se os membros não podem me ver e nem me ouvir? Então, por favor, abram seus olhos e 
ouvidos antes da providência de Dae Mo Nim estar terminada. 
 
Se no futuro poderemos viver no mundo onde o mundo espiritual e a terra tenham se tornado 
uma unidade, então seremos capazes de viver com os Verdadeiros Pais tal como agora, mesmo 
após sua ascensão para o mundo espiritual. Originalmente, quando os seres humanos se tornam 
perfeitos, eles se tornam um microcosmo e encapsulação do cosmos, o qual é composto dos 
mundos físico e espiritual.  
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Então, eles servirão como o centro de harmonia e mediadores dos dois mundos, e os dois mundos 
alcançarão unidade e harmonia centrando nos seres humanos aperfeiçoados. Por causa da queda 
de Adão e Eva, perdemos a visão espiritual e nos tornamos incapazes de perceber o mundo 
espiritual. Assim, as pessoas na terra estão vivendo somente com os sentidos para as coisas da 
terra e não para o mundo espiritual. Após os dois mundos se tornarem separados assim, eles 
ficaram independentes um do outro por um longo tempo até agora. 
 
Através da Bênção de céu e terra, e como os maus espíritos se tornaram espíritos absolutamente 
bons através da limpeza dos pecados no seminário e Bênção e retornaram para a terra, os mundos 
espiritual e físico se tornaram uma unidade. Após um espírito ser abençoado com uma pessoa 
terrena, e eles formarem um casal de amor verdadeiro, quando o cônjuge parte do mundo, o 
amoroso casal vai para o mundo espiritual de mãos dadas. Esta visão é verdadeiramente bela. 
 
Até agora, não havia nenhum mundo espiritual para auxiliar as famílias abençoadas. Contudo, 
com a expansão da Bênção dos espíritos, a bondade está se movendo para o alto da colina, 
enquanto o mal está se movendo colina abaixo, trazendo assim uma era de prosperidade para as 
famílias abençoadas. Sendo que o bom mundo espiritual que compreende bem a Vontade de 
Deus, e que Satanás estabeleceu completamente sua posição centrando em Deus, Ele adquiriu 
poder e confiança. 
 
Por isso Deus disse: "Não se preocupe, Você não vê que eu estou aqui? A partir de agora, se as 
pessoas continuarem na maldade, eu baterei nelas e as arrastarei para fazê-las viver pela lei 
celeste. Eu mostrarei a elas diretamente a existência e onipresença de Deus." Agora é o tempo 
quando Deus, ao invés de esperar até que as pessoas cumpram seus 5% de responsabilidade, 
mobilizará anjos e bons espíritos para retirá-las de lugares injustos, mostrando assim para elas 
Sua onipotência e presença. 
 
Esta é a era quando espíritos absolutamente bons retornam para a terra e separam maus espíritos 
com a ajuda dos anjos. Com os Verdadeiros Pais, os Pais de Céu e Terra, os antepassados se 
tornaram espíritos absolutamente bons através da cerimônia de liberação e Bênção de 
antepassados e vieram para viver com seus descendentes na terra; através da Declaração da 
Realidade do Repouso Cósmico dos Pais de Céu e Terra (9 de agosto de 1997), Deus, os pais do 
céu, e os Verdadeiros Pais, os pais da terra, chegaram ao repouso no cosmos; e através da 
Bênção do céu e terra (14 de junho de 1998), espíritos, incluindo os quatro santos, e pessoas 
terrenas foram abençoados para formar um casal e viver juntos na terra. 
 
Além disso, nesta era, a Celebração e Declaração da Vitória dos Pais de Céu e Terra (14 de junho 
de 1999) celebrou e proclamou para os cosmos o triunfo cósmico dos Verdadeiros Pais, e a 
Unificação e Liberação do Cosmos pelos Pais de Céu e Terra (9 de setembro de 1999) liberou e 
unificou o cosmos e iniciou o primeiro passo para o Reino do Céu na terra. A partir de agora, se 
nos arrependemos de nossas naturezas decaídas e pecados individuais, e mudamos para pessoas 
verdadeiras, boas e belas de amor verdadeiro à luz das palavras dos Verdadeiros Pais e do 
Princípio Divino, seremos capazes de recuperar nossa forma humana original, acelerando assim a 
realização do Reino Celeste na terra e no céu. 
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Capítulo 3 - Mensagens de Amor a partir de Dae Mo Nim [Parte 3] 
 
Esta é uma coletânea de discursos de Dae Mo Nim dados em seminários em Cheong Pyeong. 
 

5. O Caminho para o Reino Celeste 
 
No mundo espiritual, eu vi um segredo para entrar no Reino do Céu. Quando perguntei para 
Deus: “O que temos que manter?” Deus me contou algumas coisas. 
 
Perguntadas sobre o que é a coisa mais difícil do mundo, as pessoas comuns mencionam os 
desafios que elas enfrentam durante suas vidas na terra. Mas a coisa mais difícil é ir para o Reino 
do Céu. A fim de ir para lá, devemos eliminar nossas naturezas decaídas e todos os pecados, e 
trilhar o caminho da retidão; se desviamos apenas um pouco, estamos desqualificados para o 
Reino do Céu mesmo após nosso retorno. 
 
A fim de ir para o Reino do Céu, devemos nos livrar em nossa geração de todas as coisas 
pecaminosas que continuaram desde a queda de Adão e Eva até hoje. A menos que tenhamos 
forte determinação para removê-las enquanto os Verdadeiros Pais estão na terra, nossa segunda 
geração terá que se esforçar para removê-las. Temos que ser transformados e finalizar isto na 
primeira geração para não deixarmos para trás pecados e os encargos de indenização para nossos 
descendentes. 
 
1) Estabeleça uma Família Verdadeira 
 
(1) Tornem-se um Casal que Serve Um ao Outro em Amor Verdadeiro 
 
Quando eu fui ao mundo espiritual, havia vinte e um testes, entre os quais as perguntas: “Você já 
criou uma família verdadeira, você já se tornou uma unidade como casal, e seu casal é 
harmonioso?” A fim de ir para o Reino do Céu, o esposo e a esposa devem se tornar uma 
unidade. Mesmo após receber a Bênção, a menos que o casal se torne uma unidade em amor 
verdadeiro, eles não podem realizar uma família verdadeira, e assim, não podem ir para o Reino 
do Céu. O casal deve se tornar uma unidade no amor verdadeiro de Deus. Somente quando o 
casal se torna uma unidade, eles podem formar uma família verdadeira, e toda a família pode ir 
para o Reino do Céu como se estivessem mudando para outra casa. 
 
Embora o esposo e a esposa possam não gostar um do outro, eles devem se esforçar para se 
tornar uma unidade em amor verdadeiro a fim de ir para o Reino Celeste. Embora o esposo ou a 
esposa possa ter muitos defeitos, porque já se juntaram como um casal, eles devem ceder, 
suportar, resistir e amar um ao outro a fim de irem para o Reino do Céu.  
 
Sendo que o esposo é o parceiro sujeito de amor, mesmo que sua esposa possa não ser bonita o 
suficiente para satisfazê-lo, ele pode dar a ela amor incondicional. Por outro lado, sendo que a 
esposa é o parceiro objeto de beleza, ela pode retornar beleza para seu esposo. Se o casal ceder, 
compreender, perdoar e servir um ao outro desta maneira, eles podem formar uma família 
verdadeira. 
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Em uma família verdadeira, seus membros vivem de uma forma bela, o esposo e a esposa amam 
um ao outro para que Deus sempre queira vir, e os pais e filhos sejam uma unidade. Assim, uma 
família verdadeira sempre tem risos e não tem nenhum mal. Algumas pessoas dizem que elas não 
podem viver juntas por causa da diferença de caráter. Mas ao invés de tentar ajustar meu cônjuge 
a mim, eu devo tentar ajustar a mim mesmo ao meu cônjuge. Quando um casal se torna uma 
unidade em amor verdadeiro, eles se tornam iguais. Compreendendo que eu mesmo tenho um 
defeito como também meu cônjuge, os casais abençoados devem se render e viver para o 
benefício um do outro. 
 
O esposo e a esposa nunca devem brigar. Se brigam, eles devem resolver isto imediatamente. 
Eles devem orar e acabar tudo isso no mesmo lugar, e nunca se separar ou usar quartos 
diferentes. Eles podem apenas pedir desculpas um para o outro. O esposo pode orar: “Pai 
Celeste, eu estou em erro. Brigamos porque eu tenho um caráter ruim. Então, por favor, me 
perdoe e oriente nossa família a nunca brigar novamente. Amém,” e quando ele abre seus olhos, 
a esposa pode dizer: “Vamos tentar fazer melhor.” Então estará tudo certo. Mas se os dois dizem: 
“Veja, como você acabou de orar, você está errado,” então eles voltarão a brigar. Por isso, eles 
devem sempre praticar amor e serviço um para o outro com um coração de oração. O casal deve 
sempre segurar as mãos se estão caminhando ou dormindo, e sempre viver em unidade. 
 
(2) Forme uma Família Verdadeira para Ir para o Reino Celeste 
 
Deus é o Deus de amor, e para o benefício do amor, Ele criou o mundo. O ideal de criação de 
Deus é o mundo de amor verdadeiro, e isto é estabelecido por verdadeiras pessoas aperfeiçoadas 
no amor verdadeiro, famílias verdadeiras, e seu domínio sobre todas as coisas. Tais mundos 
realizados na terra e no mundo espiritual são chamados respectivamente de Reino do Céu na 
terra e Reino do Céu no céu. Assim, a fim de realizar o Reino Celeste, devemos formar famílias 
verdadeiras. Somente quando os verdadeiros filhos tiverem formado famílias verdadeiras, Deus 
virá para estas famílias. 
 
Sendo que Adão e Eva caíram e falharam em estabelecer uma família verdadeira, Deus deseja 
que formemos famílias verdadeiras, dizendo: “Se vocês vivem de tal forma que eu posso visitar 
sua família, eu darei a vocês todas as Bênçãos. Construam uma família verdadeira.” Mas Ele 
chora quando vê casais abençoados brigando por muitos problemas e falhando em se tornar uma 
unidade. Deus diz: “Vocês entendem meu coração quando trago bênção para meus filhos sobre 
seus pedidos, e então tiro isto de volta porque eles estão brigando e vivendo com Satanás?” 
 
Embora muitos casais tenham sido escolhidos porque se ajustam bem um com o outro, muitos 
outros foram escolhidos porque possuem antepassados que têm relacionamentos complicados. 
Porque não há nenhuma forma destes antepassados chegarem a um acordo uns com os outros 
apartados da Bênção, os descendentes abençoados devem viver para o benefício um do outro e 
praticar amor verdadeiro. Este é o motivo pelo qual os Verdadeiros Pais abençoam estes 
descendentes. Remover nossos pecados coletivos e hereditários também exige que estabeleçamos 
famílias verdadeiras. Entretanto, mesmo que o casal possa ter um bom relacionamento, eles não 
podem formar uma família verdadeira se seus filhos seguem de forma errada.  
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Eles devem viver de tal forma que não somente o casal, mas também seus filhos sintam que seu 
lar é um Reino do Céu. Uma família onde os filhos não ouvem os pais, e o esposo e a esposa se 
odeiam e brigam um com o outro, ela não pode ir para o Reino Celeste. Não importa em quais 
circunstâncias estejamos, devemos formar uma família verdadeira unida em amor verdadeiro sob 
Deus a fim de seguir para o Reino do Céu. 
 
2) Remova as Naturezas Decaídas 
 
(1) Natureza Decaída é causada Por Satanás e Maus Espíritos 
 
Antes de Adão e Eva caírem, eles não tinham nenhuma natureza decaída e somente conheciam o 
amor de Deus. Mas adquirimos naturezas decaídas enquanto o estilo de vida centrado em Lúcifer 
tem sido transmitido até hoje. Um mestre de vida verdadeira e amor verdadeiro absolutamente 
não tem nenhuma natureza decaída. Sendo que a natureza decaída veio a existir depois da queda 
de Adão e Eva, podemos ir para o Reino do Céu somente depois de removê-la totalmente. 
 
Coisas como inveja, ciúme, raiva, ódio, falsidade, ganância, egoísmo e arrogância claramente 
não são do caráter de Deus, mas do caráter de Satanás. O que Satanás mais gosta e a natureza 
decaída. Todos os pecados afloram a partir da natureza decaída tal como ódio, ganância e raiva. 
Durante nossa vida cotidiana, se operamos 90 por cento com Deus e apenas 10 por cento com a 
natureza decaída, tudo cai na posse de Satanás. Satanás está sempre esperando que briguemos 
com ódio, ganância, e cobiça e nos tornemos divididos. 
 
Quando analisei o assunto no mundo espiritual, as figuras tais como Caim, Abel, Noé, Abraão e 
Moisés falharam porque eles, seus cônjuges, ou os membros de suas famílias tinham ganância, 
arrogância, e assim, "o ego" convidava Satanás. A Providência de Deus tem sido adiada porque 
Satanás tem feito incursões em nós através da arrogância e do "ego," e tem impedido o 
cumprimento de nossas responsabilidades. 
 
Naturezas decaídas e pecados individuais saltam para fora por causa dos espíritos habitando em 
nosso corpo. Quando tenho espíritos com ganância pesada dentro do meu corpo, eu me torno 
ganancioso sem nem mesmo compreender isto e contrariando meu caráter. Se tenho espíritos 
invejosos, eu transbordo forte inveja sem nem mesmo pretendê-lo. Quando tenho "o ego," 
arrogância, e ganância, Satanás trabalha através das pessoas perto de mim. Somente quando 
sacudimos a arrogância, ganância, e todas as coisas que brotam a partir da natureza decaída 
através da fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, meu ser espiritual crescerá para ser 
brilhante e ir para um lugar de bondade. 
 
(2) Não Podemos Ir para o Reino Celeste com Naturezas Decaídas 
 
Aqueles que têm um forte senso do "ego" e não tem um coração de se render e compreender, 
nunca poderão ir para o Reino do Céu. Podemos ir para lá somente depois de eliminar este 
egoísmo. Em outras palavras, devemos viver para o benefício dos outros com um coração 
altruísta ao invés de egoísta. 
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Amor verdadeiro surge somente quando tivermos removido a natureza decaída, e a natureza 
decaída nunca poderá entrar enquanto houver amor verdadeiro. Contudo, sendo que nossa mente 
e corpo estão preenchidos com naturezas decaídas, o amor verdadeiro não pode entrar.  
 
Podemos ir para o Reino do Céu somente quando erradicamos nossas naturezas decaídas, 
seguimos a lei celeste, vivemos para o benefício dos outros em fé absoluta, amor absoluto, 
obediência absoluta e amor verdadeiro, e criamos uma família verdadeira.  
 
Quando temos corações que amam uns aos outros e reconhecemos uns aos outros como filhos de 
Deus, nenhum dos problemas como inveja, ciúme, arrogância, ganância, ódio e raiva virá até 
nós. Sem qualquer ganância, devemos tentar dar tudo para os outros, viver para o benefício dos 
outros, e não ter nenhum ódio. Em uma forma de se expressar mais forte, devemos ser como um 
bobo, se temos que ir para o Reino Celeste. 
 
Uma vez que tenhamos eliminado nossa natureza decaída, não teremos nenhum ódio. Sendo que 
o amor vem depois que a natureza decaída se vai, todos nós seremos capazes de ir para o Reino 
do Céu. Então seremos capazes de estabelecer uma família verdadeira e o Reino do Céu na terra. 
Este é o motivo pelo qual devemos rapidamente nos livrar da natureza decaída. A maneira mais 
sábia é jogá-la fora primeiro. Devemos descartar tudo que nossa mente original e consciência 
indicam como corrupto. Contudo, sendo que é muito difícil livrar-se do que os seres humanos 
estiveram mantendo por seis mil anos, precisamos ter uma determinação séria. 
 
Podemos exalar fragrâncias somente quando tivermos erradicado a natureza decaída. Devemos 
sempre viver com o coração de servir, um coração de amor verdadeiro, e ostentar um sorriso. 
Nosso amor deve ser tal que as pessoas naturalmente se tornam desejosas de debruçar sobre nós 
e consultar seus assuntos conosco. Ninguém, nem mesmo Satanás, pode fazer uma obra má 
diante do amor. 
 
Quando, durante nossa vida diária, um impulso da natureza decaída surge em nosso coração, 
devemos dizer: “Aha, isto não é o que Deus quer que eu faça, mas Satanás está tentando me 
controlar. Aha, Satanás está me dominando a fim de me trazer para seu lado e me fazer seu filho. 
Este é o motivo pelo qual ele está me fazendo odiar os outros e ostentar ganância e ódio. Satanás, 
você pensa que pode me enganar? Eu nunca me entregarei à ira,” e com isto, devemos digerir 
isto de uma forma dentro do princípio e suprimir isto de ser expresso externamente. 
 
3) Não Beber ou Fumar 
 
(1) Não Manchar o Corpo, o qual é o Templo de Deus, Bebendo ou Fumando 
 
Nossa mente e corpo são o templo de Deus, um lugar para Deus habitar e visitar. Deus espera ser 
capaz de vir até nós, e contudo, Ele não pode fazer isso, a menos que nossa mente e corpo 
estejam limpos. Não devemos manchar este belo templo bebendo ou fumando. Devemos manter 
nossa mente e corpo belos, limpos e cheirosos para que Deus possa visitar e habitar nele sempre 
que Ele quiser.  
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Minha mente e corpo não são meus e nem de Satanás; eles são de Deus. Assim, quando nossos 
membros bebem ou fumam, Satanás exulta, ao passo que Deus chora. Deus não pode vir onde 
meu ser físico e espiritual se tornam nebulosos como neblina através do fumo e do álcool. 
Somente quando estou limpo e claro, Deus habita em mim, e eu em Deus, o que me dará o 
direito ao Reino do Céu. 
 
Assim, eu não posso ir para qualquer lugar que queira porque este é meu corpo. Devemos viver 
com uma atitude que pergunta: “Como posso lavar minhas roupas deixando-as limpas e manter 
minha mente pura para que Deus possa vir e ficar muito tempo em mim?” Sendo que minha 
mente e meu corpo não são meus, eu devo mantê-los renovados, limpos e elegantes. Quando 
vemos a nós mesmos depois de beber ou fumar, podemos perceber nossa mente e corpo se 
tornando sujos além da compreensão. 
 
Assim, pessoas de fé devem se abster de beber, fumar e outras atividades que causam 
alucinações, pelas quais as pessoas mundanas estão ávidas. Sendo que somos descendentes da 
queda, quando uma raiva estoura em nós, às vezes nos envolvemos nestas atividades. Mas 
devemos ser capazes de digerir e resolver isto com o coração e amor de Deus. Pessoas de fé não 
podem beber ou fumar. 
 
Os Verdadeiros Pais vieram a fim de estabelecer as famílias abençoadas no estado antes da 
queda de Adão e Eva. Se reconhecemos como pessoas de fé, o valor dos Verdadeiros Pais, não 
podemos beber ou fumar. Sendo que recebemos a Bênção de pessoas tão nobres, devemos nos 
esforçar para nos assemelhar a elas, e a fim de nos assemelhar aos Verdadeiros Pais, não 
podemos beber ou fumar. 
 
(2) Beber e Fumar Trazem Satanás e Maus Espíritos e Causam Câncer 
 
Satanás opera através da bebida e do fumo. Em outras palavras, estas atividades desempenham 
um grande papel para a operação de Satanás, e assim, serve como uma ocasião da queda. Há 
muitos casos quando a bebida induziu a queda. Famílias que cometeram erros, os cometeram 
enquanto estavam bêbadas. Há muitas pessoas que brigaram com seu cônjuge, saíram e beberam 
em raiva, caíram enquanto bêbadas, e voltaram ao arrependimento. 
 
Beber atrai Satanás. Há muitos espíritos que vêm através da bebida. Um número inimaginável de 
espíritos se infiltram em nosso corpo através da bebida e do fumo. Durante a imposição das 
minhas mãos, tenho visto muitas pessoas que têm problemas em seu pescoço porque seus 
antepassados foram bebedores pesados, e muitas pessoas desenvolveram um problema em seu 
fígado através da bebida. Fazer uma cerimônia de liberação de antepassados é difícil para 
aqueles que bebem ou fumam. Não devemos atrair espíritos através da bebida e do fumo. 
 
O Verdadeiro Pai tem dado uma forte direção para eliminar as práticas de beber e fumar de 
nossos membros. Beber e fumar causam doenças terríveis. Erros da primeira geração são 
recebidos pela segunda geração, e aqueles da segunda geração serão recebidos pela terceira 
geração. Tenho visto muitos casos onde o hábito de fumar da primeira geração causou um câncer 
de laringe na terceira geração.  
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Fumadores pesados possuem nebulosidade como névoa desde seu pescoço na direção de seus 
brônquios e também muita coisa preta como uvas no pescoço. Sua região do pescoço se tornou 
negra pela doença e dificilmente pode ser esfregada com coisas como esponjas. Se um membro 
de primeira geração de uma família abençoada contrai um câncer na glândula tireóide, laringe, 
pulmão; por fumar; sua segunda geração e terceira geração virão com a mesma doença. 
 
Heung Jin Nim disse: “Olha, filhos de fumantes nascerão com câncer da laringe. Diga a eles para 
parar de fumar, ao invés de se arrepender e parar somente depois de ter esse filho em seus lares. 
Filhos de um pai que gosta de álccol terão um fígado ruim.” 
 
4) Não Comer do Fruto 
 
(1) Queda é o Pecado Mais Grave 
 
Os seres humanos são criados para que eles alcancem perfeição individual através do amor 
verdadeiro de Deus, realizem um casal ideal recebendo a Bênção, e formem uma família 
verdadeira como pais. Assim, a queda de Adão e Eva através de terem comido do fruto da 
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal tem afligido mais intensamente o coração de Deus. 
No curso da providência de restauração, Deus tem trabalhado intensamente para recriar as 
pessoas para um estado puro antes de comer do fruto, instalando figuras centrais. Entretanto, 
como as figuras centrais têm fracassado em cumprir suas responsabilidades, e o pecado de 
adultério não tem sido extirpado, o coração lascivo é encontrado universalmente em todas as 
pessoas atualmente. 
 
As pessoas do mundo estão vivendo na decadência da ética familiar na medida que não podem 
nem mesmo distinguir entre seus próprios cônjuges e os cônjuges dos outros. Elas venderam sua 
consciência e vivem sob a regra da luxúria. Mesmo esposas caseiras são puxadas de casa para 
entrarem no pântano da fornicação. Agora, o mundo inteiro está sob a regência de Satanás. 
Entendendo o coração de Deus e tudo sobre o mundo do pecado, os Verdadeiros Pais se 
estabeleceram na posição de Verdadeiros Pais imunes à acusação de Satanás trilhando o caminho 
de indenização de sangue, suor e lágrimas, e nos deram a Bênção. Portanto, é o pior pecado se 
um membro da família abençoada tropeça e cai. É imperdoável comer do fruto da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal quando os Verdadeiros Pais já nos ensinaram claramente 
através do Princípio Divino o que é o fruto e que nunca devemos comer dele. 
 
(2) Queda Deve Ser Resolvida na Terra Antes de Irmos para o Mundo Espiritual 
 
Na terra, as pessoas não veem as iniquidades umas das outras ou vice-versa porque seus olhos 
espirituais estão fechados. Entretanto, no mundo espiritual, não podemos esconder nosso ser 
espiritual, não importa quanto possamos tentar fazê-lo. Todas as coisas serão reveladas como se 
estivessem na TV. Especialmente, um membro de família abençoada que caiu é tão sujo para se 
observar espiritualmente. Queda ocorre instantaneamente; ela não é premeditada, mas cometida 
em um momento de falha. Alguém que caiu suplicou-me o seguinte: “Dae Mo Nim, embora não 
soubesse disto antes da queda, depois que eu cai, este pecado terrível está esmagando meu 
coração. Por favor, me salve. Eu queria tomar uma pílula de suicídio, mas não pude, com medo 
de ser acusado no mundo espiritual. Eu sei que tenho que resolver isto na terra.” 
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“Eu queria ir para uma montanha e esquecer sobre isto, e contudo, eu teria que descer porque sei 
que Deus está me observando. Dae Mo Nim, há um caminho. Faça-me louco, e então serei capaz 
de viver. Eu não posso viver com a mente sóbria, assim, faça-me louco para que eu possa 
esquecer sobre tudo e seguir vivendo.” 
 
Por outro lado, algumas pessoas mentem e negam que elas caíram quando têm uma entrevista 
comigo. Embora eu possa ver todas as coisas, incluindo até mesmo o lugar, o parceiro, e como 
eles fizeram isto, elas ainda negam este fato. Certamente elas irão admiti-lo, mas no início elas 
negam. Isto está errado. Tudo o que está ligado na terra deve ser desligado na terra sem ser 
escondido. Devemos ir para o mundo espiritual depois de resolver todas as coisas que devem ser 
resolvidas na terra. 
 
Se, no mundo espiritual, você falha em entrar no Reino do Céu por causa de sua queda, você terá 
que retornar para a terra e fazer seus filhos estabelecerem a condição para você. Você terá que 
dizer a eles: “Meus filhos, eu sou incapaz de ir para o Reino do Céu por causa da minha queda. 
Assim, por favor, façam a separação de sete anos por mim.” Mas isto é infligir muita dor em seus 
filhos. 
 
(3) É até mesmo Pecado Ver ou Tocar o Fruto 
 
Alguns de nossos membros podem pensar que ver ou tocar não seja um problema, enquanto eles 
não comem do fruto. Mas estas pessoas estão distorcendo o Princípio de acordo com seus 
pensamentos e ações. Eles desenham uma determinada linha, e supõem que não caem se não 
ultrapassarem esta linha. Mas o fruto não deve ser tocado ou visto, bem como não ser comido. 
Deus tem claramente ordenado para não olhar, tocar ou comer o fruto. Isto significa nunca tratar 
um homem ou mulher que não seja meu cônjuge como um parceiro de amor, vendo ou tocando. 
Nunca devemos fazer tais coisas como tirar a roupa, ver, ou tocar diante de um homem ou 
mulher que não seja seu cônjuge. Podemos ser pessoas do Reino do Céu somente quando 
mantemos absoluta fidelidade conjugal e formamos um verdadeiro casal e família verdadeira de 
amor verdadeiro. 
 
(4) Não Crie uma Situação que Conduza à Queda 
 
Todos possuem desejo no coração porque a raiz e causa do pecado repousa na luxúria. Mas não 
devemos criar algo que ascende o fogo da luxúria. Quando homens e mulheres estão juntos, eles 
devem usar do cuidado em toda situação. Um homem e uma mulher nunca devem ficar juntos 
sozinhos. Quando seu encontro é necessário, eles podem se encontrar em trio, em quatro, cinco, 
etc., ao invés de se encontrarem sozinhos. Quando você dá um aconselhamento, seja na igreja ou 
escritório, você deve definitivamente manter isto em mente. Enquanto um homem e uma mulher 
se sentam juntos, eles podem começar a tocar um ao outro no curso do aconselhamento e 
conforto, e assim, Satanás os invadirá persuadindo-os a comerem do fruto. 
 
Como o Verdadeiro Pai tem dito, quando um homem e uma mulher estão juntos e sozinhos, eles 
não devem fechar todas as portas. Sendo que homens e mulheres são um positivo e um negativo, 
quando eles entrar em contato, não podem evitar ascender e se fundir em uma unidade. Assim, se 
alguém não é seu cônjuge, absolutamente não segure na mão dele ou dela.  
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Quando membros começam a segurar nas mãos com alguns sentimentos, o positivo e o negativo 
podem começar a faiscar, e eventualmente eles podem mergulhar em um poço de paixão. 
Quando eles começam a segura as mãos, então eles passarão a abraçar um ao outro; quando eles 
se abraçam, passarão a beijar um ao outro; e depois disto, eles tocarão um ao outro, e finalmente 
comerão o fruto. 
 
Se você provê a causa, o resultado está destinado a aparecer. Assistir vídeos adultos e livros de 
leitura para adultos conduzirão você para a queda. Devemos saber que Satanás está escondido 
dentro destas coisas. Jogue fora todas as coisas de adultos de suas gavetas, se houver. Uma 
pessoa tinha um problema do coração e visitou um amigo para buscar algum consolo, onde eles 
assistiram juntos materiais adultos e finalmente caíram. Às vezes, as pessoas caem quando vão 
para uma sala de vídeo juntos. Às vezes os homens caem quando eles vão para uma casa de 
serviços para adultos. 
 
Irmãos de sexo oposto não devem dormir juntos. E também, quando algum parente visita sua 
casa, um parente masculino não deve ter permissão de dormir com sua filha. Mesmo que seus 
filhos possam ser pequenos, indo para a escola elementar ou mesmo o jardim da infância, já é 
perigoso deixá-los por eles mesmos. E também, não peça para um irmão cuidar de sua casa 
enquanto está fora, ou pedir para outros fazer alguma coisa, confiando neles porque são membros 
ou pensando que seu filho não terá nenhum problema. Você também deve ter cuidado se tem que 
confiar seus filhos para a casa de um vizinho a fim de ir para algum lugar. Os estudantes da Sung 
Hwa (escola secundária para membros da igreja) são aconselhados a não dormirem em outros 
locais além de suas próprias casas, exceto durante os seminários. 
 
Vocês absolutamente não devem ter um namorado ou namorada. Antes da Bênção de Deus e dos 
Verdadeiros Pais, rapazes e moças não devem estar juntos como namorados. A fim de manter e 
proteger o fruto, você deve estar vestido corretamente e manter um coração correto. Às vezes, 
você pode dar um passo em falso enquanto tenta discutir coisas pessoais com um rapaz ou uma 
moça do outro sexo que está próximo a você; então, se você quer discuti-las, faça isso junto com 
mais de duas pessoas. Na época das reuniões da Sung Hwa, meninos e meninas podem errar 
enquanto ficam a noite toda juntos sozinhos ou enquanto um rapaz leva uma moça para casa. No 
caso de estudantes universitários, às vezes eles caem enquanto fazem uma reunião, ou isto pode 
ocorrer na época de adultos. 
 
(5) Queda Ocorre pelo Incitamento de Maus Espíritos 
 
Quando verificamos a história familiar das pessoas que caíram, em muitos casos há antepassados 
lascivos. Sendo que o objetivo de Satanás é fazer você comer o fruto, ele desperta em você forte 
anseio por seu amante. Assim, antes da queda, você será levado a ficar louco pelo desejo por seu 
amante, e você não vai ouvir ninguém. Você tenazmente se agarrará ao desejo, desconsiderando 
as palavras dos Verdadeiros Pais ou a orientação do líder de sua igreja. Entretanto, uma vez que 
você tenha comido o fruto, Satanás irá embora dizendo que sua missão está concluída, e você 
voltará aos seus sentidos, onde então irá chorar amargamente, começando a odiar seu parceiro de 
amor, e até mesmo sentindo um desejo de morrer. Depois de ter comido o fruto, você não pode 
viver normalmente, e mesmo assim você não pode morrer, ou então você acabará pedindo para 
se tornar louco. 
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Por esta razão, especialmente os membros com antepassados lascivos devem se armar com as 
palavras do Princípio Divino e dos Verdadeiros Pais, e viver uma vida de separação da tentação. 
Na visão espiritual, pessoas que caíram possuem muitos espíritos em seu órgão sexual. Se elas 
pudessem ver isto, elas não poderiam caminhar ao redor com um pescoço reto. Se eu vejo 
alguém com espíritos no joelho, eu posso concluir que esta pessoa esteve em uma casa de 
serviços para adultos. Quando você vai para tara tal lugar, espíritos se esgueiram entre os ossos 
de seus joelhos, e assim, ver estes espíritos me dizem onde esta pessoa tem ido. Se você caiu, e 
contudo, não confessa isto, ou se você tem visto ou tocado, e se ainda faz isto nos dias atuais. 
 
Vocês nunca devem cair, não importa que tipo de revelação vocês recebam. Alguém uma vez 
recebeu uma revelação que dizia: “Se você quer restaurar sua tribo, você deve ter um intercurso 
sexual com esse e esse homem na família.” Outro membro teve um sonho no sentido de que os 
problemas de sua família seriam resolvidos se ela dormisse com um determinado homem. Mas 
tudo isto são mentiras. Devemos sempre ter certeza que nunca estaremos despidos, vendo ou 
tocando qualquer homem ou mulher que não seja nosso amado cônjuge. 
 
5) Não Fazer Mau Uso do Dinheiro Público 
 
(1) O Dinheiro Público Não Pode Ser Utilizado Arbitrariamente 
 
Há muitos entre nossos membros que são incapazes de distinguir claramente entre dinheiro 
pessoal e dinheiro público. Incapazes de distinguir o dinheiro de Deus de seu próprio dinheiro, 
eles utilizam dinheiro público à vontade. Enquanto trabalham para a restauração econômica, 
alguns utilizam o dinheiro para eles mesmos porque não sabem a distinção, e alguns o utilizam 
pensando: “Minha família está em apuros agora. Então porque não o utilizo agora e pago de 
volta depois?” Alguns membros dizem que não usaram o dinheiro público intencionalmente: eles 
dizem que seu plano original era comprar sua casa primeiro com o dinheiro público, e então 
obter um parcelamento de poupança para pagar de volta, embora ainda não tenham sido capazes 
de pagar de volta. 
 
Dinheiro público é dinheiro de Deus. Este não é meu dinheiro pessoal. Ele é para o propósito 
público, e um resultado de esforços sinceros e da contribuição de muitas pessoas. Por isso o 
dinheiro público nunca pode ser mal utilizado. Em certo sentido, o mau uso do dinheiro público 
pode servir como o pior veneno que pode até mesmo nos matar. Por isso, de fato devemos temer 
o dinheiro público. Se trabalhamos dentro do movimento ou não, devemos tentar economizar até 
mesmo um centavo, fazer um cálculo claro e devolver o dinheiro que sobra. 
 
Por exemplo, se você recebeu 500 mil wons de sua empresa para uma viagem de trabalho e 
apenas utilizou 200 mil wons através de economia, os 300 mil wons restantes é um dinheiro 
público, que não deve ser utilizado para uma finalidade pessoal. Uma vez que este não é seu 
dinheiro, você deve retorná-lo para a empresa. Mas alguns de nossos membros sentem que este é 
seu dinheiro e não o devolvem. Pensando que o economizaram por causa de sua prudência, eles o 
utilizam para si mesmos ou o dão para sua família. Mas isto é um erro e um claro desvio do 
dinheiro público. Espiritualmente, posso ver uma lista dessas pessoas, e somente um pequeno 
número deles devolve o dinheiro. 
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Se você recebe dinheiro público para alguma viagem pública ou de sua empresa, não devolver a 
quantia restante é um desvio. Não pensem que abuso somente significa roubar dinheiro público. 
Não devolver o dinheiro remanescente, ou ajudar alguém, ou fazer qualquer coisa com dinheiro 
público sem seguir o canal apropriado também constitui abuso. O dinheiro público deve sempre 
permanecer como dinheiro público. 
 
No passado, o Verdadeiro Pai encomendou que um membro comprasse uma terra. O primeiro 
preço da negociação foi de 150 milhões de wons, mas depois de algum tempo ela chegou a 100 
milhões de wons. Se este membro recebeu 150 milhões, usando 100 milhões para a compra da 
terra e os outros 50 milhões para si mesmo, ele fez mau uso dos 50 milhões de wons. Ele deve 
pagá-lo de volta. Do contrário, seus descendentes terão que pagar isto de volta muitas vezes 
mais.  
 
Se você utilizou algum dinheiro público por engano durante sua vida pública ou como 
empregado de alguma empresa, ou se utilizou dinheiro para si mesmo durante alguma atividade 
de restauração material, é preciso resolver isto enquanto está vivendo na terra. Mesmo durante a 
vida pública, há momentos para atividades públicas e momentos para atividades pessoais, e 
devemos distingui-las claramente. 
 
(2) Fazer Falsos Recibos Também é Um Mau Uso do Dinheiro Público 
 
Devemos ser exatos, mesmo com pequenos recibos. Quando observo em minha visão espiritual, 
os membros que têm feito recibos falsos, eu posso ver como em uma TV como eles viveram no 
passado e quais são suas ações erradas. Nas empresas e igrejas, há pessoas que desviam dinheiro 
público através da falsificação de recibos. Por exemplo, se eles saem para contatar um convidado 
e utilizam cinquenta mil wons por um jantar, eles escrevem 100 mil wons no recibo, e guardam 
os cinquenta mil wons restantes para si mesmos. Se você compra algo ou faz alguma coisa a 
determinado preço e escreve um preço mais elevado no recibo, você está desviando dinheiro 
público. 
 
Se nossos membros pensarem que nossas empresas pertencem a Deus, então não serão capazes 
de fazer mau uso do dinheiro da empresa. Se eles são exatos com os recibos, não estarão 
utilizando o dinheiro público de forma errada. Se você acha que fez mau uso do dinheiro público 
em sua empresa ou na igreja, você deve resolver isto para que seus descendentes possam viver 
bem. Você deve pagar de volta o dinheiro público que desviou mesmo se precisar vender sua 
própria casa. Isto é melhor do que transmitir por herança essa casa para seus filhos, pois somente 
assim, seus filhos prosperarão no futuro. O mau uso do dinheiro público é um pecado terrível. 
Deus lembra exatamente quanto dinheiro público você usurpou. 
 
Deus uma vez disse para mim: “Se você vai até esta família, eles usurparam a maior quantia de 
dinheiro público. Vá e descubra o que aconteceu aos seus filhos.” Referindo-se sobre a punição 
rígida dos pecados de luxúria e mau uso do dinheiro público, o Verdadeiro Pai também disse: 
“Vá e veja a família que fez mau uso de muito dinheiro público – o que aconteceu aos seus 
filhos.” Curiosamente, a família mencionada por Deus e pelo Verdadeiro Pai era a mesma 
família. 
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Se você utiliza dinheiro público para comprar uma casa e transmite essa casa por herança para 
seus descendentes, eles não poderão viver bem. Entre os filhos que herdaram uma casa comprada 
com dinheiro público e filhos que estão vivendo em espaço vazio porque seus pais doaram suas 
posses para os Verdadeiros Pais, quem tem um futuro mais brilhante? Naturalmente, o segundo 
caso. Os primeiros filhos cedo ou tarde serão forçados a vender esta casa e acabarão em ruína. 
 
(3) Problema de Dinheiro Público Deve Ser Corrigido por Nossos Antepassados, 
Nós Mesmos, e Nossos Descendentes 
 
Mesmo as pessoas que não conhecem o Princípio, quando fazem mau uso do dinheiro do 
governo, elas verão seus descendentes contraindo câncer de estômago ou doenças do estômago e 
fracassando nos negócios. No caso de nossos membros que estão sofrendo de câncer de 
estômago ou outras doenças sérias, surpreendentemente muitos de seus antepassados fizeram 
mau uso do dinheiro ou coisas dos outros ou do dinheiro do governo. Assim, as famílias 
abençoadas nunca deveriam fazer mau uso do dinheiro público. 
 
Todos deveríamos ser capazes de temer o dinheiro de Deus e o dinheiro dos outros. 
Absolutamente não utilize qualquer dinheiro se ele não é seu. Se um antepassado tinha 
problemas complicados de dinheiro, seus descendentes também sofrerão de complicações. Se a 
primeira geração comete erros com dinheiro público, sua segunda geração incorrerá em grande 
aflição. Você não pode desejar uma boa vida para seus filhos sem resolver seu problema com 
dinheiro público. Assim, por todos os meios, devemos pagar de volta qualquer dinheiro público 
que tenhamos feito mau uso; do contrário, nossos descendentes terão que pagar condições de 
indenização que muitas vezes serão maiores. 
 
Se indenizamos os pecados de nossos antepassados e resolvemos o nosso próprio mau uso do 
dinheiro, então seremos capazes de legar para nossos filhos o que é mais precioso do que 
dinheiro, terra, poder ou honra. Se, por outro lado, não pagamos o que devemos, então nossos 
filhos terão que pagá-lo. Em outras palavras, os filhos terão que sofrer a fim de reparar as falhas 
de seus pais, pois o problema do dinheiro público terá que ser resolvido por alguém na sequência 
da linhagem de sangue. 
 
6) Não Abusar do Coração dos Outros 
 
(1) Vamos Entender o Coração de Deus e dos Verdadeiros Pais, Que São Nossos 
Pais 
 
Nossos corações devem ser uma unidade. Embora Deus e os Verdadeiros Pais desejem derramar 
bênçãos sobre nós como água, eles enxergam muitos obstáculos porque não há nenhuma conexão 
e unidade de coração. Mais do que isso, devemos desenvolver a capacidade de compreender o 
coração e a Vontade de Deus. 
 
Deus e os Verdadeiros Pais estiveram encontrando nossos irmãos e irmãs com sangue, suor e 
lágrimas. Assim, nossos membros são muito preciosos. Este é o motivo pelo qual deveríamos 
sempre utilizar somente palavras de amor e carinho com nossos membros.  
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E também, as famílias abençoadas possuem o relacionamento de família com os Verdadeiros 
Pais no centro, isto é, elas são filhos e irmãos. Devemos manter profundamente em mente que 
somos as mesmas famílias e irmãos e irmãs abençoados pelo mesmo Deus e Verdadeiros Pais. 
Quando tais irmãos e irmãs ferem os corações uns dos outros através de calúnias e palavras 
descuidadas, os Verdadeiros Pais ficam tristes no coração. Portanto, somos obrigados a proteger 
uns aos outros diante de Satanás. 
 
Muitas vezes, falamos duramente, sem considerar os sentimentos dos outros, e os frustramos. 
Uma palavra errada a partir da minha boca às vezes deixa uma grande ferida no coração de 
alguém. Assim, quando vemos o defeito de um membro, devemos tentar protegê-lo de Satanás e 
apoiá-lo, ao invés de repreendê-lo por isto. Quando falamos sobre os outros, deveríamos 
primeiramente pensar: “Será que Deus gosta disto? E quanto a Satanás? De qualquer forma, isto 
é verdade? É possível que eu esteja pensando da forma errada?” 
 
As pessoas do Reino do Céu devem ser cuidadosas com suas palavras. Elas não falam sobre os 
outros a menos que conheçam toda a história. Alguns membros falam como se conhecessem 
muito sobre o outro membro, e contudo, o que se verifica é que aquilo que eles dizem nem 
mesmo tem 10 por cento de exatidão. Algumas pessoas falam de forma imprudente, expressando 
seu caráter como é sem considerar os sentimentos ou a situação dos outros. Deveríamos 
compreender que Satanás trabalha para nos separar através de nossos discursos. 
 
(2) Se Abusamos do Coração dos Outros através de Más Palavras, Nossa 
Descendência Sofrerá 
 
Não devemos falar aos outros membros de uma maneira que os matemos no coração. Devemos 
ser cuidadosos com nossas palavras para que não tenhamos um filho mudo. Na maioria dos casos 
das pessoas que gaguejam ou que são mudos, seus males são devido a alguns antepassados ou 
pais que falavam de forma imprudente. A fim de remover nossa natureza decaída, devemos 
utilizar somente palavras decentes, palavras amorosas e palavras com o coração de Deus. 
Antepassados que feriram os corações dos outros com palavras ou falavam com ciúme e inveja 
está destinados a produzir descendentes mudos. 
 
Eu vi um caso onde alguém que tinha dito algo errado e então matou aquele que o ouviu 
colocando uma pedra em sua boca a fim de pará-lo de transmitir isto para os outros, teve um 
descendente mudo. Além disso, se você transmitir algo errado sem conhecê-lo plenamente, e 
como resultado alguém morre, então esta pessoa morta poderá ficar no pescoço de seu 
descendente e suprimir sua voz. Falar mal é um crime grave, o que está ligado com o nascimento 
de um descendente mudo. 
 
(3) Vamos Utilizar Palavras Boas e Agradáveis 
 
Com um coração grato e bem disposto, devemos somente utilizar palavras de amor verdadeiro, 
palavras verdadeiras, palavras boas, palavras simpáticas, e palavras de louvor. Até mesmo uma 
pessoa cheia de ódio e uma pessoa má se tornará uma pessoa boa e amável, se continuar a ouvir 
boas palavras dos outros. Pelo contrário, porque as pessoas possuem sentimentos, até mesmo 
uma pessoa boa se transformará em uma pessoa má se continuar ouvindo que ela é má.  
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Se alguém ouve: “Eu ouvi alguém dizer que você é uma pessoa muito digna,” então ele ficará 
encantado e realmente será uma pessoa digna. Enquanto há pessoas que perfuram e sufocam os 
outros com palavras, há também pessoas que gostam de espalhar falsos rumores. E ainda há 
membros que falam impensadamente, pensando: “Eu sou honesto e não conto mentiras. Assim, 
eu vou apontar os erros e falhas deste membro” sem compreender que tipo de ferimentos essa 
“honestidade” deixa nos outros. Você não pode dizer uma palavra e tomá-la de volta. Por isso, 
você deve ser absolutamente cuidadoso com as palavras. Seria melhor se você não falasse sobre 
algo que não sabe claramente. Se alguém não consegue digerir o que você diz, então é melhor 
não dizer nada. Além disso, devemos sempre tentar reduzir a quantidade de nossas palavras. 
Cerca de metade de nossos discursos diários podem ser eliminados sem qualquer problema. 
Quando vejo membros falantes, vejo que eles possuem muitos espíritos agarrados à sua boca 
como se estivessem carregando balões em suas bocas. 
 
(4) Não Vamos Falar Descuidadamente sobre Outras Pessoas 
 
Alguns membros, quando um novo pastor é indicado para sua igreja, correm até ele e contam 
muitas histórias sobre os outros membros da igreja. Por outro lado, alguns membros deturpam 
seu pastor e o fazem de tal forma que fica difícil para alguns outros membros virem para a igreja. 
Se minhas palavras acarretam a morte da fé de um filho de Deus e o faz parar de vir para a igreja, 
este é um pecado de enorme magnitude. E também em nossas empresas, quando um novo líder 
empresarial chega, sempre aparece alguém que se oferece para contar a ele todas as coisas sobre 
as pessoas na empresa. 
 
Entre os membros da Segunda Geração que vêm para Cheong Pyeong por seus problemas de 
Bênção, para alguns deles o problema é devido as conversas de uma mãe, para alguns o 
problema reside na antipatia mútua. Os pais de um casal abençoado criticam seus genros e noras, 
e isto fere seus sentimentos e causa a separação do casal. Há muitas famílias onde os filhos são 
decentes a despeito de seus pais, e contudo, algumas mães falam cruelmente, dizendo: “Ai de 
mim, eu sei como seus pais são lamentáveis, e agora ela está destinada a ser minha nora!” De 
fato, as pessoas que falam dessa maneira são ignóbeis, e seus filhos não são bem educados. Em 
resumo, nossos membros não deveriam se juntar às obras de Satanás para nos dividir com nossas 
próprias palavras. 
 
Não devemos falar sobre alguém ou passar adiante histórias sobre ele sem conhecer sobre isto 
em 100 por cento. Não fale sobre algo como se você soubesse tudo sobre isto, quando de fato, 
você sabe somente parcialmente. Devemos ter certeza que nossas palavras descuidadas não 
causam aos outros membros a morte no coração. Quando fizermos um relatório, falarmos com 
um membro, ou falarmos sobre outra pessoa, devemos pensar mais uma vez: “Há algum membro 
que está vivendo em pecado no mundo e está falhando em ser filho de Deus por minha causa?” 
Às vezes, minhas palavras erradas funcionam para acabar com a carreira de alguém antes que ele 
tenha expressado plenamente seus talentos, assim como um broto de abóbora é cortado no 
processo de crescimento. Mesmo depois de dez palavras certas, apenas uma palavra errada que 
usamos pode destruir completamente alguém. Se nossa igreja deve prosperar, as pessoas que 
trabalham bem devem ser encorajadas, e pessoas que ficam para trás devem ser apoiadas para 
que todos possam trabalhar bem. Somente desta maneira, Deus, os Verdadeiros Pais, e nós 
podemos nos regozijar. 
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7) Mantenha o Juramento 
 

(1) Jure Trazer Alegria a Deus e aos Verdadeiros Pais 
 
Deus criou Adão e Eva a fim de desfrutar contemplá-los realizando uma base de quatro posições 
centrando no amor de Deus. Podemos encontrar o mesmo desejo em nossa própria família, 
quando os avôs ou pais ficam eufóricos quando observam seus netos ou filhos. Deus nos criou 
com um sonho de uma família, e contudo, Adão e Eva, os primeiros filho e filha, destruíram isto. 
 
Deus esteve encarregado da providência de restauração por seis mil anos com uma esperança de 
restaurar os filhos perdidos. Ele enviou os Verdadeiros Pais para a terra e deu nascimento às 
famílias abençoadas como resultado da vitória dos Verdadeiros Pais. Assim, em nossa vida 
diária, nós, famílias abençoadas, devemos sempre inclinar diante da base de quatro posições de 
Deus e dos Verdadeiros Pais, que nos abençoaram, e servi-los dedicadamente. 
 
(2) Jure Fortalecer o Relacionamento Pai e Filho através da Gratidão 
 
Em sua família, o que os filhos fazem quando vão para a escola ou vão sair? Eles cumprimentam 
os pais, dizendo: “Mamãe, papai, estou indo para a escola.” Então os pais dizem: “Tudo bem, 
fique atento com os carros, e tenha um bom dia.” Não é assim? Esta é a forma como deveria ser. 
Somos pessoas de fé, isto é, estamos servindo Deus e os Verdadeiros Pais.  
 
Então, isto está claro para nós: quando saímos de casa, devemos ter certeza de cumprimentar 
Deus e os Verdadeiros Pais tal como cumprimentamos nossos pais físicos. Quando saímos para o 
trabalho, deveríamos dizer: “Deus, Verdadeiros Pais, estou indo para o trabalho,” e quando 
voltamos do trabalho, devemos dizer: “Deus, Verdadeiros Pais, estou de volta. Obrigado por 
terem me protegido hoje neste mundo pecaminoso.” 
 
Todos os nossos membros possuem fotos dos Verdadeiros Pais em casa. Ter estas fotos significa 
que os Verdadeiros Pais, que formaram unidade com Deus, podem vir e ficar em minha casa. 
Devemos pensar que Deus e os Verdadeiros Pais não estão distantes de nós, mas que estão 
observando toda a nossa vida diária. Dar graças a Deus, que é a raiz do amor verdadeiro, e aos 
Verdadeiros Pais, que são a encarnação do amor verdadeiro, é muito essencial em nossa vida de 
fé. Além disso, é realmente necessário inclinar para Deus e os Verdadeiros Pais, e conversar com 
eles de coração. 
 
Sem a proteção de Deus e dos Verdadeiros Pais, é muito difícil vivermos neste mundo do mal e 
da realidade de Satanás. Podemos inclinar diante da foto e dizer: “Hoje, eu realmente viverei 
com Deus. Eu viverei com Deus e os Verdadeiros Pais como meu centro, absolutamente sem 
insistir em mim ou ser arrogante.” 
 
Quando finalizamos nosso dia, vamos inclinar e rever se temos vivido com Deus nesse dia. 
Podemos dizer: “Pai, Deus, Verdadeiros Pais, obrigado por todas as coisas nesse dia. Obrigado 
por me proteger no retorno seguro neste mundo mal.” Isto deveria ser praticado diariamente. Se 
você vive sem rumo, não será capaz de servir bem a Deus e aos Verdadeiros Pais. 
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8) Mantenha as Tarefas da Fé 
 

(1) Atenda Seu Pastor 
 
Porque nossos membros ainda não são perfeitos, precisamos de um pastor como um mediador, 
mesmo que o pastor possa ser muito inferior. Assim, devemos servir bem nossos pastores. É a 
atitude básica de fé atender o pastor como um representante de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
Nossos membros não devem olhar seus pastores a partir de uma postura humanista. Mesmo se o 
pastor pode ser jovem, entendendo que Deus e os Verdadeiros Pais o instalaram e canalizam suas 
bênçãos através dele, devemos atender nosso pastor dedicadamente. É melhor pensar que 
enquanto trabalhamos durante toda a semana, dedicamos todo o dia do domingo a Deus e aos 
Verdadeiros Pais. 
 
Sendo que meu pastor não veio para minha igreja por seu próprio desejo, mas por causa da 
convocação de Deus e dos Verdadeiros Pais, devemos sempre relatar coisas a eles com um 
coração de atender, mantendo um coração de ansiar por ele. Mesmo que possamos não ter 
nenhum problema na família, ainda sim deveríamos ter um desejo que o pastor visitasse nossa 
família e orasse por nós. 
 
Mas muitos de nossos membros pensam pouco sobre os pastores. Há membros que pensam de 
forma humanista e sempre encontram falhas em seu pastor sem perceber os seus próprios. 
Alguns reclamam que seu pastor não está bem preparado para a tarefa e param de vir a igreja, e 
alguns dizem que eles não apreciam seu pastor por causa disto e daquilo sobre ele. Mas isto está 
absolutamente errado. É Deus, os Verdadeiros Pais, e o presidente da A.E.S. que definiram os 
pastores. Devemos saber claramente que se apoiamos e atendemos nosso pastor para que ele 
possa cumprir sua responsabilidade, nossa igreja florescerá, e assim também nossa família. 
 
(2) Aos Domingos, Mantenha Rigidamente o Juramento, o Serviço Dominical e o 
Hoon Dok Hae 
 
O domingo é um dia de Deus e um dia quando vamos vê-Lo. O domingo é um dia de toda a 
família. Assim, sendo que este não é meu dia pessoal, mas um dia público, é melhor não fazer 
qualquer outro compromisso aos domingos. Aos domingos paramos nossa rotina semanal, vamos 
para a igreja de mãos dadas com toda a família, ouvimos a palavra de Deus, e revisamos nossa 
semana para ver quanto temos vivido com Deus, e quanto temos vivido com Satanás.  
 
Depois do culto, pais, filhos, e os membros da igreja comem juntos conversando sobre suas vidas 
e compartilhando alegrias e tristezas. Às vezes aos domingos, visitamos os membros que não 
podem vir à igreja ou temos um momento de entretenimento. 
 
Cada família deve manter em mente que o domingo é um dia de Deus. O Verdadeiro Pai tem nos 
instruído a fazer o juramento, participar no culto dominical, e fazer o Hoon Dok Hoe aos 
domingos. Assim, aos domingos devemos nos esvaziar de todas as coisas erradas de nossa vida 
semanal no mundo exterior e nos preencher com as coisas de Deus. 
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Tudo isto é um treinamento para ir para o Reino Celeste, isto é, estamos aprendendo através 
disto, as regras pelas quais podemos ir para o Reino Celeste. Se é inevitável faltar a um culto 
dominical, ao invés de informar isto ao pastor por telefone, devemos ir à igreja, de forma cortês 
dizer ao pastor, orar lá, e voltar. Mas muitos membros nem mesmo ligam. 
 
Os pais podem pensar: “Quando meus filhos crescerem e se tornarem estudantes universitários, 
eles entenderão o Princípio e irão para a igreja por sua própria iniciativa,” mas isto não é a 
realidade. Devemos criar nossos filhos no hábito de fé desde o tempo quando começam a andar, 
ou mesmo desde quando estão no ventre; do contrário, uma vez que eles cresçam sem este 
hábito, é muito difícil ensiná-los depois. Especificamente, os filhos podem negligenciar as 
tarefas da fé durante os períodos de provas. Há alguns pais que dizem para seus filhos: “Porque 
você terá uma prova, não precisa ir para o culto dominical hoje. Fique em casa e estude,” mas de 
fato, durante estas poucas horas, os filhos não estudam tanto. Antes da prova, eles devem ir à 
igreja e orar ainda mais, e está errado orientá-los para ficar em casa e estudar. Ao invés, eles 
devem ser orientados para trabalhar ainda mais com antecedência para poupar o tempo de ir para 
a igreja. Não deixe seus filhos em casa nos domingos, mas os oriente a fielmente participar da 
escola dominical desde os primeiros anos. 
 
Além disso, devemos manter cultos domiciliares. Entre as vinte e uma questões que eu vi no 
mundo espiritual, havia uma questão: “Você tem feito um culto em casa uma vez por semana?” 
Deus tem nos direcionado para termos com certeza um culto em casa uma vez por semana. Ele 
tem nos direcionado a ter o hábito em âmbito familiar de estar juntos uma vez por semana para 
um culto. Se somente vamos para o culto dominical, dizemos algumas palavras de cumprimento, 
e voltamos, nossa fé nunca poderá crescer. Embora possamos ir para a igreja todo domingo, é 
melhor convidar o pastor para nossa casa uma vez por mês para um culto em casa. 
 
(3) Faça Bons Relatos Internos e Faça Sempre Doações 
 
É melhor ter muito tempo para conversar com Deus. No caminho para algum lugar, quando 
dizemos para Deus: “Deus, Verdadeiros Pais, eu vou fazer tal e tal coisa. Por favor, esteja 
comigo, sentiremos alegria mesmo que não possamos ouvir Sua voz.” Se continuamos a falar 
com Deus, nos tornaremos capazes de distinguir entre o que está de acordo com o princípio e o 
que está fora do princípio, e essa é uma vida de relato interno. 
 
Na vida diária, precisamos relatar a Deus e aos Verdadeiros Pais sobre o que quer que façamos. 
Se dizemos: “Deus, Verdadeiros Pais, eu estou aqui fazendo algo. Por favor, proteja-me e 
oriente-me para que eu viva uma vida que o Senhor deseja,” então Deus e os Verdadeiros Pais 
estão destinados a nos auxiliar. Se nos esforçamos para ser uma unidade com Deus e os 
Verdadeiros Pais desta maneira, eles seguramente nos responderão. Então, Satanás não será 
capaz de se aproximar de nós, e tudo o que fizermos procederá bem. Devemos ter claramente em 
mente que bênção é possível somente no local onde nossa fé é aperfeiçoada em unidade de 
coração com Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Além disso, todos os nossos membros devem ser rígidos com o ato de fazer doações, incluindo 
dízimos, ofertas de gratidão, ofertas mensais, ofertas de indenização, etc. Especialmente, o 
dízimo é importante, e devemos ser cuidadosos com ele. 
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Deus tem dito que dízimo também é dinheiro público. Dízimo é dinheiro de Deus. Dizimar não 
significa que devemos oferecer uma grande quantia. Ao invés, devemos ser exatos até o último 
dígito quando calculamos nosso dízimo. Por outro lado, oferta de gratidão é para a ocasião de dar 
graças ao Céu. Embora seja diferente do dízimo, alguns membros astutamente utilizam uma 
oferta de gratidão para cobrir seu dízimo. Quando seu esposo traz o salário mensal, então você 
deve tirar primeiro o dízimo, que é o dinheiro de Deus, e então utilizar o restante para sua vida. 
 
Devemos pagar dízimo sobre todas as nossas rendas sem exceção. Alguns membros excluem 
seus bônus da área do dízimo. Eles perguntam: “Bônus é assunto para dízimo?” E a resposta é 
sim. Qualquer dinheiro que venha para sua família como renda é absolutamente assunto para 
dízimo, seja ele salário mensal, bônus, ou uma oferta generosa de um familiar ou qualquer outra 
pessoa. 
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Capítulo 3 - Mensagens de Amor a partir de Dae Mo Nim [Parte 4] 
 
Esta é uma coletânea de discursos de Dae Mo Nim dados nos seminários em Cheong Pyeong. 
 

Seção 5 – Episódios e Testemunhos 
 
Muitos milagres têm ocorrido para aqueles membros que visitaram o Solo Sagrado de Cheong 
Pyeong. Especialmente aqueles que estabeleceram muitas condições de oração anteriores à 
participação do seminário ou da cerimônia de liberação de antepassados, não apenas receberam a 
graça de liberação, mas também testemunharam para Dae Mo Nim que muitos de seus difíceis 
problemas familiares foram resolvidos. Dae Mo Nim introduziu alguns destes episódios nos 
seminários. Reunimos uma porção de depoimentos e os apresentamos aqui. 
 
1. Asma Crônica Foi Totalmente Curada 
 
Ooshima Keiko é um membro de 46 anos na Região de Kagawa no Japão, e ela experimentou 
uma verdadeira euforia e alegria. Ela esteve sob uma doença por 22 anos sem ser capaz de 
respirar livremente. Ela visitava o hospital tão frequente quanto visitava sua própria casa, porque 
ela tinha um caso grave de asma crônica. Se esquecesse de tomar o remédio, então ela 
experimentaria uma grave asfixia. Quando veio para Cheong Pyeong, ela não podia se sentar 
adequadamente e participar do seminário em uma posição fixa no chão. Um dia Keiko orou 
assim: “Pai Celeste, por favor, me receba. Eu não posso contribuir com a providência de Deus 
por causa da doença do meu corpo, então por favor, ou me cure e me utilize para Sua Vontade, 
ou me deixe rapidamente ir para o mundo espiritual...” 
 
Quando eu orei fervorosamente e coloquei minhas mãos sobre ela, sua asma foi totalmente 
curada como se fosse lavada. Keiko ficou muito feliz. Ela visita Cheong Pyeong muito 
frequentemente porque pode agora receber o seminário como qualquer outra pessoa comum. Ela 
participa do seminário sentada no chão adequadamente como se nunca tivesse experimentado 
asma. Keiko pôde ter um novo início agora, e ela pensa sobre Cheong Pyeong como o Jardim do 
Éden onde encontrou uma nova vida. 
 
2. Invasão do Espírito de uma Garota Consolo 
 
Os espíritos daquelas que foram arrastadas da Coreia, que foram forçadas a servir como garotas 
consolo sob o exército colonial japonês, e morreram, estão espalhados por todo o Japão. Estes 
espíritos ressentidos causam problemas entre os casais coreano-japoneses tais como a 
infertilidade, câncer da mama e câncer do útero. Eu aconselhei um casal coreano-japonês. Este 
casal não podia ter um filho, embora esperando por um longo tempo, e vieram até mim para 
receber uma oração especial. Eu descobri algo incrível enquanto estava aconselhando eles. 
Quando eu olhei espiritualmente para a esposa japonesa, ela tinha um problema ainda mais sério 
do que não ter filhos. Seu útero estava em processo de apodrecimento a partir da parede externa. 
Se este processo continuasse, sua vida estaria ameaçada pelo câncer de útero, para não 
mencionar que ela seria incapaz de ter um filho. Assim, eu rapidamente comecei a orar por ela e 
coloquei minhas mãos em sua região do útero. 
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E eu perguntei o motivo para o espírito que estava causando esta infecção do útero. Esse espírito 
confessou que tinha sido uma garota consolo que não podia suportar tal vida e tentou fugir, mas 
foi capturada pelos soldados japoneses. Ela se tornou um espírito ressentido porque foi morta 
tendo cortado seu útero de seu corpo. Ela explicou que queria matar esta irmã japonesa 
apodrecendo seu útero, a fim de se vingar. A esposa desse casal coreano-japonês era uma 
descendente desse soldado japonês que a matou. A condição do útero da esposa japonesa estava 
em ruínas. Eu pensei que relacionamento sexual seria impossível com este problema e perguntei 
a ela se estava tendo relacionamentos com seu esposo. Contudo, sua resposta foi inesperada: ela 
pensava que relacionamento sexual estava destinado a ser doloroso. Eu senti tanta piedade por 
ela depois de ouvir isto. Eu orei e coloquei minhas mãos sobre ela por um longo tempo, e 
finalmente fui capaz de separar esse espírito dela. 
 
Ela ficou agradecida que a dor parou e se sentiu revigorada. De fato, ela tinha uma dor horrível, 
mas não podia dizer isso para seu esposo. Ela visitou muitos hospitais. Ela até confessou que 
tinha visitado espiritualistas famosos e até mesmo um xamã. Ela tinha vivido com esta doença 
sozinha, escondendo-a de seu esposo. Se tivesse visitado Cheong Pyeong um pouco mais tarde, 
ela poderia ter se deparado com uma séria tragédia. 
 
3. Atopia e um Filho 
 
Um tempo atrás, uma criança de cerca de 4 anos veio para o Centro de Treinamento Espiritual de 
Cheong Pyeong. Essa criança tinha um caso crônico de atopia de pele que até mesmo seus ossos 
estavam dobrados e endurecidos. Não importava quanto eu tentasse endireitar seu osso, ele não 
se mexia. Essa pequena criança tinha um caso tão difícil que seu corpo estava constantemente 
coçando, e pûs estava escorrendo de suas feridas. Ele ficava coçando as feridas, até mesmo 
esquecendo a dor. A razão para os ossos estarem tortos era que ele tinha se coçando 
constantemente sentado, quase se tornando um aleijado. 
 
Eu orei fervorosamente e tentei curar esta criança, sofrendo desta doença misteriosa chamada 
atopia, pela separação dos maus espíritos e lavando-o com a Água da Vida, e ele foi curado e 
saiu caminhando de Cheong Pyeong, considerando que ele quase tinha sido um aleijado antes. 
 
4. Um Filho de Segunda Geração não Podia Ser Curado Nem Mesmo Por Uma 
Cirurgia 
 
Um estudante de Segunda Geração tinha recebido uma cirurgia no hospital, mas estava em dor 
porque o gás não saia depois da cirurgia e seu intestino estava enroscado. Seu pai sentia estranho 
que esta condição não melhorava mesmo depois da cirurgia, e sua dor continuava. Seu pai 
pensou que talvez isto fosse um problema espiritual, e solicitou ajuda de Cheong Pyeong. Eu 
corri até ele, deixando para trás minhas tarefas, sendo que ele era um filho de Segunda Geração. 
Entretanto, o hospital não permitia um tratamento espiritual, nem permitia que esta criança saísse 
do hospital. Embora eu expliquei ao médico que era responsável por seu caso que este era um 
problema espiritual, o médico se recusou em me ouvir. Mas finalmente conseguimos o 
consentimento do médico para tirá-lo do hospital e fomos capazes de examinar seu problema 
espiritualmente. 
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Este estudante tinha um problema no lado esquerdo do intestino logo abaixo do umbigo. Essa 
área era oposta da parte que tinha recebido cirurgia. Maus espíritos estavam mordendo e 
apertando a parte ruim do intestino. Logo que removi os maus espíritos dessa área, ele quis ir ao 
banheiro.  
 
Logo que essa parte enroscada do intestino foi liberada, o gás saiu. As pessoas ao redor dele 
ficaram surpresas pelo barulho alto que a saída do gás fez, mas esta foi uma alegre surpresa. Ele 
ficou muito melhor e foi capaz de ir para a escola. 
 
A cura não tinha sido possível, mesmo depois de uma parte de seu intestino ser removida pela 
intervenção médica. Maus espíritos cheios de ressentimento o atormentavam, rindo do poder da 
medicina moderna. Os maus espíritos que se agarraram a este estudante gritavam: “Eu nunca 
sairei. Eu posso acabar com ele em poucos dias quando ele terá outra cirurgia...” Esse era um 
clamor destes maus espíritos ressentidos que queriam tirar sua vida quando ele recebesse a 
segunda cirurgia. 
 
Naturalmente, nem tudo é causado por problema espiritual. Entretanto, vocês estarão em 
problemas quando tentarem resolver um problema espiritual somente pela ciência. 
 
5. O Espírito do Pai de um Filho de Segunda Geração Afligia meu Pessoal 
 
Este é um episódio que eu experimentei quando realizava a cerimônia de liberação de 
antepassados em San Francisco. Um filho de Segunda Geração que era um paciente de câncer 
estava participando. Seu pai, que já tinha seu Seung Hwa, veio para a cerimônia por causa de 
uma lista de antepassados de seu filho que tinha sido submetida ao seminário. Eu tinha 
informado à equipe de organização americana que seria muito difícil separar maus espíritos e 
oferecer oração especial para indivíduos, sendo que eu tinha vindo direto depois de um encontro 
de 10.000 pessoas na Coreia.  
 
Não obstante, o líder regional solicitou através do gerente sênior Sang Chil Cha, que me 
acompanhava nessa viagem, uma separação de maus espíritos e oração especial para esta criança 
com câncer, ao que o Sr. Cha recusou esse pedido. 
 
Entretanto, um problema ocorreu. O pai desta criança me visitou no meio desta cerimônia de 
liberação de antepassados, me explicou a conversa entre o diretor regional e o Sr. Cha, e saiu 
desapontado, dizendo: “O Sr. Cha recusou porque ele nunca tinha experimentado uma dor real 
até agora.” No dia seguinte, o Sr. Cha estava com muita dor. Ele chorava, cheio de dor: “Oh, eu 
vou morrer. Eu vou morrer assim.” O pai desta criança com câncer entrou no Sr. Cha e causou 
enorme dor a ele na mesma área do câncer de seu filho. 
 
Eu senti que se não tratasse os pacientes com câncer, este espírito do pai não iria embora. Logo 
que eu disse que trataria todos os pacientes com câncer, a dor do Sr. Cha desapareceu. Como 
podemos ver, os antepassados estão esperando que Dae Mo Nim faça todas as coisas possíveis 
para curar seus descendentes. O pai desta criança de Segunda Geração estava esperando pelo 
tratamento, mesmo depois de ir para o mundo espiritual, a fim de curar o câncer de seu filho. 
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6. O Espírito de uma Mãe Substituta Retorcendo o Corpo de Um Membro 
 
Esta é uma experiência espiritual de uma irmã que pertencia à Igreja do Leste da Cidade de In 
Chon. Ela estava reclamando que em Cheong Pyeong não recebeu nenhum sentimento especial e 
realmente não sabia se os espíritos existiam ou não. Mas ela decidiu que desta vez devia obter 
uma experiência espiritual e orou intensamente sob a Árvore do Amor. Então, estranhamente, a 
chama de sua vela foi soprada três vezes. Ela sentiu uma dor estranha em todo o seu corpo e 
começou a sentir dor em seu estômago. Ela pensou que isso poderia passar, mas isto não 
aconteceu. Logo ela sentiu como se fosse morrer. 
 
Pensando que talvez seu esforço devocional não fosse suficiente, ela estabeleceu um tempo de 
vigília de oração e então veio a mim. Sendo que eu estava no meio da oração, e por isso não 
podia cuidar dela, os conferencistas foram vê-la. Mas a situação piorou ao grau que os 
conferencistas não sabiam o que fazer, e assim, eles imediatamente vieram a mim. Essa irmã da 
Igreja Leste de In Chon estava sacudindo violentamente e estava ficando fria como gelo. Outro 
problema era que sua parte baixa da barriga e órgão sexual estavam emaranhados como se ela 
estivesse dando a luz e a fazia chorar com a dor. 
 
Então eu fui até ela rapidamente para vê-la. Eu descobri que um antepassado dela havia 
contratado uma mulher para servir como uma mãe substituta. Ela deu nascimento a um filho para 
ele. Entretanto, este antepassado começou a ter um mau pensamento. Ela pensou que, se esta 
senhora viesse a ter muito amor maternal por esta criança, ou se a criança mais tarde descobrisse 
que sua mãe não era a esposa deste antepassado, isto causaria um problema. Assim, ele decidiu 
matar essa mulher. No final, ele a amarrou com cordas e a afogou no rio congelado. Esse é o 
motivo pelo qual, no processo de resolver o ressentimento do espírito desta senhora substituta 
que a irmã começou a sentir as dores do parto. 
 
O espírito que era uma mãe substituta se agarrou a um descendente do antepassado que a tinha 
matado na água gelada. Logo que o espírito foi removido, ela não sentiu mais dor. Quando essa 
irmã estava orando sob a Árvore do Amor, os anjos estavam tentando desatar as cordas 
espirituais que estavam sendo amarradas ao redor dela. Nesse processo, ela sentiu dor e começou 
a gritar. Entretanto, uma vez que o espírito foi separado, essa irmã se sentiu bem e correu para o 
banheiro com sua amiga. 
 
Este incidente mostrou aos membros que tinham dúvidas e reclamavam sobre Cheong Pyeong 
uma experiência espiritual inigualável. Este tipo de fenômeno envolvendo um vingativo espírito 
de mãe substituta ocorre frequentemente entre mulheres coreanas. Muitas pessoas testemunham 
sobre isto. 
 
7. Maus Espíritos Atacam um Filho por Nascer 
 
Aquelas que estão grávidas sentem a alegria de carregar uma criança, mas ao mesmo tempo 
ficam preocupadas se o bebê nascerá normal e sem quaisquer defeitos. Elas se preocupam se 
estará tudo bem com seu bebê. Não apenas casais abençoados, mas todas as mães grávidas e pais 
têm este tipo de preocupação. 
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Existem muitos casos de defeitos congênitos. Quando olho espiritualmente para mulheres 
grávidas, para minha surpresa, eu descubro poucos casos de fetos anormais. Os maus espíritos no 
corpo estão segurando o pescoço do feto. Eu vi algumas crianças ainda não nascidas sofrendo 
grandemente nas mãos dos espíritos de garotas consolo. Embora eu posso ver o ventre muito 
claramente como em uma tela de TV, eu tenho uma dificuldade de não ser capaz de falar sobre 
isto para os membros. Há uma tendência em nossos membros de ouvir muito bem seus médicos, 
mas não o conselho a partir do diagnóstico espiritual. 
 
Eu sempre presto atenção especial às mulheres grávidas que visitam Cheong Pyeong. Um dia, 
vendo uma criança não nascida em uma situação terrível, eu orei fervorosamente e pedi a Deus, 
dizendo: “Deus, seu filho deveria nascer nessa forma tão terrível? Se o Senhor pode ajudar, por 
favor, ajude.” No dia seguinte, eu ouvi que a irmã grávida teve uma dor aguda e teve um aborto 
espontâneo. Quando visitei o hospital e vi o feto abortado, ele estava severamente deformado. 
 
Há muitos casos entre as irmãs japonesas onde a doença de atopia começa dentro de seus 
ventres. Se há maus espíritos atacando uma criança não nascida, há uma elevada probabilidade 
de que a criança tenha atopia, autismo, ou deformidade. Isto é causado por uma profunda 
penetração do corpo por espíritos de mães de aluguel do tempo dos antepassados da vítima, de 
garotas de conforto no exército japonês, ou de fornicadores. Eu tenho visto que quando os 
membros vêm para Cheong Pyeong e diligentemente separam os maus espíritos, estes problemas 
desaparecem gradualmente. 
 
8. Ignorância dos Membros 
 
É possível que um bebê desenvolva um problema de coração ainda no ventre. Tal criança tem 
uma alta probabilidade de morrer depois de apenas alguns meses. Quando digo para os membros 
que eliminarei os maus espíritos, às vezes eles não atendem minhas palavras. Quando recomendo 
a eles para orarem em Cheong Pyeong, eles tomam isto levianamente e voltam para suas casas. 
 
Quando seu filho parece estar saudável, brincando bem, crescendo sem qualquer dificuldade, 
eles esquecem tudo sobre o conselho que dei a eles. Contudo, depois de determinado tempo, eles 
compreendem que seu filho tem um problema e então vêm até mim em lágrimas, me pedindo 
para salvar a criança. 
 
Estes pais confusos de repente ligam e perguntam: “Devemos ir ao hospital ou devemos ir para 
Cheong Pyeong e receber sua oração?” Entretanto, há momentos quando é muito tarde para levar 
a criança para o hospital ou tratá-la com oração. Há um caso triste em que uma criança recebeu 
uma cirurgia três vezes e então teve seu Seung Hwa. 
 
Quando é diagnosticado espiritualmente que uma criança ainda não nascida tem um problema, 
devemos fazer as condições espirituais e eliminar os maus espíritos por quarenta dias antes do 
nascimento da criança, e também ter certeza de fazer uma condição espiritual por quarenta dias 
depois do nascimento.  
 
Devemos compreender que muitas vezes a ignorância dos membros pode conduzir à tragédia, e 
eu espero que vocês adquiram a sabedoria da fé absoluta. 
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9. Um Filho no Sistema de Apoio à Vida 
 
Havia uma irmã chamada Obuki, um casal dos 6500 casais coreano-japoneses da Igreja de Yi 
cheon na região Sul de Kyunggi. Ela deu a luz um bebê prematuro devido a uma ruptura da 
placenta em seu 7º mês de gravidez. A criança não estava adequadamente desenvolvida, e por 
isso, foi enviada imediatamente para a unidade de terapia intensiva e ligada ao aparelho de 
respiração artificial porque não podia nem mesmo ir para a incubadora. A criança tinha menos de 
50% de chance de sobreviver e a batalha entre vida e morte começou. Ela sentia que não tinha 
cumprido sua responsabilidade como uma mãe e não podia comer ou mesmo dormir devido aos 
seus sentimentos de culpa. 
 
Ela se empenhou na vida de oração enquanto visitava o bebê no hospital todos os dias. Ela pôde 
participar da cerimônia de liberação de sete gerações de vinte dias depois do nascimento do bebê. 
Por dois meses, ela esteve constantemente se preocupando e desejando que o bebê pudesse sair 
do sistema de apoio de respiração artificial. Contudo, de repente o bebê adquiriu um vírus e 
infecções por bactérias, e sua condição se deteriorou. Então outra complicação, envenenamento 
do sangue, causando que o corpo do bebê ficasse preto e dobrasse de tamanho, colocando-o na 
pior condição possível. Enquanto observava o bebê, e não havendo nada que ela pudesse fazer, 
então ela perguntou ao seu pastor sobre o procedimento de Seung Hwa e veio para Cheong 
Pyeong, pretendendo ao menos fazer alguma condição de oração pelo bebê. 
 
Ela ligava para o hospital em cada momento de intervalo, e o hospital estava pressionando-a para 
retornar rapidamente. Ela retornou ao hospital por volta da meia-noite e encontrou o médico, mas 
ele disse que não havia nenhuma esperança, e pediu a ela para fazer uma escolha. Ela retornou 
para Cheong Pyeong por volta das 2:40 da manhã, e orou fervorosamente sob a Árvore do Amor, 
e depois levou uma garrafa de Água do Céu para o hospital. Ela limpou o bebê com a Água do 
Céu e orou. Uma semana se passou sem qualquer melhora na condição do bebê. Ele não podia 
suportar ver a dor de seu filho, e assim, retornou para Cheong Pyeong. 
 
Depois do fim do seminário, ela foi chamada ao hospital. Parecia que o espírito do bebê, que 
estava totalmente dependente do sistema de apoio à respiração, estava quase deixando o corpo. 
Sem sequer um traço de esperança, ela pensou: “Agora você realmente irá para o mundo 
espiritual!” O médico disse que não havia mais nada que eles pudessem fazer pelo bebê, e saiu 
da sala depois de recomendar que ela preparasse o funeral. Depois de ligar para o pastor da igreja 
e os pais de ambas as famílias para notificar a situação, ela limpou o bebê com a Água do Céu e 
orou repetidamente: “Pai Celeste, eu não tenho nenhuma condição para o bebê. Mas com esta 
Água do Céu como uma condição, por favor, permita que Seu milagre aconteça como o Criador 
Todo-Poderoso. Contudo, faça a Sua vontade, e não como eu desejo.” 
 
Depois de passar da meia-noite, a enfermeira falou a ela com espanto que a condição do bebê 
estava melhorando. Ela correu até o bebê com um coração surpreso e grato. Depois desse dia, ela 
limpou o bebê com a Água do Céu em cada hora de visita com oração fervorosa. Depois de três 
semanas, no dia 7 de julho, o bebê finalmente foi capaz de sair do sistema de apoio de respiração 
artificial. Ela chorou e gritou muitas vezes a Deus: “Pai Celeste, o Senhor é vitorioso! 
Obrigada!”  
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O pessoal do hospital ficou eufórico, dizendo que um milagre havia acontecido. O bebê suportou 
toda a intensa dor e finalmente saiu do hospital no dia 31 de julho, três vezes maior do que seu 
tamanho de nascimento. Ele deu as boas vindas à sua cerimônia de 100 dias com os 
cumprimentos de todas as pessoas. Esta família ofereceu gratidão ao amor de Deus demonstrado 
através dessa jovem vida e ofereceram seu testemunho com gratidão aos Verdadeiros Pais, que 
nos legaram a vitória da providência de restauração e para Heung Jin Nim e Dae Mo Nim, que 
estão trabalhando tanto no mundo espiritual. 
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Capítulo 4 – Dedicação do Palácio da Presença Celeste 
 
O conteúdo a seguir foi selecionado do discurso e oração dos Verdadeiros Pais na cerimônia de 
dedicação para o Palácio da Presença Celeste do dia 7 de novembro de 1999 a fim de transmitir 
diretamente para nossos membros a visão e esperança dos Verdadeiros Pais para o Palácio. 
 
Seção 1 – O Palácio da Presença Celeste é o Palácio da Família, Tribo, Povo, 
Nação e Mundo 
 
1. Bênção do Verdadeiro Pai na Cerimônia de Purificação 
 
Amado Pai Celeste, neste dia, 7 de novembro de 1999, estamos dando início a uma cerimônia de 
purificação antes de realizar a cerimônia de dedicação para o Palácio da Presença Celeste. Eu sou 
verdadeiramente grato que podemos receber este dia de dedicar este vitorioso Palácio e oferecer 
a cerimônia de purificação enquanto o Céu nos observa. Este palácio é o lugar onde as famílias 
abençoadas nos mundos espiritual e físico podem se unir em unidade e fazer a determinação com 
o Senhor de manifestar Sua vitoriosa soberania espiritualmente e fisicamente. 
 
Pai Celeste, por favor, lembre deste dia, reivindique este palácio para sua propriedade, e 
estabeleça-o como uma base a ser lembrada por dezenas de milhares de gerações e a base do 
início da realidade de coração unificado de unidade espiritual e física que estabelece a tradição 
de amor. Por favor, conceda que este se torne um palácio de admiração, um palácio de amor, e 
um palácio de adoração que pode honrar os laços de sangue. 
 
Através disto, por favor, permita que este palácio se torne um marco e origem para a expansão 
do movimento para globalizar a soberania da realidade de amor sob o reino dos Pais de Céu e 
Terra. Eu ansiosamente imploro ao Senhor. 
 
Através desta cerimônia de purificação, na qual este palácio alcança o título de um palácio 
original e se torna estabelecido como o solo básico onde todas as coisas no céu e terra podem ser 
purificadas a partir da posição de unidade entre todas as coisas no céu e terra, Deus, e os 
Verdadeiros Pais; todos os palácios em todas as nações podem estar conectados, e dedicados ao 
Céu; eu imploro que o Senhor faça dele a base e local de início da tradição da Bênção. 
 
Ao purificar todo o lugar agora, eu imploro ao Senhor que aceite esta purificação para que em 
todo lugar do palácio onde cair o sal abençoado, o ambiente possa ser purificado, e as sombras 
de Satanás expurgadas, e o palácio se torne a base da tradição original na qual o amor de Deus e 
a carne e sangue dos Verdadeiros conduzam a história desde o início até o fim. 
 
Com os messias nacionais como os representantes das 185 nações, por favor, abençoe este lugar 
para servir como a base da restauração e realização da conclusão sobre todas as impurezas 
resultantes da falha do ideal da família de Adão na providência da Coreia, Japão, América e 
Alemanha. 
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Enquanto os Verdadeiros Pais purificam com suas mãos, orando fervorosamente que o Senhor 
pessoalmente execute a purificação juntamente com os Verdadeiros Pais, por favor, proteja este 
palácio eternamente com bênçãos, autoridade, honra e amor. Eu oro pelas bênçãos no nome dos 
Verdadeiros Pais. Amém! Amém! Amém! 
 
2. Oração no Corte da Fita Inaugural para a Cerimônia de Conclusão 
 
Amado Pai Celeste, hoje, 10 horas da manhã, no dia 7 de novembro de 1999, estamos oferecendo 
ao Senhor uma cerimônia de dedicação pelo Palácio da Presença Celeste, e por favor, esteja 
presente conosco e nos conduza. 
 
Sabemos muito bem quão triste tem sido a história da providência de restauração, a qual busca 
ordenar todos os níveis do mundo espiritual desde o paraíso, mundo espiritual intermediário e 
inferno, e purificar a linhagem decaída e corrupta do mundo satânico pela conexão das pessoas 
ao ideal de família verdadeira e a vida e linhagem direta de Deus. 
 
Assim, o destino que temos, que herdamos da linhagem decaída de Satanás, é que em meio ao 
sofrimento e gemido no mundo radicalmente contrário ao mundo original do ideal, estamos nos 
movendo na direção do inferno, quando de fato, deveríamos estar sendo conduzidos para o Reino 
Celeste. Nesta era da globalização do inferno na terra, o Senhor tem trilhado o longo caminho de 
tribulação através da história da religião a fim de nos proteger contra o caos da frente e de trás, 
da esquerda e da direita, de cima e de baixo, e para organizar a nova tribo de Deus através do 
indivíduo, família, tribo, nação, estado, mundo e cosmos enviando os Verdadeiros Pais na terra 
como o centro da providência de restauração para recuperar a linhagem de sangue do verdadeiro 
Deus. 
 
Através de Seu amor pela península coreana, o Senhor chamou e estabeleceu os Verdadeiros Pais 
nesta terra; esta nação tem sofrido por mais de cinco mil anos de miséria, e mesmo assim como 
uma nação solitária e pequena, ela tem mantido a pureza étnica e a lealdade ao ideal, e tendo até 
mesmo o título de “País de Propriedade do Oriente.” O Senhor tem amado esta nação enquanto 
seu povo tem exaltado a pureza sexual e a linhagem tradicional, e buscado fervorosamente os 
caminhos do filho obediente, do patriota e do santo. 
 
Neste fundamento, as religiões históricas tais como Budismo, Confucionismo, Cristianismo e a 
Igreja de Unificação têm sido integradas para o benefício de se colher o fruto de sua unidade 
com o coração de Deus, e a realidade de liberação para a humanidade tem sido estabelecida no 
fundamento de vitória, expandindo a pureza étnica da linhagem de Deus por todo o mundo. 
 
Além disso, o movimento de globalização da Bênção vem buscando elevar o fundamento da 
Bênção da liberação unificada no mundo espiritual, juntar o mundo celeste e o mundo físico 
como um único mundo como ambos os lados de uma mão, e levantar todas as pessoas do mundo 
como carne e sangue do amor verdadeiro dos Verdadeiros Pais de Céu e Terra sob a orientação 
de Deus e dos Verdadeiros Pais. Este movimento resultou no fundamento de ter abençoado 440 
milhões de casais até o momento. 
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Pela recente Bênção e organização de 400 milhões de casais de homens e mulheres solteiros, 
podemos abrir completamente o portão da Bênção para o mundo celeste, totalmente aberta para o 
mundo terreno, e abrir o portão do inferno no céu e na terra, estabelecendo assim, uma super 
rodovia através da qual as famílias podem entrar no Reino Celeste sobre as colinas dos Pais de 
Céu e Terra; sabemos que o Senhor esteve trabalhando duramente a fim de espalhar para todo 
céu e terra o Reino Celeste, o qual é a fonte da pátria original e do ideal de criação de Deus, e 
realizar a realidade de unificação no céu e terra. No longo curso de tribulação para determinar a 
supremacia vitoriosa na terra sob Sua orientação e graça, estamos chegando à forma de país 
unificado e topo do mundo, e povo abençoado e organizado do Reino Celeste na terra e no céu 
que transmite através das famílias e tribos o conteúdo unificado dos mundos espiritual e físico; 
com este progresso, iniciamos a construção do Palácio da Presença Celeste como um lugar onde 
todo o palácio celeste como a capital do Reino Celeste pode descer para a terra e fazer um início 
espiritual para atender os Pais de Céu e Terra, o Criador. Somos gratos por Seu trabalho duro por 
nós durante este processo desde que ele começou a mais de dois anos atrás. 
 
Esta casa não tem sido construída por seres humanos físicos, mas ao invés pelo mundo espiritual 
conduzido por Heung Jin Goon, Dae Mo Nim, Chung Mo Nim, e Dae Hyung Nim orientando o 
mundo humano com a cooperação baseada na definitiva lealdade e piedade filial. Hoje, como as 
atividades individuais têm sido globalizadas, as famílias abençoadas da Igreja de Unificação têm 
feito doações com devoção piedosa, com as quais este palácio se tornou uma realidade, e por nos 
conceder esta alegria hoje, somos verdadeiramente gratos ao Senhor, Pai. 
 
Este palácio foi construído como a base para começar a estabelecer um exemplo para seguirmos 
para além do nível de país nesta era de globalização, um exemplo para os esforços para 
estabelecer o mundo de amor sob a soberania de Deus pela organização de uma única nação com 
todos os países do mundo, sem mencionar a Coreia; portanto, por favor, pedimos que o Senhor 
possa reger diretamente sobre este lugar e nos conduzir para a era do Reino do Céu liberado na 
terra e no céu, uma era quando podemos marchar para o céu e terra unificados e o mundo de 
igualdade e paz com unidade entre os antepassados abençoados no mundo espiritual e os 
descendentes abençoados na terra.  
 
Em conexão com todos estes esforços, enquanto dedicamos este como um lugar de treinamento e 
desenvolvimento espiritual onde todas as pessoas podem se tornar firmemente determinadas em 
seus corações a alcançarem o amor da linhagem pura através da conexão de vida, por favor, 
aceite este lugar como uma base que encarna a vitória de ter estabelecido o primeiro objeto para 
a condição que representa toda a humanidade e todas as coisas na terra no lugar assistido por 
todos os espíritos no mundo celeste e por todos os seres no Reino Celeste, e como um espaço 
onde podemos trazer a liberação vitoriosa de pessoas que estão aptas a assumir a autoridade de 
príncipes e princesas do Reino Celeste. 
 
Enquanto dezenas de milhares de pessoas se reuniram aqui a partir de todas as nações para 
celebrar esta cerimônia de dedicação com corações sinceros, imploramos ao Senhor para tornar 
este lugar um templo atraente onde corações estejam juntos para despertar a fragrância floral e 
como uma origem de amor que pode ser revelada ao Reino Celeste, para todo o universo, e para 
o coração da humanidade, e ser admirada como o símbolo substancial do amor. 
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Ansiosamente imploramos ao Senhor para proclamar no nome dos Verdadeiros Pais e no nome 
de toda a humanidade a Bênção, quando as pessoas de liberação podem ser educadas para 
purificar toda a realidade de coração em conexão com todas as coisas, o povo coreano, e a 
humanidade juntamente com todos os anjos no mundo celeste para que estas pessoas possam ser 
enviadas como cidadãos que se conduzem para o céu e terra, e o Reino Celeste no céu, 
estabelecendo assim, este lugar como o templo e palácio de amor e orgulho por gerações 
eternamente. 
 
Pela realização da unidade com as famílias abençoadas da Igreja de Unificação e a Segunda 
Geração, como também com as famílias abençoadas no mundo celeste e seus descendentes 
abençoados na terra que estão lembrando e orando por este dia, traremos a realidade liberada de 
unificação das Coreias do Sul e do Norte, e pela equalização e integração da diferença cultural 
entre Oriente e Ocidente, a diferente econômica entre Sul e Norte, e a diferença entre o Reino 
Celeste na terra e no céu, avançaremos para o mundo pacífico e igual do duradouro Reino 
Celeste; isto eu dedico e abençoo diante do Supremo Regente e Grande Rei, o Criador de céu e 
terra no nome dos Verdadeiros Pais, que contam com Jeová. Amém, Amém, Amém. 
 
3. O Quarto Adão, a Realização do Reino dos Céus na Terra e no Céu 
 
Qual é o nome deste lugar sagrado? Ele significa a realização do Reino do Céu na terra e no céu 
pelo Quarto Adão. O que é isso? O mundo terreno e o mundo celeste estiveram separados até 
agora. Eles eram inimigos. Deus e o diabo estavam lutando. Quem pararia essa luta? Se Deus 
fosse capaz de fazê-lo, Ele teria feito isso desde o dia quando a queda ocorreu. Entretanto, Ele 
não pôde fazer isso. Porque? Porque o Deus Todo-Poderoso não pôde fazer isso? Se Deus 
tentasse parar a luta, então o diabo queria levar esta luta para um nível mais profundo de conflito. 
 
Então, quem iria parar esta luta? Os falsos pais se tornaram a origem deste conflito. Se os 
Verdadeiros Pais perguntam para Satanás: “Deus tinha esta situação por causa disto e disto; 
você, Satanás, em oposição a mim por causa disto, não está trilhando este curso, também 
pensando como fugir desta situação?” Então ele diria: “Sim.” E se perguntasse: “Qual é o 
caminho pelo qual você pode ser restaurado? Não é verdade que Deus pode encontrar um 
descanso e você pode escapar desta história dolorosa de luta somente pelos Verdadeiros Pais 
encontrando a posição de mais elevado valor além do Adão e Eva originais e estabelecendo a 
tradição dos pais ideais originais?” E Satanás novamente diria: “Sim. Eu sei disso muito bem.” 
Deus sabe isto, e assim também Satanás. Uma pessoa que pode oferecer essa admoestação não é 
Deus e nem o diabo, mas somente os Verdadeiros Pais. 
 
A família sobre a qual os Verdadeiros Pais estão falando é a família pela qual Deus tem 
esperado. A família de Satanás existe para o propósito de assistir o processo de estabelecer a 
família sobre a qual os Verdadeiros Pais têm falado e que Deus tem esperado. Portanto, Satanás 
deve se tornar o príncipe das trevas conduzindo a história de sofrimento, tanto quanto ele tem 
sentido as diferenças existentes aqui. Ele não pode sentir ressentimento, mesmo se assumir tal 
posição porque aquilo que os Verdadeiros Pais disseram para ele estava correto e com inegável 
evidência. Assim, quem é a pessoa que irá parar e resolver a luta entre Deus e Satanás? Este é o 
Messias, sobre quem o Cristianismo tem falado. 
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O Messias é o Adão aperfeiçoado. Ele não é o Adão que caiu como um falso pai e destruiu a 
tradição dos Verdadeiros Pais, mas o Adão que a aperfeiçoou. O Adão perfeito é da linhagem de 
sangue direta de Deus. Ele herdou a linhagem de sangue de Deus. Quando Adão e Eva 
passassem através do período da adolescência, eles entenderiam quem seria seu parceiro, e 
naturalmente buscariam seu relacionamento destinado, esquecendo todos os seus outros desejos. 
 
Quando entrassem no período da adolescência, o que eles deveriam fazer? Adão e Eva não 
deveriam fazer como eles desejavam. O matrimônio de Adão e Eva é o matrimônio de Deus. Ele 
é onde a linhagem de sangue de Deus está sendo conectada. Deus se coloca na posição da mente, 
e Adão se coloca na posição do corpo, através do que Deus se torna o Deus do padrão vertical e 
se conecta ao fundamento horizontal como seu centro. 
 
Como resultado, amor, vida e linhagem, que são os princípios originais da grande caminho 
cósmico, podem se estabelecer neste ponto e se conectar com a semente. Se a linhagem de 
sangue de Deus é encarnada, a semente encarnada eterna e imutável deixará descendentes que 
podem seguir direto para o Reino do Céu. Entretanto, a semente que deveria ter se tornado a 
semente encarnada se tornou outra coisa. Portanto, isto deve ser recolhido e restaurado. Vocês 
não têm ideia de quão incrivelmente difícil é este caminho de restauração. Contudo, aqueles que 
não entendem essa tristeza (han) da restauração não estão qualificados para entrar no Reino do 
Céu. Você não pode ser o soberano de liberação se não pode superar a armadilha da desgraça e 
as muralhas do mundo satânico. 
 
Assim, o Pai construiu esta casa, ou o filho do Pai no mundo espiritual e a sogra do Pai, Dae Mo 
Nim construíram isto? Quem construiu? O mundo espiritual construiu esta casa ou o mundo 
físico substancial a construiu? O Pai ajudou ou não? O Pai não ajudou, nem mesmo com um 
centavo. 
 
Em um futuro não tão distante, o pôr do sol e a noite visitarão o mundo satânico e a luz radiante 
da manhã visitará a Igreja de Unificação, e daremos as boas vindas para o tempo da primavera e 
da liberação. Isto será a Igreja de Unificação ou a Família da Unificação? Isto será a Família da 
Unificação. Portanto, é a Família da Unificação que representa o céu e terra. É a Família da 
Unificação que representa e transcende todas as nações. É uma família representativa que 
transcende todas as nacionalidades. É uma família representativa de todas as coisas. Porque? 
Porque ela tem a raiz do Amor Verdadeiro. Ela é a semente de Amor Verdadeiro, mesmo se 
morrer. A Igreja de Unificação apresentou a grande revolução da família. 
 
Atualmente, o mundo satânico está completamente superado. As famílias americanas estão todas 
em ruína. A antiga União Soviética e até mesmo as nações avançadas estão em débito comigo. 
Elas deveriam vir diante de mim, se ajoelhar, oferecer suas posses, seus filhos, suas tribos, e sua 
nação, e deveriam ter o desejo de serem governadas por mim. A fim de que essa nação seja 
administrada por mim, ela deve trilhar o caminho de sacrifício, até mesmo se isto tiver que ser 
conduzido pela força; do contrário, não haverá nenhuma maneira para eles sobreviverem. Esse é 
o motivo pelo qual o Rev. Moon esteve trilhando este caminho por toda a sua vida mesmo sob 
enorme perseguição. Eu tenho trilhado este caminho com perseguição ao longo da vida ou com 
tranquilidade ao longo da vida?  
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Que tipo de situação eu estou agora, depois de ter trilhado por tais perseguições e maldições? Eu 
sou uma pessoa de energia baixa apenas lutando para sobreviver, ou uma pessoa de coragem e 
orgulho? Eu sou sempre corajoso e ousado. Eu convenci Gorbachev da União Soviética e Kim Il 
Sung da Coreia do Norte. Eu sou aquele que convenceu os maus reis deste mundo. Eu vivo assim 
até mesmo atualmente. 
 
Todos os tipos de pessoas deste mundo são dependentes de mim. Eu tenho uma autoridade 
histórica e substancial. Não há ninguém que possa me superar teoricamente no mundo da 
religião. Esse é o motivo pelo qual eu lutei para trazer e educar teólogos e filósofos de todas as 
partes do mundo. Então, o Rev. Moon é uma grande pessoa ou um tolo? 
 
Nós, da Igreja de Unificação, buscamos criar uma família indivisível na qual Deus deseja habitar 
eternamente. Mesmo se pudermos expulsar Deus, Ele entrará pelas portas de trás para dormir 
conosco, mesmo que seja escondido. Tal família é a família tradicional da Igreja de Unificação e 
uma família que pode ser bem-vinda no céu e na terra. 
 
Os pais das famílias da Unificação são filhos obedientes de Deus, cidadãos leais da nação, santos 
do mundo, e assim, os filhos desses pais também são filhos obedientes para os pais, cidadãos 
leais, santos e filhos e filhas sagrados. 
 
Agora é um tempo para você dizer adeus para o Pai. A restauração através de indenização 
começa quando você nega completamente o mundo externo. Quando você tiver alcançado a 
completa restauração, ainda permanecerá um estágio no qual você deve negar todas as coisas 
centrando no amor de Deus. Você deve negar completamente todas as coisas que não se 
enquadram no padrão do Amor Verdadeiro; em outras palavras, você deve purificá-lo. Enquanto 
recepcionamos a segunda era do estabelecimento familiar, este período importante quando céu e 
terra estão em intersecção, a última tarefa dos Verdadeiros Pais é definir esse Princípio. Vocês 
não devem ser ignorantes sobre isto. 
 
Os casais abençoados têm feito todas as coisas de acordo com a palavra de Deus? O Pai tem 
declarado muitas coisas em meu curso de quarenta ou cinquenta anos de vida pública. Esse 
caminho é a história de nossa tradição, mas vocês têm vivido de acordo com ele? Vocês têm 
vivido ou não? Vocês não têm vivido. A fim de receber a herança de Deus, o Pai fez tudo, 
mesmo além do que Deus sabia e demandava dele? Eu fiz ou não? Eu tenho abençoado santos e 
assassinos juntos. Deus poderia ter feito isso? Isso poderia somente ser feito pelos Verdadeiros 
Pais. Os Verdadeiros Pais são as únicas pessoas que podem parar a luta entre Deus e Satanás. 
 
Se eu perguntar para Deus: “O Senhor é um Deus tão triste, que ainda não encontrou um dia de 
repouso na posição pacífica da terra prometida por causa disto e disto,” e então Deus diria: 
“Sim.” Se perguntado: “Através de quem, o Senhor está tendo a solução disto?” Então Deus 
responderia: “Através dos Verdadeiros Pais.” Se perguntado: “Então, o Senhor confia 
absolutamente nas palavras dos Verdadeiros Pais? O Senhor obedece estas palavras 
absolutamente?” Então Deus diria: “Com certeza, eu faço isto.” Deus obedece. A Igreja de 
Unificação está propondo esta lógica de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta porque 
Satanás levou embora a obediência, amor verdadeiro e este princípio de vitória absoluta. 
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A conclusão é esta: nossa família está qualificada para herdar o céu e terra. Essa é nossa família! 
Aqueles que juram isso levantem suas mãos. 
 
Este é o Palácio da Presença Celeste. Através do palácio de nossa mente, o palácio de nossa 
família, o palácio de nossa tribo, o palácio de nosso povo, o palácio de nossa nação, o palácio do 
mundo, o palácio do Reino do Céu na terra, alcançamos o palácio do Reino do Céu no céu. Este 
é o castelo celeste. Em um palácio, existe um rei. Vocês devem entender que estamos iniciando 
um palácio no qual até mesmo Deus habita. Neste dia de dedicação desse palácio sagrado, o que 
o Pai deveria enfatizar? 
 
Devemos formar uma família absoluta, uma família única, uma família imutável e uma família 
eterna que pode atender Deus. Devemos formar uma família com quem Deus deseja morar junto 
por dezenas de milhares de anos, uma família com quem Deus pode deixar para trás Sua tristeza, 
e uma família a quem Ele deseja seguir. Somente com essa família, Deus será capaz de encontrar 
um filho amado, transcendendo a tristeza de ter perdido o filho unigênito por centenas de 
milhões de anos, e saltando muito além do bloqueio erguido por Adão e Eva. Deus deve ser 
capaz de mover livremente a partir do trono celeste para o trono terreno. Ele deve ser capaz de se 
mover livremente pelo apertar de um botão. Somente o amor verdadeiro pode desenvolver tal 
ambiente. Esse é o motivo pelo qual o Pai é o rei que criou e ensinou o sistema lógico da verdade 
do amor verdadeiro. Quem é o rei de todos os casais abençoados ao redor do mundo? Quem é o 
fundador e a principal personagem chamando pela globalização da família verdadeira? Todos, 
incluindo até mesmo o povo de uma ilha remota, sabem que é inegavelmente o Pai. Sendo que o 
Pai tem abençoado a todos como uma verdadeira família global, ele é o rei das verdadeiras 
famílias abençoadas. Eu sou o Pai desse rei familiar. É a esperança de Deus e ao mesmo tempo a 
esperança do Pai que vocês se tornem filhos desse rei e formem uma família que herda a tradição 
da família do rei. Qual é a tristeza de Deus? Deus perdeu três gerações porque a primeira 
geração, a família de Adão e Eva, como também a família de seus netos não puderam realizar o 
ideal de Deus. Essa é a tristeza de Deus. Ao recuperar as três gerações, devemos realizar 
completamente o fundamento para a resolução da tristeza de Deus e fazer Deus declarar: "Eu 
devo viver com você eternamente." Essa é a verdade imutável, a verdade eterna e a verdade 
tradicional. Vocês devem jurar herdar essa tradição e se tornar verdadeiros filhos celestes e 
verdadeiros pais que podem legar seu espírito aos seus descendentes. Todas aqueles que podem 
fazer essa determinação, levantem suas mãos e jurem diante de Deus! [Amém!] Eu oro que a 
bênção de Deus esteja com vocês. [Amém!] 
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