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Prefácio  
 
Na manhã de Páscoa em 1935, Sun Myung Moon estava em profunda oração na encosta de 
uma montanha coreana quando Jesus Cristo apareceu a ele, e disse que ele tinha uma 
missão importante para cumprir na realização da providência de Deus. Ele estava então 
com dezesseis anos. Pelos próximos nove anos, Sun Myung Moon estudou intensamente e 
se esforçou para se preparar para esta responsabilidade. Naqueles anos de oração, ele 
descobriu uma série de princípios através dos quais foi possível entender claramente a 
natureza espiritual e física do universo, o processo e significado da história, como também 
os significados internos para as parábolas e símbolos da Bíblia e o propósito das religiões.  
 
Após o fim da Segunda Guerra Mundial a Coreia foi liberada da ocupação japonesa, e 
quarenta anos de perseguição religiosa acabou. O Rev. Moon começou então seu ministério 
público, tornando conhecidas pelos cristãos as profundas verdades que tinham sido 
reveladas para ele. Somente alguns preciosos meses mais tarde, entretanto, a Coreia foi 
dividida em norte e sul, e as forças comunistas tomaram o Norte, onde o Rev. Moon estava 
ensinando naquele tempo. A supressão da religião, especialmente do Cristianismo, pelos 
comunistas coreanos superou até mesmo o que tinha sido experimentado sob os japoneses. 
Se esperava que os cristãos se conformassem à nova sociedade ateísta em palavras e ações.  
 
Sun Myung Moon já tinha obtido muitos seguidores como um líder cristão em Pyungyang, 
e logo chamou a atenção das autoridades comunistas. Uma noite sem advertência, ele foi 
levado para o Departamento de Polícia Dae Dong e foi torturado e brutalmente espancado 
até ser atirado como morto no jardim da prisão. Ele foi encontrado por sua congregação. 
Logo que se recuperou, ele começou a pregar novamente.  
 
Deste modo, o Rev. Moon logo depois foi preso novamente e enviado para um campo de 
trabalho no Norte, em Hung-nam. Quando ele entrou no campo, imediatamente soube que 
tinha sido enviado ali para morrer. Os prisioneiros eram deliberadamente encarregados com 
muito trabalho e subalimentados, e eram forçados a trabalhar longas horas na mineração, às 
vezes com suas próprias mãos, e carregando sacos pesados para o embarque em navios. 
Geralmente os homens não sobreviviam naquele campo por mais de seis meses, mas Sun 
Myung Moon compreendeu a importância da mensagem que tinha para dar ao mundo, e se 
determinou que suportaria todas as dificuldades até o dia quando estivesse livre novamente 
para continuar seu trabalho. Embora as cotas de trabalho dos prisioneiros fossem 
propositalmente mais elevadas do que era possível atingir, o Rev. Moon decidiu superá-las. 
Ele viveu no campo de trabalho por dois anos e dez meses, e até mesmo recebeu um prêmio 
por seu excelente trabalho.  
 
Sabemos muito pouco de sua vida em Hung-nam a partir de suas próprias palavras, mas 
antigos seguidores do Rev. Moon nos relatam que os outros prisioneiros não o viam dormir. 
Quando todos iam dormir à noite, ele já estava em oração, e quando eles acordavam no dia 
seguinte, eles o viam orando novamente. Ele tem dito que durante aquele tempo, ele nunca 
pôde orar a Deus de uma forma comum:  
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“Eu nunca orei por fraqueza. Eu nunca reclamei. Eu nunca fiquei zangado com minha 
situação. Eu nem mesmo pedia Sua ajuda, mas estava sempre confortando Ele e dizendo 
para não se preocupar comigo. O Pai me conhece muito bem. Ele já sabia sobre meu 
sofrimento. Como eu poderia falar a Ele sobre meu sofrimento e causar ainda mais dor ao 
Seu coração? Eu podia somente dizer a Ele que nunca seria derrotado por meu sofrimento.”  
 
Embora na prisão o Rev. Moon nunca pôde falar sobre o Princípio Divino, outros 
prisioneiros foram atraídos para ele por sua vida como um homem de Deus. Muitos homens 
tiveram sonhos ou visões para procurá-lo. Mesmo nessa situação de prisão, Sun Myung 
Moon encontrou aqueles que tinham sido preparados por Deus para aquele tempo na 
história. É a partir desses homens que aprendemos a história de sua vida no campo de 
trabalho.  
 
Em junho de 1950 quando a Guerra da Coreia começou, o B-29 americano bombardeou a 
área industrial da prisão de Hung-nam. Quando o grupo das Nações Unidas desembarcou 
do mar, as autoridades da prisão começaram a executar todos os prisioneiros. No dia 
anterior à execução de Sun Myung Moon, um bombardeio naval das Nações Unidas 
começou em Hung-nam. Sob esse fogo, as autoridades comunistas fugiram da área, e ele 
juntamente com outros prisioneiros foram libertados pelas forças das Nações Unidas no dia 
14 de outubro de 1950.  
 
O fluxo de refugiados tinha começado sua jornada para a Coreia do Sul, mas as estradas 
estavam intransitáveis por causa das operações militares. Portanto, os milhares de pessoas 
se esforçaram em seu caminho para o sul caminhando por trilhas nas montanhas. Os antigos 
seguidores do Rev. Moon em Pyungyang tinham se espalhado. Ele trilhou as centenas de 
milhas de volta para a cidade e tentou localizar cada um deles. Um de seus amigos 
prisioneiros o estava seguindo desde Hung-nam, mas a perna deste homem estava 
quebrada, e ele não poderia caminhar as longas milhas para o sul. O Rev. Moon carregou 
este homem em suas costas e em uma bicicleta as seiscentas milhas até Pusan. Novamente 
eles começaram a dar a mensagem de nova esperança.  
 
Em 1954 o Rev. Moon começou formalmente a Igreja de Unificação (A Associação do 
Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial) na Coreia. Há novas sedes em 
mais de quarenta países e em mais de 120 cidades nos Estados Unidos.  
 
A Igreja de Unificação está formada ao redor do Princípio Divino, um conjunto de 
princípios baseados nos padrões que o Rev. Moon encontrou na Bíblia durante seus anos de 
busca. Ele descobriu que Deus esteve utilizando uma estratégia consistente para salvar o 
homem – através do Velho Testamento e do Novo Testamento – que fornece o fundamento 
para a vida e ensinamentos de Jesus.  
 
À luz dos princípios de criação e restauração que Deus ainda está utilizando no mundo 
atual, os cristãos podem encontrar novo esclarecimento para os problemas enigmáticos da 
fé e da interpretação da Bíblia – mas ainda mais, eles descobrirão significado mais 
profundo na condução cotidiana de suas vidas.  
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Os visitantes das comunidades residenciais da Igreja de Unificação frequentemente 
observam a grande variedade de antecedentes, personalidades, e até mesmo a idade dos 
membros que, no entanto, estão tão obviamente unidos em coração. Ao redor do mundo, 
pessoas de todas as idades podem ser encontradas trabalhando juntas como uma única 
família de cristãos – transcendendo barreiras de cultura e até mesmo de inimizades 
nacionais – vivendo com o propósito de trazer a realidade de Deus e Seu amor para as 
pessoas do mundo.  
 
Vivemos atualmente em um tempo de confusão fundamental. Entretanto, não é somente 
uma confusão externa, mas também uma crise em nossa fé. O Cristianismo está em crise. 
Mas este também pode se tornar um tempo de nova esperança, porque estamos sendo 
chamados a lidar com as questões mais fundamentais de todas.  
 
Perdemos o controle de nossa produção de alimentos, da ética de nossos governos, e até 
mesmo de nosso suprimento de oxigênio da terra. Esperamos que a ciência resolva, no 
devido tempo, estes problemas de nosso ambiente físico, por mais desconfortáveis que 
possamos estar durante este tempo. Mas onde podemos nos mover para resolver os 
problemas de fé e moralidade? Devemos também recuperar o controle de nossa vida 
espiritual e moral, onde a confusão causa o maior sofrimento e tem as mais profundas 
consequências. Nosso Cristianismo deve seguir fundo o suficiente para oferecer as soluções 
práticas mundiais para questões morais: Onde está o equilíbrio entre a moralidade de matar 
seres humanos individuais na guerra, e a imoralidade de abandonar nações inteiras ao 
domínio de um poder exterior? Como podemos reconciliar “a nova moralidade” com 
nossos sentimentos intuitivos sobre moralidade cristã? Por que, afinal de contas, a família e 
o matrimônio deveriam ser sagrados? Há finalmente algo eterno – e, portanto, absoluto – na 
natureza e vida humana?  
 
Meras especulações se Deus existe ou não são menos significativas para nós do que a 
questão, “Se Deus existe, por que Ele não faz algo sobre o mundo?” Cristãos devem ser 
capazes de responder essa questão. Encontrar nova esperança no mundo atual não é um 
assunto fácil. As pessoas não se satisfazem mais com ideais efêmeros, mas para serem 
reinspiradas, devemos ser capazes de dizer claramente: O que é bem e mal na vida real? No 
quê exatamente Deus tem trabalhado na história? O que é Deus e como podemos conhecê-
lo de forma definitiva? E o que Deus espera dos cristãos nesta época de desespero?  
 
Somente uma mensagem cristã que possa lidar com questões definitivas – e fornecer 
respostas claras e simples – pode trazer nova esperança atualmente. O Rev. Sun Myung 
Moon veio trazendo esta mensagem.  
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Nota do Editor  
 
Os discursos neste livro foram compilados a partir de muitos discursos proferidos por Sun 
Myung Moon em 1971, 1972, e 1973 para membros residentes nas igrejas, e em centros de 
treinamentos da Igreja de Unificação nos Estados Unidos e Canadá.  
 
O editor trabalhou com transcrições de traduções simultâneas a partir do coreano dos 
discursos do Rev. Moon. A tradução foi feita pela Sra. Won Pok Choi ou o Sr. Young Whi 
Kim. A tradução de qualquer idioma oriental para o inglês apresenta muitas dificuldades 
para o tradutor, particularmente quando ele tem que lidar com ideias e terminologias 
abstratas. Neste caso, os tradutores têm o problema de produzir imediatamente um conceito 
verbal conciso em inglês. A despeito destas dificuldades, os discursos do Rev. Moon 
passados através de seus intérpretes mantiveram sua abundante inspiração, desafio e beleza.  
 
Sendo que o Rev. Moon direcionou seus discursos para membros da Igreja de Unificação, 
ele frequentemente utilizou terminologias que são familiares a eles através de seu estudo do 
Princípio Divino. Para uma explanação completa dos termos e conceitos que possam não 
ser familiares ao leitor, recomendamos sua consulta ao Princípio Divino, o qual pode ser 
adquirido a partir do publicador.  
 
Com a confiança que vocês encontrarão nestes capítulos uma nova esperança para a 
realização da plenitude da vida com Deus em um mundo ideal, estamos felizes em oferecer 
este livro.  
 
Washington, D. C. 1º de outubro de 1973 Rebecca Salonen 
 
Tradutor para português em 2018: Prof. Marcos Alonso 
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Fé e Realidade  
 
A vida de fé não depende da realidade concreta e visível deste mundo físico, mas tem a ver 
com o Deus invisível. Estamos vivendo em um mundo de realidade prática, por isso 
devemos lidar com questões práticas nesta terra. Entretanto, a vida de fé pertence a outra 
realidade, e não podemos aplicar os mesmos padrões, ou lidar com as mesmas questões.  
 
Neste mundo, todos buscamos felicidade e alegria. Como seres individuais nunca podemos 
encontrar felicidade, mas precisamos algum outro elemento com o qual alcançá-la – outra 
pessoa, coisas materiais, um objetivo intelectual. Podemos aplicar determinado critério para 
tudo no mundo. A menos que encontremos outras coisas ou pessoas que nos estimulem e 
nos façam felizes, não podemos fazer progresso na vida. Em outras palavras, encontramos 
felicidade através de algo objetivo que nos estimule. Em nossa vida acadêmica, somos 
felizes quando perseguimos a realidade intelectual. Mas felicidade vem ao longo de um 
período de tempo quando nos esforçamos para alcançar um objetivo ou ideal elevado. O 
problema sempre é, “Como eu posso estabelecer um relacionamento entre mim mesmo e 
meu objeto que trará felicidade?”  
 
Infelicidade, depressão e desespero serão produzidos sempre que falhamos em manter o 
relacionamento adequado com nosso objeto. A fim de que continuemos vivendo, é 
absolutamente necessário termos um estímulo objetivo contínuo e positivo. Todos os 
elementos de sucesso e falha se desenvolvem ao redor deste relacionamento. Como vocês 
continuarão a ser estimulados positivamente em seu trabalho acadêmico? Essa é a chave 
para o sucesso. Embora você possa estabelecer muitos padrões ideais no mundo da 
realidade, se este estímulo contínuo é cortado, você fracassará em alcançar o objetivo.  
 
O mesmo princípio se aplica também à vida de fé. Mas quando falo sobre a vida de fé que 
experimentamos neste mundo, às vezes parece para nós não haver nenhuma evidência ou 
método científico para validar nossa fé. Estamos lidando com coisas invisíveis e 
frequentemente impraticáveis para as quais não podemos aplicar o mesmo tipo de cognição 
como no mundo da realidade. O problema é, portanto, como podemos encontrar e nos 
relacionar concretamente com uma fonte de estímulo positivo em nossa vida de fé? Como 
podemos ser felizes em nossa vida de fé?  
 
Sempre que surge o problema da vida física dos seres humanos, nos deparamos com 
questões referentes a coisas materiais ou substanciais. Mas no mundo da fé, há o problema 
de cognição, ou a questão de conhecimento. Assim, a realidade da consciência – fé ou 
realidade – se torna muito importante. Como podemos criar uma conexão entre a vida de fé 
e a vida deste mundo através de nosso conhecimento? Quando pensamos somente sobre as 
vidas de outras pessoas, é difícil descobrir este estímulo. Mas não há nenhuma outra forma 
de estabelecer um padrão para nós mesmos, mas pela observação e estudo de todas as 
figuras centrais na providência de Deus desde Adão. Devemos estudar de perto como estas 
pessoas, figuras providenciais de Deus, incluindo os santos e sábios do passado, viveram 
em suas interações com seres humanos, e como se relacionaram com coisas materiais. 
Vamos olhar para Noé, Abraão, Moisés, João Batista, e outras figuras providenciais. 
Devemos ser curiosos sobre seus objetivos e motivos. Esta será a questão.  
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Todos estes grandes homens começaram suas vidas de fé centrados não neles mesmos, mas 
em Deus. Por que devemos respeitar, e às vezes até mesmo adorá-los? Simplesmente 
porque eles foram guiados por Deus, não por eles mesmos. Além disso, devemos saber que 
tipo de vida eles viveram por Deus em suas épocas. Descobrimos que todos eles tiveram 
um conflito – suas vidas de fé versus a vida da realidade. Também descobrimos que eles 
não foram os únicos que enfrentaram estes conflitos, mas que eles resolveram o problema 
quando se posicionaram centrados em Deus, não em seus próprios desejos. E sabemos que 
por causa deste conflito entre o lado de Deus e o lado do mundo, estas pessoas suportaram 
perseguição e sofrimento. Esse é o motivo pelo qual eles são grandes pessoas.  
 
Sempre descobrimos que a vida deles neste mundo foi solitária porque sofreram muito e 
foram rejeitados pelo mundo. Eles geralmente não tinham ninguém para compartilhar seus 
pensamentos e sentimentos; somente podiam seguir com Deus. E quando olhamos para 
suas vidas materiais no mundo, descobrimos que essas pessoas eram tão limitadas em suas 
vidas materiais, que naturalmente voltavam seus corações e vidas na direção de Deus. 
Quando imaginamos a consciência que elas tinham, podemos ver que o escopo de seu 
pensamento era muito reduzido, para que pudessem ver tudo centrando em Deus. Assim 
eram suas vidas. Elas tinham que viver suas vidas centrando na unidade com Deus.  
 
Em cada área – relacionamentos com pessoas, conhecimento, coisas materiais – eles 
mergulhavam em um relacionamento com Deus, porque não havia mais ninguém para 
confiar, exceto Deus. Não havia nenhuma forma para ter dar e receber horizontalmente, 
para buscar um objeto de felicidade ao seu redor, por isso eles se concentraram em 
encontrar seu objeto em Deus – de forma mais séria do que tinham buscado um objeto neste 
mundo. Porque o fundamento para sua fé era tão estreito, eles tinham que confiar no céu 
para seguir através de um canal estreito até Deus. E assim, eles abriram novas realidades 
abraçando Deus com esperança e o desejo de um ideal mais elevado.  
 
Mesmo se somente um caminho estreito estava aberto até Deus, eles não ficavam 
desencorajados. Devemos também ser otimistas na mesma situação. Há sempre um 
caminho para continuar. Não podemos ficar descontentes. Deus criou todas as coisas para a 
felicidade, satisfação e contentamento das pessoas. Por isso, mesmo quando alcançamos 
esta passagem estreita, não nos sentimos derrotados, porque a partir desse ponto estreito, 
um novo relacionamento entre nós mesmos e Deus se abrirá. Neste ponto encontraremos 
verdadeira felicidade e maior contentamento. Por exemplo, São Francisco enfatizava a 
pobreza pura, um nada no qual ele pôde encontrar felicidade, apreciação e satisfação. A 
partir desse ponto, Deus pôde operar com ele e deixá-lo se sentir feliz e alegre. Unidade 
com Deus pôde ser criada a partir desse ponto.  
 
Devemos compreender que nós, como pessoas decaídas, estamos colocados entre duas 
linhas representando o lado de Deus e o lado do mundo. Devemos reconhecer que essas 
linhas são estreitas; então saberemos quando a nova era de felicidade e alegria começará. 
Vocês conhecem a vida de Noé. Quando ele encontrou um impasse – cento e vinte anos 
recebendo perseguição enquanto construía sua arca – nesse ponto ele foi forçado para uma 
posição estreita, e uma nova vida de fé começou. 
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Vocês terão criado uma nova realidade de felicidade e bênção quando forem capazes de 
superar o ponto de serem restringidos, quando provarem que podem abrir uma nova porta 
para seu relacionamento com Deus.  
 
Por anos Noé somente pôde pensar em construir a arca, e seguia para a montanha para 
trabalhar lá. Vocês acham que existe uma mulher que pode suportar dez anos com um 
esposo assim? Uma esposa americana pede o divórcio se seu esposo vai embora por seis 
meses. O trabalho de Noé não era uma tarefa comum. Portanto, este evento deve ter sido o 
maior depois que Deus criou o homem. E se uma esposa começa a perseguir seu esposo, os 
filhos também farão a mesma coisa. Quanta dor Noé deve ter sentido em seu coração 
quando sua família não pôde entendê-lo. Por causa disto ele teve grandes problemas. 
Quando ele pedia para sua família por algo para comer, ou algo para vestir, eles o tratavam 
como se fosse um mendigo. Noé podia suportar as perseguições de fora de sua família – da 
vila ou da nação. Mas estes sofrimentos e perseguições estavam vindo de sua própria 
família, o mais difícil para ele suportar. A despeito disso, ele teve que finalizar seu 
trabalho. Ele tinha grande confiança, grande fé em Deus. A vida de Noé foi cheia de 
perseguição e rejeição – ele estava inteiramente sozinho. Mas ele não podia se livrar de 
Deus, embora tivesse que esquecer todos os outros. Sua esposa e filhos às vezes podem ter 
sentido vontade de matá-lo. Mas quanto mais ele recebia perseguição de seu ambiente, mais 
seu coração se voltava para Deus. Ele se tornou separado de suas circunstâncias e sua 
comunidade. Ele se tornou separado do mundo, por isso ele passou para a posição onde 
podia receber amor de Deus. Se ele tivesse rejeitado aquelas pessoas que o perseguiram, 
então a vontade de Deus não teria sido cumprida. Mas Noé se sacrificou por aqueles que o 
perseguiam. Ao invés de causar sofrimento a eles, Noé tinha a mente de perdoar seus 
pecados por Deus. Ele estava na posição do irmão não decaído pedindo para Deus perdoar 
os irmãos e irmãs decaídos, e voluntariamente suportou todas as dificuldades. Noé tinha 
esse coração. Por causa desse coração, Deus pôde seguir em Sua providência de 
restauração. A posição de completa autonegação centrada em Deus – essa era a posição de 
Noé.  
 
Este mesmo princípio se aplicou a todo lugar – por exemplo, nos casos de Moisés e João 
Batista. Moisés seguiu o mesmo curso. Ele passou sua juventude no palácio do Faraó. Mas 
quando viu seu povo sofrendo, ele deixou o palácio do Faraó. Ele matou um egípcio que 
perseguia os Israelitas. A posição de Moisés era para salvar Israel, a despeito do perigo. 
Mas o povo de Israel não recebeu Moisés, que tentou salvá-los. Eles o perseguiram, e o 
expulsaram para o deserto de Midiã. Lá por 40 anos Moisés esperou por Deus, amou Deus, 
e fez uma resolução de salvar seu povo. Por causa dessa intenção, Deus o escolheu para 
libertar o povo de Israel do Egito.  
 
Vamos olhar para a vida de João. No tempo de seu ministério como registrado nos 
Evangelhos, ele tinha 30 anos, um jovem comendo nozes e mel no deserto – tal como um 
hippie. Ele saiu de sua casa e deixou seus familiares, pensando sobre a vontade de Deus. Na 
Bíblia lemos que João comeu gafanhotos e mel selvagem. Vocês acham que ele viveu 
somente de gafanhotos e mel selvagem? Não é possível. Se vocês estivessem em Israel, 
saberiam que não é uma terra que tem muito mel. Portanto, ele agiu como um mendigo, 
indo de casa em casa.  
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Muitas crianças o seguiam, zombando dele. Mas sua mente estava concentrada na ideia da 
vinda do Messias, e ele procurava o amor de Deus na forma do Messias. Por isso sua vida 
foi digna da simpatia de Deus, e ele pôde se colocar na posição de testemunhar sobre o 
Messias. Embora ele tivesse sido conduzido por Deus a fazer isso, ele estava em uma 
posição de reclamar de sua situação, se quisesse. Sabemos que ele não se preocupou sobre 
o problema a cerca de coisas materiais, mas ao invés ele pensou, “Como eu posso abrir uma 
nova porta?” Esse é o ponto onde ele foi grande.  
 
Talvez alguns de vocês estejam pensando, “Por que me esforçar para acreditar em Deus? Se 
Ele existe, Ele descerá e criará uma conexão comigo.” Se Deus pudesse fazer isto, já 
estaríamos unidos com Ele. Isso seria ótimo. Mas como pessoas decaídas, não temos 
nenhum relacionamento automático com Deus. Além disso, Deus é o Sujeito; somos 
criados como Seus bons objetos, embora ainda não estejamos nessa associação. Sujeito e 
objeto devem ter algum tipo de íntima interação. Não temos isto entre nós mesmos e Deus. 
Sob estas circunstâncias vocês não podem dizer, “Por que acreditar em Deus?” Temos ao 
menos um padrão mínimo de relacionamento que devemos nos esforçar para alcançar por 
nós mesmos. Vamos fazer uma analogia: Em alguma universidade um determinado 
professor pode ter conhecimento em determinada área de assunto. Mas a fim de ter a 
oportunidade de aprender a partir dele, você precisa estar em conformidade com um padrão 
objetivo; você primeiramente deve se matricular para seu curso. Do contrário, o professor e 
o estudante não terão nenhuma conexão. Naturalmente determinados sujeitos e objetos se 
ajustam. Eles possuem ângulos semelhantes, um ponto de encontro, naturezas 
complementares, e assim por diante. Do contrário, não seria possível para o professor e o 
estudante se relacionarem um com o outro. Não obstante, seu relacionamento não é 
automático.  
 
Entre o Sujeito e vocês mesmos – se Deus decide algo, porque Ele é um Deus absoluto, o 
que Ele decide é eterno e imutável. Ele estabelece o padrão. Vocês podem encontrar Seu 
padrão se mudam suas mentes cem vezes por dia? E outro exemplo: Vocês vêm aqui e 
ficam muito inspirados quando ouvem nossas conferências, mas quando voltam para a 
realidade do mundo, vocês terão dúvidas. Quanto durará esta inspiração? Deus é eterno. Ele 
nunca altera Seu curso no meio. Mesmo se vocês fazem um determinado esforço, quanto 
vocês continuarão? Um mês, um ano, dez anos? Sua determinação também mudará. Às 
vezes vocês dirão para si mesmos, “Se eu gosto disto, então irei e farei isto. Se não, então 
não farei.” Verdade é verdade se você vive ou morre; ela é eterna. Verdade está além da 
morte, além da mutabilidade. A fim de ser uma pessoa verdadeira, você deve estar além da 
morte. Você deve ter a qualidade da firmeza. Isto significa que haverá uma colisão em 
algum ponto entre sua mutabilidade e sua imutabilidade. Elementos imutáveis superarão os 
elementos mutáveis. Elementos mutáveis desaparecerão. Vida e morte colidirão. Quando 
você supera a morte, você terá vida. Se você passa através deste estágio, então terá uma 
conexão com Deus. Então quando virá o momento da verdade para você? Este será o tempo 
quando aparece uma oportunidade para ser imutável e mutável ao mesmo tempo. Uma 
situação de vida e morte aparecerá. Este é um tempo de confrontação e desafio. Isso é 
quando a verdade emerge.  
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Infelizmente, quando vivemos neste mundo, gostamos de permanecer como estamos. Além 
disso, não queremos morrer, ou não queremos ser derrotados na realidade deste mundo. O 
segredo para superar esta situação, para encontrar a verdade eterna, é superar a morte e 
alcançar a vida, superar a mutabilidade e se tornar imutável. Somente desta forma você 
pode alcançar a verdade. Mas este mundo quer permanecer como está e não quer morrer. 
Isto é simplesmente porque as forças do mal dominam este mundo.  
 
Então, nesta conexão, o que são os Últimos Dias? Eles são os dias de transformação radical 
ocorrendo neste mundo da realidade. Nestes dias o mundo estará correndo para a 
destruição; as pessoas não encontrarão nenhuma esperança, somente desespero. A partir 
deste caos e problemas devem vir os filhos de Deus, um elemento imutável e além da 
morte. Este elemento eterno existirá em meio ao caos. Uma colisão ocorrerá, quando 
chegarmos a esta situação, e um dos dois elementos será eliminado do mundo. 
Mutabilidade deve desaparecer e a qualidade eterna permanecerá. Quando uma pessoa 
completamente fiel aparece neste mundo, sendo que o próprio Deus é imutável, então Ele 
descerá para habitar com ela entre as pessoas na terra e ajudá-las. Ele permanecerá 
eternamente conosco quando Ele puder ver que o mundo caótico começa a se centrar na 
Fonte de vida, a Fonte de eternidade.  
 
Assim, porque a essência de Deus é o padrão absoluto, para nos tornarmos Seu objeto, 
devemos copiar esse padrão, encontrar esse padrão. Devemos nos perguntar se estamos 
qualificados para encontrar Seu critério. A fim de descobrir se você está qualificado ou não, 
você deve ser testado através de sofrimento e dificuldade. Às vezes você pode pensar que 
determinado teste é muito difícil para você, mas quando você olha para ele de forma 
diferente, este é o meio através do qual Deus dará a você a chance para provar seu valor. E 
quando você passa pelo teste com uma nota perfeita, isso significa que o Mestre deu a você 
uma chance para se promover. Geralmente um mestre pergunta aquelas questões que ele 
acha que os estudantes não sabem. Por que perguntar o que eles já sabem?  
 
Geralmente questões de provas que qualquer professor faz são desenvolvidas para fazer a 
pessoa mais qualificada aparecer. Para fazer isso ele vai escolher as questões mais difíceis. 
Quando você tiver passado pelo teste e estiver no topo, então você e o professor 
imediatamente passam a ter determinado relacionamento. O professor valoriza você 
especialmente porque você passou pelo teste, e ele pode transmitir todo seu legado de 
conhecimento e trabalho para você. Depois de muitos anos, ele encontra somente uma 
pessoa que pode passar no teste, então naturalmente essa pessoa se tornaria o herdeiro deste 
professor.  
 
Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Ele não queria que fôssemos apenas homens de 
negócios ou vendedores. Ele não está interessado nisso. Ele quer encontrar Seus amorosos 
filhos, tornar vocês em Seus verdadeiros filhos e filhas. Quando este relacionamento é 
realmente estabelecido, ele é inviolável. Nada pode invadir isso. Deus se sente tão triste que 
esta unidade de amor foi perdida através da queda. Ele esteve trabalhando através da 
Providência de Restauração para encontrar pessoas na terra que entendam isto.  
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Por isto este Deus conduzirá vocês na terra, aqueles que conhecem Ele ao ponto definitivo, 
para onde Ele possa fazer algo por vocês. Ele chamou Noé muito tempo atrás, mas no meio 
do curso, Noé falhou. Abraão, Moisés e João Batista falharam todos em cumprir toda a 
esperança de Deus por eles. Por isso Ele quer pessoas na terra atualmente, incluindo vocês 
mesmos, para serem superiores àqueles homens do passado. O desejo de Deus é que Seus 
filhos passem rapidamente na prova. Portanto, Ele deve fazer vocês experimentarem 
intenso sofrimento em um curto período de tempo. Exigiu muitos anos para Abraão apenas 
estabelecer fé em Deus. Deus deve pedir para vocês passarem rapidamente pela prova de 
sofrimento e dificuldade no mesmo grau. Ele quer ter seu tempo abreviado. Para o Deus 
imutável encontrar os filhos imutáveis, Ele deve testar vocês em uma situação mutável. Às 
vezes Deus aparece como um Deus caprichoso, mas isto é somente a partir do seu ponto de 
vista. Às vezes vocês são conduzidos de formas contraditórias ao que foram ensinados 
antes. Pode parecer que Deus é mutável, mas Ele tem um propósito por trás disto. A fim de 
encontrar filhos imutáveis, Ele deve testar vocês em uma situação mutável.  
 
Por isso, quando o Deus eternamente vivente vem até você, Ele parecerá que irá conduzi-lo 
para a morte. Isto é uma prova. Assim, o Deus de vida parece como um Deus de morte, a 
fim de restaurar Seus filhos. Nas épocas antigas da história cristã, vemos este método: Deus 
aparece para inspirar somente o martírio. Através dessa forma paradoxal, Ele esteve 
restaurando pessoas. Por isso podemos facilmente imaginar que todos os 2.000 anos de 
Cristianismo serão testados; toda a humanidade será testada nos Últimos Dias.  
 
Naquele tempo somente um homem, somente uma direção, somente uma fé virão para 
restaurar todas as coisas. Deus começa Seu trabalho de criação ou recriação sempre em um 
único ponto central e expande a partir dali. Centrado ao redor do Senhor do Segundo 
Advento, o número de filhos de Deus gradualmente se multiplicará para salvar o mundo 
inteiro. Quando Satanás descobre a pessoa na terra que está centrada em Deus, ele fica com 
medo. Não há nenhuma forma para Satanás acusar ou derrotar este tipo de pessoa.  
 
O Cristianismo parece estar desaparecendo no mundo atual. O mundo parece estar 
afundando. Mesmo os Estados Unidos, esta nação gigante, perdeu sua direção. O que Deus 
está procurando nesta época? Ele não pode operar através das pessoas que aceitam o mundo 
e se adaptam a ele como está. Ele procura por pessoas que nunca se desviam de Seu padrão 
neste mundo desviado. Ele está procurando por pessoas cuja fé seja tão forte que acreditam, 
“Mesmo se o mundo perecer, não pereceremos.” Esse é o tipo de pessoa que Deus está 
procurando. Elas criarão um novo mundo. Isto é o que Deus espera de Seus filhos e filhas 
na terra. Se alguém diz, “Mesmo sem a ajuda de Deus seguiremos para concluir nossa 
missão.” Então o que acontecerá? Quando pessoas com essa atitude aparecem, então 
naturalmente Deus deve chamar estas pessoas para Seu lado. Há dois tipos de pessoas a este 
respeito – aquelas que fazem as coisas certas sem a direção de Deus, e aquelas que sempre 
precisam que Deus diga, “Faça isto, faça aquilo.” Pessoas ousadas virão automaticamente 
para despertar as igrejas existentes deste mundo para a nova realidade.  
 
Se existe uma filosofia através da qual podemos abraçar todas as coisas de fé e realidade, 
naturalmente esta filosofia cobrirá a terra. Então o tempo chegará.  
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Muito em breve este tipo de ideologia centrando em Deus se espalhará de repente para 
abraçar todo universo, envolvendo todos os outros sistemas de pensamento. Agora a vida 
de fé parece intangível e irreal, mas de fato ela é algo eterno e substancial. Enquanto a 
realidade deste mundo é vívida e pode ser sentida, ela não pode ser confiada; ela é efêmera 
e inconstante. A vida de fé em Deus tem a qualidade de constância. Assim, isto significa 
que a vida de fé e a realidade do mundo são opostas. Há vários aspectos nos quais isto é 
realmente verdadeiro. Em primeiro lugar, na vida de fé você deve ser reconhecido primeiro 
por Deus. Em segundo lugar, você sempre deve superar o padrão espiritual dos santos e 
sábios do passado. Em terceiro lugar, embora os santos no curso da providência histórica 
possam ter falhado em suas missões, você deve ter sucesso em seu curso. E finalmente, no 
passado, Deus deu ajuda e orientação ao homem; nesta época Ele espera que façamos as 
coisas por nós mesmos.  
 
Bons filhos e filhas recuperarão todas as coisas e as retornarão para Deus sem pedir Sua 
ajuda. Então você mesmo terá liberado Deus. Restauração será concluída quando estes 
filhos e filhas restauram a tristeza de seu Pai Celeste e trazem alegria a Ele. Então Ele 
sentirá que amor puro e genuíno é possível novamente, como aquele que existia antes da 
queda do homem. Ele ficará feliz ao receber Seus verdadeiros filhos e filhas. Deus 
automaticamente receberá você em Seu seio. Quando você tiver problemas, não peça que 
Ele ajude você. Ao invés, você deve dizer, “Pai, ajude o mundo inteiro.” Este tipo de 
atitude de coração é semelhante àquele no qual há muitos irmãos, e um irmão diz para seus 
pais, “Ao invés de me ajudar, por favor, cuidem de meus irmãos e irmãs.” Esse tipo de 
atitude é tão preciosa para os pais. É mais adequado na família comum que esse filho possa 
levantar mais cedo e conversar com seus pais enquanto os outros filhos ainda estão 
dormindo. Essa também é a forma que os filhos de Deus criam um bom relacionamento 
com Ele. Os pais terão este filho em confiança. A mesma coisa se aplica a Deus e Seus 
filhos. Este filho naturalmente se tornará o centro, o herdeiro, o objeto de seus pais. Eles 
podem falar com ele até mesmo sobre coisas secretas. Este é o padrão de intimidade que 
devemos nos esforçar para ter com Deus. Quando você enfrenta sofrimento, você mesmo 
deve superá-lo. Você deve olhar para a situação geral e determinar como lidar com ela.  
 
Quando você caminha pelas ruas, por que você não toma o ponto de vista de Deus? Você 
deve notar as coisas ruins que deseja mudar, e então as coisas boas que multiplicará para 
sua nação e para a humanidade. Quando você olhar para as coisas desta forma, através dos 
olhos de Deus, você sempre crescerá. Quando você olha para a fraqueza da situação 
política, quando olha para os elementos mutáveis a partir da posição de Deus, você deve 
pensar, “Eu reformarei isso e aquilo.” Se ninguém mais faz isto, pense em sua própria 
mente, “Eu o farei.” Quando você mantém este tipo de disposição, automaticamente anjos e 
santos virão até você e ajudarão mesmo se você nunca pediu ajuda de Deus. Onde quer que 
você vá, não se preocupe. Você está perfeitamente bem, mesmo na maioria das situações 
perigosas. Com esta confiança, você pode superar qualquer dificuldade. Então Deus 
revelará a você de muitas formas o que irá ocorrer no mundo, através de sonhos, ou visões, 
ou inspirações. Isto será muito reconfortante para você neste mundo de mudanças.  
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Estamos todos no final do mundo. Porque sabemos isto, devemos ser diferentes do restante 
da humanidade. Estamos na fronteira do mundo da realidade, por isso devemos estar 
preparados para sofrer ainda mais.  
 
Na vida de fé do passado, a pessoa passava a acreditar em algo. Neste tempo, sua vida de fé 
passará a ter uma realidade verdadeira. Muito além do mundo e muito além do padrão de fé 
do passado, qualquer coisa é possível neste estágio. Homens de fé na história trabalharam 
bastante, mas todo o bem acumulado não pertencia a eles; eles deram tudo para nós. 
Quando acreditamos e trazemos a esperança deles para a realidade através de nosso 
trabalho, os méritos deles se tornam nossos. Agora essas realizações espirituais são deles. 
Portanto, uma vida de fé pode ser uma vida de realidade. Muito em breve, a época do 
mundo quadridimensional aparecerá. Muitos fenômenos espirituais ocorrerão na terra, e o 
mundo todo será influenciado pela experiência espiritual. A realidade da fé e o mundo da 
realidade estão unidos.  
 
Até agora, Satanás e seus seguidores têm sido as forças dominantes na terra. Agora 
devemos estabelecer a soberania do bem. Novas gerações, uma nova época, uma nova 
civilização, todas serão criadas, e em breve teremos o reino de Deus na terra. No passado, 
sistemas ideológicos acabaram apenas como ideais. Mas agora nosso sistema de crença 
dará fruto na realidade atual. Devemos ter orgulho disso, porque temos algo tangível em 
nossa fé, uma realidade muito acima das concepções do passado e da antiga vida de fé.  
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A Base de Bem e Mal  
 
Cada um de nós está no lado do bem ou no lado do mal. Qualquer indivíduo, qualquer 
família, tribo ou nação – como também o próprio mundo – está no lado do mal ou no lado 
do bem. Há muitos países no mundo, e cada nação pensa que está no lado do bem. Isto é 
porque qualquer nação é um grupo de indivíduos. Indivíduos têm a tendência de pensar 
sobre eles mesmos como sendo bons, por isso a nação também tem a tendência de pensar 
que está no lado do bem. Mas qual é a base para definir bem e mal de forma absoluta? 
Todos sabemos que todas as nações ou indivíduos não podem estar no lado do bem. Deve 
haver uma forma para discriminar entre o que é bem e o que é mal.  

 
Jovens estão aptos a dizer, “Se somos inclinados ao mal, isto é porque a sociedade e as 
pessoas ao nosso redor são más.” Eles querem transferir a responsabilidade para o mundo 
exterior. Qualquer coisa que digamos sobre o mundo, ou a nação, eles são formas 
agregadas de indivíduos, e no final, tudo sobre eles depende da condição do indivíduo. 
Sempre é uma questão se o indivíduo está no lado do bem ou do mal, porque a sociedade 
consiste de indivíduos. Entretanto, mesmo que todo o mundo possa ser bom, se você como 
um indivíduo é mau, então a sociedade tem um grande problema. Contudo, se as 
circunstâncias ao redor possam ser más, se você está absolutamente no lado do bem, você 
não será influenciado. A conclusão é que apenas se indivíduos estão no lado do bem, a 
sociedade pode se tornar boa.  
 
Qualquer indivíduo tem sua própria visão de valor, sua própria visão de vida – sua própria 
visão de tudo. Qualquer um que pensa que é influenciado por sua sociedade reclama de 
como é a sociedade. É a natureza intrínseca dos seres humanos ser receptivo às coisas que 
fornecem deleite e sentir repulsa por coisas que não gostam. Se você está no lado do bem e 
insiste em ser bom, está tudo bem. Mas se você está no lado do mal e insiste que é bom, 
isso é ruim. Sendo que famílias, sociedades, comunidades, nações e o mundo consistem de 
indivíduos, uma pessoa pode discriminar entre suas características tal como uma pessoa 
pode encontrar diferenças entre indivíduos. Há infindáveis variedades.  
 
Além disso, como um indivíduo, você está mudando a cada momento. Você não é o que era 
de manhã, esta tarde, ou à noite. Da mesma forma, você é diferente do que era em sua 
infância, e você ainda será diferente do que é agora. Se assim, não podemos 
definitivamente chamar a nós mesmos bons ou maus em qualquer ponto, porque 
continuamos a mudar. Se nos encontramos sempre variando de acordo com o ambiente e as 
circunstâncias, então devemos duvidar de nós mesmos. Devemos ser céticos sobre a base 
do indivíduo para definir bem e mal.  
 
Se nós, como seres humanos, vamos definir o que é bem e mal, e sendo que tendemos a ser 
autocentrados, não podemos confiar em nossa própria definição.  
 
Vocês provavelmente nunca experimentaram ser aprisionados. Na prisão, todo criminoso 
pensa que a sociedade é má e que ele não fez nada para ser condenado. Ele conclui que tem 
feito essa e aquela coisa a fim de tornar a sociedade melhor – ou ao menos para algum 
propósito honrado.  
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Isto pode acontecer porque não aceitamos nenhum padrão comum para explicar se uma 
coisa é boa ou má. Não obstante, qualquer definição humana não pode durar por muito 
tempo; ela não pode ser eterna. Embora você possa pensar que algo que tenha feito está 
errado, quando outras pessoas apontam o erro que você fez, você não gosta disto. Você fica 
satisfeito, por outro lado, quando as pessoas dizem que você fez uma coisa boa, embora 
possa pensar internamente que fez errado. Não podemos dar uma definição absoluta de bem 
e mal por causa de nossa auto centralidade.  
 
As pessoas em geral baseiam suas definições de bem e mal na consciência humana. Mas, 
embora toda pessoa tenha uma consciência, o padrão varia de uma pessoa para outra. Se há 
mil pessoas, há mil variedades de consciência. De acordo com seu padrão de consciência, 
você pode sentir que algo é bem ou mal. Mas a consciência humana pode ser o padrão 
absoluto para definir bem e mal?  
 
Além disso, você pode ver lei funcionando em qualquer nação. Pela obediência ou 
desobediência à lei, acredita-se que a pessoa seja boa ou má. Na América existe uma 
constituição. Em qualquer unidade da comunidade há algum tipo de lei, incluindo a lei não 
escrita da família. Mas o propósito de estabelecer leis em nações comunistas, por exemplo, 
e o propósito de estabelecer leis nas democracias são inteiramente diferentes um do outro. 
Ao buscar o propósito nacional de acordo com a ideologia comunista, eles não se 
importariam em usar qualquer meio. Mas no mundo democrático não podemos exercer leis 
cruéis para governar as pessoas por conta própria. Sendo que esses dois poderes visam 
propósitos em direções opostas, não podemos esperar que nenhum deles seja a ideologia 
final que pode incluir um ao outro. Finalmente podemos dizer que não podemos confiar em 
nenhum deles para fornecer o objetivo definitivo para o qual todos os seres humanos 
estejam se dirigindo.  
 
Há mudanças progressivas ocorrendo no mundo. Assim, podemos imaginar que algo de 
dimensão mais elevada [do que democracia ou comunismo] deve emergir para expressar 
propósito universal. Qualquer coisa vacilante, flutuante ou mutável não pode ser entendida 
com nosso objetivo definitivo. O padrão definitivo de bem deve ser estabelecido como o 
objetivo para todos os seres humanos alcançarem. Entretanto, sendo que estamos vivendo 
separados desse bem definitivo, é difícil nos ajustarmos ao objetivo real e definitivo. 
Qualquer indivíduo deve primeiramente ser capaz de ter um fundamento sólido de bondade 
a fim de que possa seguir direto na direção do objetivo do bem. Portanto, a fim de que o 
indivíduo progrida, o fundamento de bondade deve ser estabelecido no nível individual. 
Esta não é uma tarefa fácil.  
 
Neste mundo, qualquer indivíduo, qualquer família, qualquer nação pode estar na posição 
de um inimigo para os outros. Estamos em constante desvantagem uns com os outros, 
interna e externamente. Por isso não podemos tomar previamente qualquer base 
estabelecida como a base definitiva para a definição de bondade. Ela não pode ser definida 
desta forma. Suponham que existe o que parece ser uma definição de bondade. Pessoas que 
estão em um lado podem sentir deleite nessa explicação, mas as pessoas no outro lado 
podem se opor a ela. Estamos em necessidade de um padrão que os lados possam 
reconhecer.  
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O critério básico para a definição de bem não deve ser o tipo que possa ser oposto por 
alguém. Ele deve ser de uma natureza que nenhuma das duas partes possa negar, mas que 
as duas possam reconhecer e concordar. Então podemos seguramente chegar à conclusão 
que qualquer definição de bondade deve ser capaz de obter reconhecimento igual e geral 
por todas as pessoas do mundo. Então, qual é a natureza dessa definição? Qualquer 
definição que tenha sido feita a partir do egocentrismo e por interesse próprio, ou que esteja 
baseada em uma visão partidária, nunca poderá ser aceita como definitiva.  
 
A Definição de Bondade  
 
Então podemos dizer que é bondade derramar nossos esforços para obter algo ou fazer algo 
para o benefício do público, para o benefício de algo maior ou melhor do que o indivíduo. 
Essa é uma definição segura. Se isso é verdade, então todos no mundo virão a ter a mesma 
opinião. Mesmo se Japão e América, por exemplo, estivessem na posição de inimigos um 
do outro, eles não poderiam se opor a esta definição. Nesse caso, o povo japonês poderia 
dizer que é para o benefício dos Estados Unidos que esteve agindo. E os Estados Unidos 
poderiam dizer que estavam fazendo tal coisa para o benefício do Japão. A partir da ética 
humana, podemos dizer que quando você faz coisas boas para o benefício de outras 
pessoas, isso é bondade. Finalmente, podemos dizer que bondade é agir para o benefício de 
outras pessoas, e não para si mesmo.  
 
A partir desta definição, podemos determinar se nós, como indivíduos, famílias, grupos e 
nações, somos bons ou maus. Podemos dizer que algo sendo feito para o benefício de 
outras pessoas é sempre bem. Se alguém nega isso, não pode haver tal palavra como 
“bondade.” Quando você diz que alguém é bom, então sem exceção, essa pessoa está 
fazendo algo que beneficia outras pessoas. Por outro lado, se essa pessoa está fazendo algo 
para seu próprio bem ao custo de outras pessoas, você pode imediatamente dizer que essa 
pessoa é má. A motivação de qualquer indivíduo bom, família boa, ou unidade da 
sociedade boa é fazer coisas para o benefício dos outros.  
 
Então qual é a base para definir bem e mal? Onde ela repousa? Ela não existe no mundo 
exterior, mas dentro do indivíduo, em você mesmo. No caso de alguém estar fazendo algo 
por você, essa pessoa se coloca na posição do bem, não você. A fim de que você seja bom, 
você deve ser a motivação ou origem de conduzir coisas boas. Não importa quão bom possa 
ser seu ambiente, isto não significa que você mesmo seja necessariamente bom.  
 
A base da definição de bem e mal repousa em você mesmo. Tudo começa a partir de você 
como um indivíduo. Se está fazendo coisas para o benefício dos outros, você pode ser 
chamado de bom. Eu tenho utilizado muitas palavras, mas a definição é muito simples, e as 
pessoas do mundo ainda não compreenderam isso. Você pode livremente dizer coisas e 
fazer coisas, mas se você faz essas coisas para si mesmo, você não é bom. Por mais bela 
que possa ser uma canção que você esteja cantando para alguém, se você está fazendo isso 
pelo desejo do elogio ou para inveja dos outros, você não é bom. Se você faz coisas a partir 
da arrogância, a partir do orgulho de si mesmo, você não está fazendo coisas certas. 
Arrogância não tem nada a ver com bondade.  
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Mesmo quando dorme, se você faz isso para seu próprio benefício e pensa, “Eu tenho 
trabalhado mais do que as outras pessoas e mereço descansar,” então nesse caso, você não é 
bom. Todos podem pensar que liberdade é mais do que vida, mas se você desfruta liberdade 
por ganância e para seu próprio benefício, você está fazendo errado. Por isso, é importante 
que sejamos capazes de entender o que é bem e o que é mal.  
 
Vamos dar um exemplo no caso, do Japão [falando para membros japoneses presentes]. Se 
o Japão continua a ser economicamente abundante, se os japoneses continuam 
desenvolvendo sua vida econômica para o benefício do próprio Japão, vocês merecem o 
título de “animal econômico.” No final vocês seguirão para ser o inimigo dos outros povos 
do mundo. Se o povo japonês fizer sua riqueza para o benefício do mundo todo, embora 
todo o povo do Japão tivesse que perecer ao fazer isso, seu espírito sobreviveria para 
sempre. Eles nunca pereceriam se estivessem vivendo dessa forma. Mesmo se eles caíssem 
na pobreza novamente seguindo desta forma, os povos de outras nações os ajudariam 
porque eles estiveram trabalhando para o benefício de outras nações.  
 
Neste mundo quando você quer se casar, você procura alguém que seja bom para você. 
Essa pessoa está na posição de bem porque está fazendo algo por você. Ninguém quer uma 
pessoa autocentrada. Você sabe muito bem que se faz coisas para o benefício de seu 
cônjuge, você é uma pessoa boa. E se ele ou ela serve você e faz coisas por você, você está 
pronto para fazer coisas de volta. Se você quer servir outras pessoas, e se você e esta outra 
pessoa têm essa atitude, então sua família estará recebendo isto. Portanto, quando você quer 
servir seu cônjuge e fazer coisas para o benefício de sua contraparte, você obterá algo em 
retorno. Entretanto, se ambos são gananciosos, então nenhum receberá a afeição do outro. 
Tudo irá estar separado. Por isso, chegamos à conclusão que o bem prosperará e aumentará 
enquanto o mal diminuirá e morrerá.  
 
Então você está pronto para ser bom ou mau? Toda pessoa no mundo gostaria de ser boa. 
Não há uma única pessoa que sonharia em ser arruinada. Se realmente soubéssemos que 
quando fazemos coisas para os outros, nós mesmos prosperaremos, não haveria ninguém 
que não seguiria o caminho da bondade. Boa vontade durará para sempre.  
 
O padrão do bem deve ser algo realmente eterno e único. Eu quero que você tenha um 
entendimento claro do que é o bem. Você deve estar vendo as coisas para o benefício dos 
outros, não para seu próprio benefício. Você deve manter seus ouvidos atentos e ouvir tudo 
para o benefício das outras pessoas, não para o próprio benefício. Você deve estar falando, 
agindo com as coisas e utilizando todos os seus cinco sentidos para o benefício dos outros, 
e não para si mesmo. Se você encontra alguém vivendo assim, você iria querer estar com 
essa pessoa, mesmo para vê-la – toda ela, seus olhos, seu nariz, sua boca, todo seu ser. 
Você sentiria grande afeição em relação a essa pessoa. O fruto de boas ações será afeição 
dos outros e boas realizações. Se você encontra uma pessoa fazendo coisas para seu próprio 
benefício, dizendo coisas e pensando todas as coisas para seu próprio benefício, não haverá 
tal coisa como amor funcionando ou surgindo ao redor dela. Se você ama esse tipo de 
pessoa, certamente você se arrependerá.  
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A definição de bondade que temos deve estar de acordo com a história e as situações 
mundiais de hoje, como também com a vida das futuras gerações. Ela continuará a ser 
verdadeira. Eu devo repetidamente dizer que seus olhos não foram criados para você 
mesmo. Olhos são para o benefício de ver algo objetivo. Você fala porque tem alguém com 
quem conversar. Você não pode dizer que é feliz sem alguém ao seu redor. Quando eu falo, 
se você na posição objetiva fica feliz ao me ouvir, eu me torno cada vez mais elevado em 
espírito. Quando estou falando ansiosamente para você, mas você não me ouve 
atentamente, perco meu espírito e não quero mais falar. Mesmo quando você toca algo, 
você sentiria mais deleite ao tocar sua própria mão ou tocar a mão de seu amor? Você 
preferiria tocar a pele de seu amor ao invés da sua própria. Por isso é errado pensar que 
você tem seus cinco sentidos para seu próprio benefício. Eles existem para o benefício dos 
outros.  
 
Por que é que alguma coisa boa deve ocorrer para o benefício de outras pessoas? Você 
provavelmente pensa no início, “Eu não gosto da ideia de ter que trabalhar para o benefício 
de outras pessoas a fim de ser chamado de bom. Se eu pudesse fazer coisas para mim 
mesmo e ser reconhecido como bom, que maravilhoso seria.” Nascemos dessa forma, por 
isso não podemos evitar isto.  
 
Fomos criados para o benefício de outras pessoas. Por exemplo, qualquer ser masculino não 
foi criado para si mesmo, mas para o benefício do sexo oposto. O homem foi criado para o 
benefício da mulher. Suponha que existe uma bela garota. Ele gostaria de viver para sempre 
com outra linda garota? Não, ela procuraria por um homem simpático, e ela pensaria que a 
beleza dela é para o benefício desse homem. Se há duas belas garotas vivendo junto, ao 
invés de serem atraídas uma pela outra, elas sentiriam repulsa. Suponha que há apenas um 
homem para as duas belas garotas, e esse homem é uma pessoa atraente. As duas mulheres 
iriam querer esse homem como seu esposo. Nossa conclusão é que homens e mulheres 
nascem para o benefício um do outro.  
 
A mesma motivação de Deus ao criar o homem é para o benefício da mulher, e a mulher 
para o benefício do homem. Sendo isso verdade, podemos seguramente dizer que quando 
fazemos coisas para outras pessoas, isso é definido de forma absoluta como bom. Quando 
chamamos uma família de feliz, esse lar é o lugar onde o casal está vivendo em boa 
harmonia um com o outro, sem brigas. Quando eles dão nascimento aos seus filhos, esses 
filhos pensariam que seus pais são os melhores no mundo inteiro. Se um casal vivesse em 
perfeita harmonia um com o outro, sua família seria entendida como a melhor família em 
toda a vizinhança, em toda a comunidade, e em toda a nação.  
 
A Origem da Bondade  
 
Deus fez o homem a partir de Seu amor, a partir da bondade. Bondade é algo que existia 
antes de nosso nascimento. Por isso, depois de nosso nascimento também, a motivação de 
fazermos coisas para os outros é sempre repetidamente fazer o bem. Então por que o bem é 
definido como coisas a serem feitas para o benefício de outras pessoas? Quem fez as coisas 
dessa maneira?  
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Quando o homem foi criado, ele surgiu por ele mesmo, com essa lei de bondade dentro 
dele? A motivação não veio a partir dele mesmo. Alguma Realidade, algum Ser de 
dimensão mais elevada o definiu. Esse Algo, essa Realidade disse, “Que haja um homem, 
que haja uma mulher,” e esse Ser fez esses dois para o benefício da bondade. Nenhum 
resultado pode surgir sem uma causa. Quando pensamos que o Ser definitivo estabelece a 
base de bondade no início, então podemos seguramente pensar que a Causa ou Realidade 
primeira era boa. Qualquer que seja a forma que possamos chamá-lo, esse Ser deve ser o 
Bem definitivo. O homem começou a chamá-lo de Deus. O que é Deus? Como Ele é?  
 
Sendo que Deus criou o homem para o benefício de outras pessoas, então Deus deve estar 
fazendo coisas para o benefício do homem. Porque Ele é a Causa e nós somos o resultado 
de Sua criação, então a Causa deve ser algo como o resultado. Se Deus existe, Ele deve 
estar vivendo para o benefício de algo ou outra pessoa além de Si mesmo. Na sociedade 
humana também, quanto mais você faz coisas para o benefício dos outros, mais bom você 
se torna. Se você continua fazendo isso, fazendo coisas para as outras pessoas, você se 
tornará cada vez mais íntimo com o ponto central – Deus. Em uma comunidade, se você faz 
coisas para o benefício do público, ao longo do tempo você se tornará o líder nessa 
comunidade. Embora você possa estar relutante, sem disposição para estar lá, alguma força 
direcionará você para o ponto central. Quando você elege seu presidente, senadores e 
congressistas, você quer escolher alguém que fará algo para o povo da nação. Se ele é o 
tipo de pessoa que não está agindo para servir os outros, ele seria um ditador, e você não 
iria querer que ele tenha essa posição.  
 
Se há uma pessoa que seguirá fazendo coisas para o benefício de outras pessoas através da 
eternidade, nunca mudando, então essa pessoa será o personagem central para conduzir as 
pessoas com ela através da eternidade. Se existe algum Ser, alguma Realidade, que irá fazer 
coisas para o benefício do universo, ele será o ponto central através da eternidade, e este é 
Deus. Podemos chamar este tipo de Deus de verdadeiro Deus e o Padrão de verdadeira e 
duradoura bondade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso nós, de 
forma original, estamos destinados a servir os outros. Se seguimos fazendo isto através da 
eternidade, podemos dizer que somos templos de Deus, nos assemelhando a Ele.  
 
Deus, ao criar o universo, fez isso pelo homem. Da mesma forma, quando criamos algo, 
devemos estar fazendo isto para os outros. Por mais bela que possa ser a voz que você tem, 
se você canta para si mesmo sem ninguém ao redor para ouvi-lo, você não será realmente 
feliz. O mesmo é verdade quando você dança. Você quer dançar para o benefício de outras 
pessoas, para elas observarem e se alegrarem quando você dançar. Por isso a palavra 
“felicidade” em si mesma pode assumir qualquer significado quando há alguém mais para 
apreciar isto.  
 
Paz também é dessa forma. Paz, igualdade, qualquer virtude não pode surgir por ela 
mesma. Liberdade também não é algo que você pode desfrutar para si mesmo. Quando 
você está sozinho, não há nada que você possa chamar de valioso ou feliz. Deve haver 
propósito para ser livre, para ser igual, para ser feliz de forma ideal. Por isso você deve ter 
um objeto para realmente ser feliz.  
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Se você tem seu objeto e existe ação recíproca, então existe movimento circular, se a ação 
dar e receber está criando um movimento circular, se existe círculos intensamente 
suficientes, isto resultará em ação tridimensional. Não há mais frente e atrás, direita ou 
esquerda; é como a rotação axial de um avião quando gira de forma tão rápida que cria uma 
unidade.  
 
Unificação também não pode surgir por si mesma. Deve haver algo na posição de objeto 
para ser unificado. Se esses nas posições de objeto e sujeito operam sozinhos, a ação não 
pode surgir. Agora sabemos claramente que Deus criou o homem para pensar, falar e agir 
para o benefício de outras pessoas. Sabemos que tudo pertence a Deus. Deus quer alguém a 
quem Ele possa dar tudo o que Ele tem. Qualquer coisa na posse de Deus é para o mundo 
inteiro. Se Deus encontrasse alguém que estivesse pronto para fazer coisas para o benefício 
do mundo inteiro, Deus estaria pronto para dar tudo que Ele tem para essa pessoa. Ao dar 
coisas para essa pessoa, Deus tem muita disposição. Ele não fica relutante.  
 
O início do relacionamento do homem com Deus era assim. Deus estava disposto a dar tudo 
que Ele tinha para o homem, e o homem estava disposto a retornar tudo que tinha para 
Deus. Se esse tipo de relacionamento fosse permanentemente estabelecido por todos os 
indivíduos no mundo, o mundo inteiro seria uma bela harmonia. Deus, como o núcleo dessa 
harmonia, teria deleite em viver na sociedade humana.  
 
Por mais despretensioso que um homem possa ser, ele iria querer estar no centro do mundo 
inteiro, se tivesse essa possibilidade. Quando o homem encontra Deus ou o Ser definitivo, 
ele quer possuir essa Realidade ou esse Ser para si mesmo. Somos tão gananciosos que não 
queremos compartilhar esse Ser com ninguém mais. Mas estamos na posição de negativo. 
Ou seja, somos algo como um vaso para conter o que está vindo de Deus. Por isso, se você 
é um vaso grande, redondo e perfeito, Deus encherá seu vaso. Deve haver indivíduos 
perfeitos, famílias perfeitas, nações perfeitas e um mundo perfeito. No nível mais amplo, o 
homem perfeito se torna o personagem central. Deus quer dar tudo o que Ele tem para essa 
pessoa. Deus deve encontrar esse tipo de pessoa. Se essa pessoa não pode ser encontrada, 
Deus a recriará e a enviará para o mundo, porque Ele está buscando dar tudo que Ele tem 
para a humanidade através desse canal.  
 
Por causa da ganância do homem e do Arcanjo, a queda humana aconteceu. Não somente o 
Arcanjo, mas Eva e Adão queriam ter coisas para si mesmos. Isto causou a Queda. A 
natureza intrínseca de Deus era altruísta ao fazer coisas para o benefício dos outros. Mas ao 
invés de multiplicar a natureza de Deus, os seres humanos depois da queda começaram a 
fazer coisas de maneira oposta – para seu próprio benefício. Somos os descendentes dos 
antepassados decaídos. Por isso somos da forma contrária daquilo que Deus pretendia que 
fôssemos.  
 
Embora nossa natureza intrínseca seja algo bom, somos mais inclinados a fazer coisas más. 
Há uma voz a partir de nossa consciência nos dizendo para fazermos coisas para o bem dos 
outros. Mas em algumas pessoas, mesmo a consciência está acelerando suas ações de fazer 
coisas para elas mesmas. Em geral, nossas consciências estão mais perto de Deus do que 
nossas demandas ou desejos carnais.  
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Se você sabe que existe um limite entre bem e mal, então você se descobre seguindo além 
do limite para se juntar ao lado do bem? Você mesmo sabe muito bem a resposta. Você não 
deve aplicar a lei constitucional ou qualquer outro tipo de lei para decidir isso. Você pode 
determinar de forma imediata e acurada se está no lado do bem ou do mal. Internamente, 
você sabe como distinguir bem e mal. Por isso, você deve remover o mal e cultivar o bem 
dentro de você mesmo. Egoísmo, egocentrismo – esses são seus maiores inimigos. Você 
deve ser capaz de resistir a esses poderes e deve estar pronto para fazer coisas para o 
benefício dos outros. Faça seu maior esforço para fazer coisas boas e se assemelhará a 
Deus. Então você sentirá deleite no que está fazendo, e Deus ficará satisfeito com você.  
 
O Papel da Religião  
 
Deus estabeleceu muitas religiões no mundo porque Ele queria direcionar as pessoas para o 
lado do bem através de ensinamentos religiosos. Se você reconhece o fato que existem 
essas muitas religiões conduzindo as pessoas para o lado da bondade, você não pode negar 
que Deus está operando por trás das cenas da história. Não há nenhuma dúvida sobre isso. 
Deus existe. Sendo que Deus é absoluto, onisciente e onipotente, deve ser possível restaurar 
a posição original.  
 
Havia um propósito para Deus criar o homem. Então a fim de que cumpramos esse 
propósito original, Deus nos ajudará. Sem que sejamos capazes de fazer isso, todo o 
propósito de Deus de criação será anulado. Sem operar através do homem, Deus não pode 
estabelecer Seu reino na terra. O próprio Deus criou o mundo e todas as coisas como bons 
para o benefício do homem. Por isso, o homem deve ser capaz de estabelecer Seu reino na 
terra. Então a esperança de Deus é encontrar um homem com a personalidade do bem 
definitivo, que possa estabelecer para Ele o reino de Deus na terra.  
 
Se há qualquer ideologia, qualquer doutrina, qualquer “ismo” ou qualquer religião que irá 
cumprir essa missão de estabelecer o reino de Deus na terra, Deus confiará no grupo ao 
redor dessa forma de pensamento. Deus está na posição do Sujeito definitivo ou cósmico, 
por isso Ele quer uma pessoa com esse valor, de Sua dimensão, para operar com ela; uma 
pessoa dessa qualidade seria o que Deus deveria ter. A partir do lado de Deus não há 
nenhuma barreira nacional. Não há nenhuma discriminação entre indivíduos. Qualquer 
indivíduo tem direito igual de reivindicar Deus e ter valor igual. Deve vir a existir um 
indivíduo ou um grupo de pessoas com a forma de pensamento de Deus. Eles se 
assemelharão a Deus e devem se restaurar de volta para a posição original. Há muitos 
países no mundo, mas nenhum deles está completamente de acordo com a vontade de Deus. 
Há muitos grupos religiosos existindo no mundo, mas nenhum deles está sobre Seu padrão. 
Portanto, deve aparecer um grupo de pessoas sob uma visão religiosa ou ideologia que 
estará em conformidade com a vontade de Deus. Deus está mais ansioso para encontrar 
essa pessoa, essa nação.  
 
Devemos reconhecer que nós mesmos estamos aqui para conduzir a missão para o 
benefício de toda a humanidade, para o benefício da vontade de Deus. Com essa confiança 
focada em nossas mentes, devemos ser bravos e corajosos o suficiente para seguir através 
de qualquer dificuldade.  
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Se seguimos assim, todo o destino celeste estará ao nosso lado e nos empurrará em frente. 
Cedo ou tarde alcançaremos nosso objetivo, e então estaremos em unidade com o próprio 
Deus. Se estamos na posição de objeto para o Sujeito definitivo, Deus, então estaremos 
colocados no ponto central do universo. E todo o universo está destinado a estar mais 
próximo de nós e unido conosco.  
 
Se está nessa posição, você é o centro de si mesmo como um indivíduo, de sua família, de 
sua tribo, de sua nação, e do mundo. A essência de Deus, ou o centro da bondade inerente 
em Deus, virá através de você como um eixo para girar o mundo inteiro. Sendo que você 
está fazendo todas as coisas para o benefício de outras pessoas, você está no ponto central, 
e sendo que está no ponto central, você é a base da bondade. Deus operará através de você 
para mover o mundo. Você não terá nada a ver com a base do mal. Nesse caso, você está 
fazendo coisas de acordo com o propósito do princípio de criação. Você é o instrumento 
conduzindo a vontade de Deus, e você está fazendo as coisas que Deus queria que você 
fizesse. Nesse caso, você está desfrutando do valor do homem que Deus originalmente 
criou. Ao assumir essa responsabilidade por você mesmo, você se torna indispensável para 
Deus, e naturalmente é colocado na posição central. Você será a base do bem; você não tem 
nada a ver com o mal. Esse tipo de pessoa é o que Deus queria ter. Por isso, se você está 
decidido a comer e dormir e fazer todas as coisas para o benefício da humanidade, então 
você nunca pode ser invadido pela força do mal. Para alguns pode exigir uma vida inteira 
para se tornar um homem com essa personalidade, mas se conhecemos o Princípio, iremos 
querer ser esse tipo de pessoa. Queremos edificar esse tipo de personalidade em nós 
mesmos dentro de sete anos, ou se possível, em um ano ou menos. Embora tenhamos que 
pagar uma grande quantidade de indenização, queremos seguir esse caminho. Se você quer 
ser esse tipo de pessoa, você deverá sofrer uma grande quantidade. Devemos estar prontos 
para seguir através disso tanto quanto for necessário.  
 
Existe egoísmo e individualismo nos Estados Unidos e no mundo atualmente. No meio de 
todos os problemas, devemos nos tornar o núcleo desta sociedade, limpando tudo que está 
sujo. Há um grande desafio a nossa frente. Estamos seguindo para atacar todo mal e tirá-lo 
deste país e do mundo. A partir da definição que acabamos de dar, temos certeza que 
podemos vencer sobre as forças do mal neste país. Se trabalharmos arduamente, teremos 
sucesso. Queremos conduzir a tradição de nosso Pai Celeste. Deus esteve trabalhando 
através dos 6.000 anos bíblicos da história providencial, dia e noite sem descansar, para o 
benefício de toda a humanidade. Se herdamos Sua vontade, não podemos fazer isso? Deus 
tem reclamado que teve que trabalhar tanto? Ele sabe que, por maior que possa ser a 
dificuldade que Ele teve que passar, nada se compara com o que terá sido alcançado no 
final. Por isso devemos nos assemelhar a Ele e nos esforçarmos bastante para alcançar o 
objetivo.  
 
Sendo que Deus é onipotente e nos assemelhamos a Deus, se deixamos qualquer coisa 
irrealizada, isto é porque não nos esforçamos suficientemente. Se nos esforçamos de todo 
coração para alcançar o objetivo, nada como desespero, angústia ou reclamação será 
possível. Ao invés destas coisas, derramaremos toda a nossa energia, todo o nosso ser nesta 
causa, e seremos bem-sucedidos. Não há nada como o mal existindo no lado de Deus. Há 
somente possibilidade de progresso, somente é possível vitória no lado de Deus. 



28 

 

Se você realmente sabe que herdou esse tipo de tradição a partir de Deus como os filhos de 
Deus, então você não pode reclamar para Ele sobre o que você deve fazer. Isso é 
impossível. Devemos estar indignados sobre a existência do mal e querer erradicar seus 
últimos remanescentes. No sólido fundamento do bem que Deus estabeleceu para nós, 
queremos eliminar todo mal do indivíduo, da família, e de toda a sociedade. Depois de 
remover os maus elementos de nós mesmos, devemos purificar o mundo inteiro.  
 
Você deve estar resoluto de ser alguém que assume a responsabilidade para purificar o 
mundo, promovendo o bem, e não tendo nada a ver com o mal. Eu quero que você seja 
assim, e estou confiante que você irá cumprir sua missão.  
 
Nessa consciência que você está no lado do bem, herdando a tradição de Deus, eu quero 
que você faça coisas para a grande causa de Deus, purificando toda a humanidade. Sendo 
esta a principal nação do mundo, você irá trabalhar aqui. Eu quero que você seja o vitorioso 
por esta causa.  
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Que Deus possa nos Proteger  
 
Não importa quem vocês sejam, vocês não nasceram a partir de um ato de sua própria 
vontade. Desde o nascimento até determinada idade, vocês não compreendem seu propósito 
de vida ou seu papel na vida. Somente quando você alcança a adolescência que começa a 
considerar seu propósito na vida, pensar sobre que tipo de vida você irá conduzir, e 
aprender sobre a natureza da sociedade humana como um todo. Depois de seguir através do 
estágio da adolescência, você entra no estágio principal da juventude, onde sua filosofia de 
vida se tornará plenamente desenvolvida. Entretanto, somente na idade idosa sua visão de 
vida se tornará plenamente amadurecida, e seu entendimento do que é realmente a vida se 
torna claro.  
 
Qualquer indivíduo não pode viver totalmente sozinho, centrado em si mesmo. A fim de 
vivermos, precisamos de nossos amigos, nossa família e nossos vizinhos e sociedade ao 
nosso redor. Ampliando nosso escopo, podemos viver a vida no nível nacional, e 
finalmente no nível mundial. Cada homem se esforça para se tornar uma pessoa importante, 
e uma figura melhor de importância histórica. Somente alguns podem alcançar este elevado 
objetivo, enquanto a maioria não pode alcançar este nível. A maioria das pessoas passa para 
o mundo espiritual depois de sua morte física sem ser capaz de alcançar este objetivo. Esta 
é a forma de vida comum para todos os homens, e o destino da humanidade.  
 
Entretanto, vemos muitos tipos diferentes de pessoas que trilham o caminho da vida. 
Alguns seguem reto em frente, alguns seguem para o lado, alguns seguem para trás, 
enquanto alguns outros seguem em ziguezague. O registro que você faz em sua vida é como 
linhas traçadas atrás de você. Embora você ainda seja jovem, quando olha para trás em seu 
passado, deve ter havido dias felizes e infelizes, dias fáceis e dias difíceis, dias 
significativos e dias cheios de arrependimento. A partir do ponto de vista de seu próprio 
interesse, tenho certeza que você experimentou mais dias infelizes do que dias felizes, por 
causa do ambiente desfavorável que existe no mundo atual. Muito provavelmente você não 
está na posição de se orgulhar de si mesmo, embora possa ter confiança do que você faz. 
Ninguém pode dizer o que acontecerá no próximo momento. Essa tem sido a natureza de 
nosso destino como seres humanos.  
 
Em outras palavras, você pode sair para trabalhar de manhã com feliz antecipação, mas 
ninguém pode garantir sua segurança por todo o dia. Embora seu escritório possa ser bem 
perto, você nunca pode estar muito confiante, porque mesmo a uma curta distância de sua 
porta, você pode ter um acidente de carro. Ninguém pode dizer o que nosso destino nos 
reserva. Você até pode encontrar pessoas aparentemente agradáveis em lugares 
aparentemente agradáveis, mas o resultado não é necessariamente bom – isto poderia trazer 
infortúnio para você. Passar em um exame pode ser o objetivo da pessoa que estuda 
bastante. Mas no momento que uma pessoa descobre que passou no exame, alguma 
tragédia poderia acontecer. Ninguém pode dizer. Suponha que há um homem e uma mulher 
que se amam, e estão confiantes que viverão como o casal mais ideal no mundo inteiro. 
Mas logo depois da cerimônia de casamento, algo inesperado pode acontecer. A partir 
disto, podemos concluir que um homem nunca pode estar seguro de ter um futuro brilhante. 
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Há muitos exemplos no mundo nos quais somos compelidos a seguir o caminho oposto ao 
que teríamos se pudéssemos seguir a nossa própria escolha. Podemos pensar que a vida 
pertence a nós, mas descobrimos que não estamos sempre livres para conduzir nossas vidas 
como desejamos. É assim como trilhamos no caminho da vida sem confiança, sem saber o 
que podemos encontrar no caminho. Estamos tateando na escuridão todos os dias de nossas 
vidas, em busca de uma esperança que nos forneça algo bom.  
 
Mas não há muitas coisas ao nosso redor que nos garanta essa promessa de bondade. As 
coisas geralmente são de outra forma; encontramos mais tragédia do que bondade. Então, 
há um lugar onde podemos estar relaxados e tranquilos? Ninguém pode estar relaxado e 
tranquilo quando está totalmente sozinho. Você precisa de alguém que possa ao menos 
defender e proteger você. Quem deve ser esse alguém? Seus pais podem ser capazes de 
desempenhar externamente este papel, protegendo você até determinada extensão. Mas eles 
não podem garantir sua vida em face da morte. Seus mestres não podem assumir esta 
responsabilidade; nem seus amigos podem, e nem sua nação, com todo o seu poder. 
Suponha que o mundo inteiro seja mobilizado para ajudar você; ele não pode assumir essa 
responsabilidade por sua vida. Então, quem pode assumir a responsabilidade? Devemos 
encontrar alguém que possa fazer isso. Do contrário, temos certeza que seremos inseguros e 
infelizes, embora queiramos ser felizes e tranquilos.  
 
Queremos alguém para nos proteger em nosso caminho de destino. Então, como esse 
alguém deveria ser? Esta pessoa deve transcender a história, isto é, o passado, o presente e 
o futuro. Ela deve transcender tempo e espaço. Infelizmente, o próprio homem não pode 
transcender isto, não importa quão grande ele seja. Portanto, precisamos muito de alguém 
assim que possa assumir responsabilidade por nossa vida na fé. Se não podemos encontrar 
alguém assim na sociedade humana, queremos criar alguém em nossa imaginação e 
imaginar que essa pessoa nos protegerá. Mas se realmente existe essa entidade, quão felizes 
estaríamos! Quão ansiosos estaríamos para localizá-la. Quanto mais difícil se torna o 
ambiente, mais inseguros nos tornamos, e ardentemente partimos em busca dela. Nesta 
situação, a menos que você se esforce para confirmar sua existência e entrar em um bom 
relacionamento com ela, você nunca poderá ter segurança sobre sua vida.  
 
Então, que tipo de relacionamento você iria querer ter entre Deus e você mesmo? Pode 
haver mestres que são nossos mentores e que podem nos proteger com suas posições, 
riqueza e conhecimento. Mas é mais desejável que tenhamos alguém que nos protegeria 
com o calor do amor. Se vamos ser protegidos, queremos ser protegidos não apenas por 
algum tempo, mas pela eternidade.  
 
Então, quem no mundo poderia fazer isso? Nossos pais. Precisamos de nossos pais. A 
seguir, precisamos de irmãos e irmãs, e também precisamos de nosso cônjuge, e então de 
nossos filhos. Com eles, desfrutamos da bem-aventurança de nossa vida. Mas não importa 
quão brilhante possa ser um dia com outras pessoas desfrutando da bem-aventurança de 
nosso ambiente, se alguém que amamos está à beira da morte, não podemos desfrutar de 
todo o restante. Entretanto, por mais felizes que possamos ser, se nosso ente amado está em 
uma situação trágica, nós também nos tornamos infelizes.  
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Quando olhamos para as coisas a partir deste ponto de vista, podemos desfrutar de 
definitiva felicidade quando estamos com nossos amados compartilhando um com o outro 
um amor ideal até o nível definitivo. Não sabemos onde estamos ligados em nossa vida, 
apenas caminhando no caminho sem saber nosso destino. Estamos sempre inseguros. 
Centrada em nossos pais físicos, a felicidade será mortal. A mesma coisa é verdadeira 
centrada em nossos irmãos e irmãs, e centrada nos casamentos. Amor com estas pessoas 
pode mudar e até mesmo se tornar efêmero. Então devemos procurar e encontrar esse amor 
ideal que durará pela eternidade. Parece não haver esse amor no mundo, mas nunca vamos 
parar de procurá-lo. Nós procuramos especialmente por alguém que permitirá que o amor 
entre pais e filhos e o amor entre esposo e esposa durem pela eternidade, sob sua proteção. 
Esse alguém deve ser imutável, único e eterno, ou seja, Deus.  
 
Sem Deus como o ponto central ou ponto de início, não podemos criar todos estes 
relacionamentos imutáveis e eternos. Deve haver uma pessoa com uma missão central 
como o agente do amor de Deus, ao redor de quem todos estes relacionamentos serão 
restaurados para sua forma desejada. Essa pessoa deve se tornar o mediador entre Deus e o 
homem para criar esse relacionamento como unidade entre Pai e filhos. O relacionamento 
deve ser restaurado entre os pais e os filhos, entre irmãos e irmãs, entre esposo e esposa, 
para a forma original que Deus pretendia no tempo da criação. Estamos em busca deste 
relacionamento e querendo cumprir o relacionamento que é o destino definitivo de nossas 
vidas. Um relacionamento ideal de amor verdadeiro não pode ser efêmero, mas imutável, 
único e eterno.  
 
Como eu disse antes, qualquer relacionamento de amor deve existir através do 
relacionamento entre sujeito e objeto – você não pode desfrutar amor por si mesmo. Isso 
quer dizer que todos precisam de alguém para amar e proteger em um ambiente ideal 
fornecido por essa pessoa. Então somente podemos estar realmente relaxados em um 
ambiente que confiamos que nunca mudará. Por mais intensamente que possamos tentar, 
não encontraremos essa estabilidade na sociedade humana. Tudo na sociedade humana é 
temporário e mutável. Precisamos de alguém absoluto e imutável. Ele deve ser onipotente. 
Portanto, por toda a história, o homem tem buscado encontrar Deus através da crença 
religiosa. Na verdadeira religião, deveríamos ser capazes de restaurar o verdadeiro 
relacionamento entre pais e filhos, irmãos e irmãs, e esposo e esposa. Com este 
conhecimento, você iria querer alcançar Deus através do mediador, aquele que é o parceiro 
sujeito de Deus, o Sujeito perfeito? Ou você iria querer ir direto até Deus? Qual você 
preferiria? Você está muito abaixo do padrão no qual deveria estar, e por isso você deve 
seguir através do caminho, e o mediador é este caminho.  
 
Em um sentido, uma religião é o mediador, porque toda religião ensina sobre Deus. Você 
sabe que Deus existe, mas em qual relacionamento com Deus você quer se colocar? O 
relacionamento que é primário, e também o mais desejável é o relacionamento pai e filho. 
Por isso, queremos servir Deus como nossos Pais com Ele na posição sujeito, e conosco na 
posição objeto. Às vezes queremos tornar Deus nosso amigo; às vezes apenas sentimos 
como Ele sendo nosso irmão. Em um amor absoluto, Ele pode ser qualquer coisa conosco. 
Nesse amor, um pai não reclamaria se seu filho regesse sobre ele, embora ele ainda esteja 
na posição do pai.  
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No relacionamento desse amor, um esposo nunca reclamaria sobre o fato de ser dominado 
por sua esposa e vice-versa. Somente amor, e nada mais, torna isto possível. Amor é a lei 
mais elevados e o laço sagrado que traz dois ou mais seres em unidade harmoniosa. Por 
mais elevados em autoridade, ou em conhecimento, ou em riqueza que possamos ser, todos 
nos tornamos ternos e obedientes como cordeiros quando sentimos esse amor. Não há 
ninguém no mundo inteiro que recusaria este amor ou o desconsideraria.  
 
Há alguém que não está disposto a ser dominado por esse tipo de amor? Até mesmo Deus 
está disposto a ser dominado por esse amor, sem falar do homem. Amor é ótimo. Deus é o 
núcleo do amor, que o torna o maior de todos. Amor é o poder que motivou Deus a criar o 
homem, e somente amor é o que torna Deus absoluto. Centrando no amor, até mesmo o Ser 
absoluto e supremo está disposto a se submeter a alguém que seja a encarnação de Seu 
amor. Para esse homem, Deus é o Pai que está disposto a se tornar tudo mais para ele. Deus 
é os Pais de todos os pais para o homem. Ele tem o amor absoluto que supera o amor até 
mesmo de pais modelos. Com esse amor, Ele pode abraçar todos os pais do mundo. De 
fato, Deus criou o homem a partir de Seu amor paternal. Sem esse amor, morremos.  
 
Deus está sempre pronto para dar o tipo de amor que é o melhor e mais desejado pela 
pessoa buscando um relacionamento com Ele. Se queremos amor paternal de Deus, Ele 
estará preparado com isto; se queremos amor fraternal ou amor conjugal, ou amor de um 
amigo a partir Dele, Ele está pronto com eles. Ele também é o símbolo e realidade de amor 
nacional e amor universal. Em nossa igreja, permitimos que as pessoas entendam e sintam o 
amor de Deus nessa dimensão. Não é maravilhoso que o Deus de amor está nos protegendo 
em cada relacionamento possível? Nós, como a encarnação de Seu amor, podemos em 
retorno proteger os outros e até mesmo a nós mesmos ao longo do caminho da vida, com 
este poder do amor de Deus.  
 
Quando nos beliscamos, isto dói. Mas se temos certeza dos benefícios garantidos depois da 
dor, não a suportaremos com satisfação? Com esta confiança, podemos avançar em 
qualquer caminho de miséria e dificuldade. Todos estão inquietos e inseguros no caminho 
da vida, sem saber o que nosso destino nos reserva. Se nesta situação sombria, encontramos 
uma luz nos dando a imagem completa de onde estamos ligados, como iremos marchar em 
frente para o objetivo onde o mundo novo de amor e harmonia centrado em Deus espera 
por nós? Não abandonaríamos nossa antiga forma de vida e nos juntaríamos à nova? Por 
causa da má entidade, Satanás, devemos tornar o caminho reto e suave repelindo o poder 
satânico enquanto seguimos edificando o reino de Deus em nossos corações e o 
compartilhando com nossos amigos. Deus é o Ser subjetivo definitivo, e nós, como Seus 
objetos, queremos trabalhar para Seu benefício e o nosso, e finalmente, encontrá-lo e nos 
juntarmos a Ele em perfeita unidade.  
 
Se estamos confiantes do amor de Deus, podemos superar qualquer dificuldade, por mais 
difícil que seja a estrada. Quanto mais difícil é a estrada, mais forte será nossa convicção de 
que esse é o atalho através do qual alcançaremos o objetivo mais cedo possível. Lá 
podemos encontrar Deus que está ansiosamente esperando por nós, cheio de bênçãos para 
dar para aqueles que seguem em frente com todo seu conhecimento e entendimento. Uma 
vez que fazemos isso, miséria e infelicidade não podem dominar nossas vidas.  
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Através de nossa experiência cotidiana, sabemos que sem amor não podemos superar as 
misérias em nosso caminho de vida.  
 
Vamos supor que um homem morreu por infortúnio no caminho de sua busca pelo Ser 
subjetivo definitivo. Entretanto, sua morte não significa o fim, mas o início de sua vida. 
Então, no mundo espiritual, este homem poderia dizer a Deus que ele morreu a fim de viver 
no mundo espiritual, para desfrutar mais plenamente o amor de Deus. Devemos estar 
prontos para morrer, mas morrer com o amor de Deus em nossos corações. Se imaginamos 
que iremos morrer no seio do amor de Deus, então não morremos uma morte miserável. 
Neste caso, a morte de um homem poderia ser de valor mais elevado do que qualquer outra 
morte, porque ele morreu com a melhor atitude. Se sua esposa morreu há muito tempo, e 
depois que você morreu este tipo de morte valiosa e se juntou a ela no mundo espiritual, ela 
não respeitaria e amaria você mais do que ela fazia na terra? Se você morreu para o 
benefício de alguém, e essa pessoa mais tarde vai para o mundo espiritual, ela não amaria e 
serviria você? O amor deles no mundo espiritual deve ser de dimensão mais elevada do que 
seu amor na terra.  
 
Na Bíblia lemos muitas coisas paradoxicais. Jesus disse, “Qualquer que procurar salvar a 
sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á.” (Lucas 17:33) Ele também disse 
que, “Aqueles que querem ganhar suas vidas, as perderão. ” Estas palavras nos encorajam a 
obter o amor da mais elevada dimensão ao custo de tudo mais. Se você me amasse tanto ao 
ponto de morrer por mim, e eu encontrasse você mais tarde no mundo espiritual, quão feliz 
seria ver um ao outro! Se realmente ama alguém, você sempre morreria de bom grado por 
ele. Embora você possa morrer, isto não significaria o fim, mas significa uma nova vida. 
Através deste tipo de morte sacrifical, passamos através do portal para alcançar o mundo do 
amor, que é eterno e de uma dimensão mais elevada. Então não devemos temer a morte. 
Você está disposto a morrer esse tipo de morte? Quando sabemos o que virá após a morte, 
somos pessoas felizes, embora possamos ter que morrer.  
 
Todos descobrimos grandes coisas. Já passei através de dificuldades incalculáveis, mas 
tenho certeza que sou o homem mais feliz no mundo inteiro – não sou? Eu sou um homem 
feliz porque sei como superar a infelicidade com amor. Eu sou o tipo de pessoa que odeia 
que os outros simpatizem comigo, mas eu adoro simpatizar com os outros, e sinto imensa 
felicidade ao fazer os outros felizes. Quando quero simpatizar com outros por minha 
própria vontade, eu posso reclamar sobre o que tenho que fazer? Desta forma, eu posso 
desfrutar o verdadeiro sabor do amor. Quando recebo a simpatia de alguém, eu apenas 
saboreio o amor passivo, que não é o que eu quero.  
 
Alguns podem pensar que nossa fé nos força ou nos empurra de forma dolorosa. Mas 
espero que a maioria de vocês possa superar a dor digerindo-a com o poder do amor, 
porque felicidade e amor são promessas no final das dificuldades. Como nosso tema indica, 
queremos alguém para nos proteger no caminho da vida. Esse alguém deve ser Deus. Mas 
mesmo Deus não pode nos proteger ou amar quando não merecemos – ou seja, quando não 
estabelecemos a condição para receber esse amor. Deus não precisa de dinheiro, posição ou 
conhecimento. O que Ele precisa é amor. E nós precisamos também de amor, porque pelo 
amor verdadeiro podemos desfrutar do privilégio de controlar Deus.  
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Se podemos fazer isso, podemos controlar nosso próprio destino, porque podemos controlar 
Deus que controla nosso destino. Deus deixaria aqueles que realmente o amam no caminho 
da infelicidade e miséria? Deus ajudará Seu povo a superar as misérias causadas por 
Satanás.  
 
Aqueles que estão ardentemente apaixonados por Deus podem facilmente superar 
infelicidade, porque o caminho da infelicidade os conduzirá para a felicidade. Quando eu 
estava na prisão na Coreia do Norte, passei por severas torturas; quanto mais severa era a 
tortura, mais forte eu me tornava. Cada célula do meu corpo estava mobilizada para lutar 
contra a dor. Eu imaginava que com cada golpe a bênção de Deus seria multiplicada. Por 
causa disto, eu não tinha medo da tortura, e podia facilmente suportá-la. Se temos esta 
atitude, podemos endireitar o caminho tortuoso e aplainar o caminho esburacado. Embora 
nosso caminho de vida possa ser inquietante, inseguro, efêmero, cheio de miséria que seja 
mais do que a morte, sabemos que através do amor de Deus por nós e nosso amor por Deus, 
podemos seguir através do caminho sem dificuldade. Quando estamos prontos para viver e 
morrer no amor de Deus, merecemos a proteção de Deus. Este é o caminho que cada ser 
humano deve seguir. Que Deus possa nos proteger em nosso caminho de vida.  
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Três Estágios de Julgamento  
 
É nossa tarefa como homens decaídos passarmos através de três estágios de julgamento – 
julgamento das palavras, julgamento da personalidade e julgamento do amor ou do coração.  
 
Julgamento das Palavras  
 
Através de toda a história, a humanidade esteve buscando a verdade, as palavras 
verdadeiras. A verdade é o padrão pelo qual todos os problemas da humanidade podem ser 
resolvidos. Sabemos que de alguma forma o homem caiu no início, e isso significa cair na 
escravidão de Satanás. Por isso, a fim de retornarmos para a posição original, devemos 
superar a escravidão de Satanás. Para pessoas decaídas, não há nenhuma outra mensagem 
que seja mais esperançosa e desejável do que a mensagem de restauração para a posição 
antes da queda. Ser restaurado é, em outro sentido, ser liberado da escravidão satânica – e 
isto é o evangelho dos evangelhos para homens decaídos. 
  
Então, o que é julgamento? Julgamento é a mensuração de todas as nossas ações de acordo 
com o padrão original. Se nossos atos não podem estar de acordo com a régua ou medida 
original, devemos ser julgados ou punidos. Com qualquer governo, há o partido regente e o 
partido da oposição, com um equilíbrio de poder entre eles. Se uma das leis é configurada 
para ser alterada, então os dois partidos devem concordar. No universo há Deus e Satanás. 
Entre os dois se colocam homens e mulheres – alguns estão mais no lado de Deus, e outros 
estão mais no lado satânico. Mas ao julgar as pessoas deve haver um padrão de julgamento 
aceito por ambos Deus e Satanás. Pessoas mais no lado direito podem ser reivindicadas por 
Deus, e no outro lado por Satanás. Em questões mundanas também devemos ter 
determinado padrão ou regra. Se comparamos algo com essa medida, e se isto está acima 
do padrão, então dizemos que isto é sucesso, por exemplo; mas se isto está abaixo do 
padrão, então dizemos que isto é uma falha. Se isto é uma falha total, de forma que não 
pode nem mesmo ser comparado com a medida, então não pode haver nenhum julgamento 
possível. Nem Deus e nem Satanás pode reivindicar esta falha total.  
 
No curso da restauração deve haver a regra padrão. Se você vai encontrar uma na Bíblia, 
qual deve ser? Por exemplo, com qualquer montanha há picos e vales. Centrado em um 
pico, há dois lados; Deus está no lado direito, enquanto Satanás está no outro lado. Há uma 
diferença entre os picos elevados e os picos baixos. Ao longo da história, quando 
examinamos os cursos que nossos antepassados atravessaram, o processo é algo como subir 
um pico, então descer, e então alcançar determinada altura. Dessa forma, a humanidade do 
passado esteve geralmente subindo. Há muitos picos de várias alturas. Aqueles que 
pertenciam à Idade do Velho Testamento começaram a subir, e no pico eles decidiam se 
estavam no lado de Deus ou no lado de Satanás. Então eles faziam outra escalada para 
alcançar outro pico de altura maior. O alpinista começa exatamente no pé do primeiro pico, 
e passa o que ele alcançou para os alpinistas atrás dele. O Messias é a pessoa que estaria 
esperando no pico mais alto, e aqueles que alcançaram o pico serão bem-vindos e 
elogiados. Mas o próprio Messias tem que conhecer qual caminho eles tiveram que seguir.  
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Jesus é o fruto da verdade, do Logos de Deus. Ele tinha alcançado o pico mais elevado no 
sentido espiritual. Jesus disse, “O Velho Testamento veio para falar sobre mim; toda e cada 
palavra de Deus é sobre mim.” (Mateus 5:17, João 5:39-40) Ele disse em outra ocasião, “Eu 
sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14:6) O 
caminho é a verdade e a verdade é o caminho e a vida também. A verdade é algo que Deus 
exalta, enquanto Satanás sente inveja dela. A verdade pertence a Deus. Deus deve amar a 
lei que Ele estabeleceu e irá amá-la através da eternidade. Então qual deve ser a missão da 
verdade? A missão da verdade é orientar as pessoas através de seus caminhos. O Princípio 
de Restauração deve conectar todos os caminhos trilhados pelos santos da Idade do Velho 
Testamento com os santos da Idade do Novo Testamento, através do presente. Vamos 
tornar a estrada em ziguezague em uma estrada reta, para que possamos demonstrar para as 
pessoas o padrão de como alcançar o pico mais elevado. O caminho mais curto é uma linha 
reta, o caminho principal e o caminho final. Isso é o que a palavra “princípio” significa. 
Que tipo de princípio é este? O que é o Princípio Divino?  
 
O Princípio Divino é a medida ou a forma – o guia – que nos levará através do caminho 
para alcançar Deus, e para alcançar a posição original antes da queda. Sem seguir através 
deste caminho, os homens decaídos não podem alcançar a posição original. Esta é a 
medida, a régua, e o guia fundamental. A humanidade tem trilhado um caminho 
emaranhado para longe de Deus, e devemos retornar através do mesmo caminho. Mas nós 
iremos endireitá-lo. Suponha que você tivesse uma corda ou cordão amarrado com muitos 
nós. Se você apenas usa sua força e puxa as extremidades, esses nós seriam desfeitos? Não. 
Se você gasta horas de seu tempo, isso apenas resolveria o problema? Tempo e energia 
despejados em esforços cegos e aleatórios não resultam em nada. Ao orar diante de Deus 
também, se você apenas ora de forma cega pedindo para Ele dar algo para você ou para 
ajudá-lo a fazer algo, Ele nunca poderá ajudá-lo. Deve haver uma regra ou padrão a ser 
cumprido.  
 
Suponha novamente que há um homem muito bom, mas ele é um homem cego. Sem seu 
conhecimento sobre como utilizar uma espada, Deus daria uma espada para ele? Existe o 
perigo dele segurar a lâmina ao invés do cabo. Deus não daria isso para ele. Se Ele fizesse 
isso, Ele seria um Deus cego. Tudo deve encontrar seu padrão. O Princípio Divino é a 
medida pela qual Deus pode liberar os homens decaídos. Você será liberado nas palavras 
verdadeiras, pela verdade. Você será liberado da escuridão pela luz, onde você pode ver o 
relacionamento entre Deus e você mesmo com precisão.  
 
Na América, você anda de carro todos os dias. Quando está com pressa, você quer acelerar. 
Quando você vai a toda velocidade, há perigo. Se você quer acelerar sem perigo, então deve 
ter boa prática de antemão. Ao manusear o volante, há flexibilidade? Você pode movê-lo 
como lhe agrada? Não há nem um centímetro de liberdade. As rodas do carro devem ser 
redondas; se estão curvadas, dirigir será perigoso. Se as quatro rodas têm vontade própria, e 
alguma não quer virar como deveria, o que acontecerá? O ar bombeado para todas essas 
quatro rodas deve ser a mesma quantia ou elas não se moverão juntas de forma adequada. 
Se você quer ir a toda velocidade, isto significa que as rodas deverão dar muitos giros. Eu 
sei que vocês podem não gostar de repetir as coisas, as mesmas coisas velhas. Mas quando 
você quer manter um diamante brilhando, você tem que polir. 
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Se você quer manter essa sala limpa, você não quer limpá-la uma vez, duas vezes, ou mais 
cada dia? O mesmo se aplica ao aprender o Princípio. Você deve aprender bem a verdade, 
em cada aspecto particular.  
 
Você ao menos já parou para pensar quantas vezes em sua vida estará falando com pessoas 
sobre a verdade? Quando você se alimenta, isto se torna mais delicioso quando você 
mastiga completamente. Se você apenas mastiga uma vez ou duas e engole, você conhece o 
real sabor da comida? Com uma coisa de valor, você deve praticar repetidamente com ela e 
tentar conhecer o sabor dela, e isto dará cada vez mais para você. Por isso repetição não 
fadiga você. O primeiro padrão de julgamento é aquele das palavras. Se você não passa 
esse padrão, você não pode ser liberado da escravidão.  
 
Julgamento da Personalidade  
 
O segundo é o julgamento da personalidade. Entretanto, por mais intensamente que você se 
esforce para caminhar rápido em determinada estrada, se você está seguindo na direção 
errada, você terá que voltar. Onde Satanás está em emboscada? Ele está sempre perto da 
estrada principal, o verdadeiro caminho. Porque ele quer arrebatá-lo e impedi-lo de seguir 
pelo caminho certo, ele vem para atacá-lo sem advertência. Por isso, você deve evitar que 
ele pare você de seguir o caminho. Pois mais que você seja bem treinado, por mais bem 
equipado que você possa estar, se você é atacado por Satanás no caminho, esse é o fim. 
Você deve ter uma técnica para evitar que Satanás pare você. Você deve ter a personalidade 
para vencer sobre a tentação satânica. Você deve ser mais hábil, mais forte do que Satanás 
em todos os sentidos. Você deve estar alerta para ver onde Satanás está em uma 
emboscada. Você ao menos já parou para pensar sobre isso? Satanás está em todo lugar – e 
você está vulnerável ao seu ataque. Quando você está forte o suficiente para não ser tentado 
ou cair nas mãos de Satanás, você pode vencer sobre ele; mas você deve saber que Satanás 
espera pelo momento quando você está prestes a cair no buraco, quando você está na 
situação mais difícil. Esse é o momento quando Satanás vem para pressionar sua garganta.  
 
Quando você luta no campo de batalha, o inimigo está de emboscada. Muito 
provavelmente, ele vem para atacar você durante a noite – quando você não o espera. 
Espiões virão, mas se você tem os olhos abertos, eles fugirão. Quando você está em 
repouso ou relaxado, ou quando você está estressado ou em desespero, esse é o momento 
do ataque satânico. Por exemplo, você está frustrado e diz para si mesmo, “Oh, eu tenho 
trabalhado na equipe móvel, como posso continuar assim?” Esse é o exato momento que 
Satanás atacará você. Satanás diria, “Você é minha presa neste momento.” Tudo que você 
tenha realizado desaparecerá. Não seria preciso o Satanás mais forte [maus espíritos] para 
atacar, mas o menor e mais fraco pode apertar sua garganta e você estará morto 
espiritualmente. Isso não é verdade? Quando você está estressado, frustrado, você deve se 
lembrar do fato que este exato momento é quando o mais fraco Satanás pode atacar você. 
Quando você não está testemunhando, não fazendo o trabalho da igreja – quando você está 
pensando somente em comida boa, roupas finas – quando você está nesse tipo de humor, 
esse é o exato momento que você está sujeito à invasão satânica. Quando você sente falta 
do seu amor, esse é o exato momento que Satanás ataca você. Esses são os ganchos que 
Satanás pode arrastar você de volta.  
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Quando você cochila, isso significa que você está relaxado. Esse é o exato momento 
quando Satanás virá e te arrebatará. Quando você não pode evitar estar cansado e frustrado, 
tente ir para algum lugar longe da observação dos outros. Medite, ore por três dias, e depois 
de fazer isso você verá seus irmãos e irmãs trabalhando tão duro e pensará, “O que eu sou?” 
Na angústia, você pensará, “Eu posso ser amado por Deus? Eu devo trabalhar.” Sua 
consciência dirá isso para você. Você será despertado para uma nova vitalidade. Você ora 
em arrependimento, e sente novamente vontade de sair para trabalhar. Isso é melhor.  
 
Muitas vezes quando eu estava na prisão [na Coreia do Norte] eu aparecia de mãos 
algemadas diante do juiz; e no meu caminho para o tribunal, às vezes na rua eu encontraria 
membros da minha igreja. Eu acenava com as mãos para eles em alegria. E quando eu 
acenava minhas mãos, as algemas tilintavam – o barulho delas ainda ressoa nos meus 
ouvidos.  
 
Eu então jurei que nunca morreria antes de realizar minha missão. Eu demonstraria minha 
determinação, e nunca parei até que esse dia chegasse. Eu seria forte o suficiente para 
suportar todas as dificuldades. E quando era liberado, eu trabalharia novamente com mais 
zelo. Eu pensava que mesmo a prisão era meu curso de treinamento, e que depois eu seria 
um trabalhador mais forte para Deus. Quando você imagina a vida na prisão, jamais 
imagina as prisões neste país. Aquela prisão era muito abaixo do seu nível – 
indescritivelmente miserável – quase como uma vida animal. Se eu fosse descrevê-la, vocês 
não entenderiam. Tínhamos um punhado de arroz, quase podre, todos os dias. Carecíamos 
de bom arroz e comida, e ainda tínhamos que trabalhar na mineração e carregamento de 
sacos pesados de produtos químicos. E depois que ficávamos exaustos e íamos receber 
nosso punhado de arroz, no caminho para comer alguns de nós morreriam. Outros estavam 
tão ansiosos para obter arroz que eles tiravam das bocas dos homens mortos para se 
alimentarem. Nessas ocasiões eu diria para mim mesmo, “Ainda que as dificuldades sejam 
dobradas ou triplicadas, eu nunca fracassarei.” Mesmo na prisão comunista, eu trabalhei tão 
duro que eles tiveram que me dar um prêmio pelas realizações.  
 
Eu sou solidário com vocês. Vocês estão no auge de suas vidas. Vocês querem dançar com 
seus namorados; vocês querem desfrutar suas vidas no sentido mundano. Há muitas coisas 
boas neste mundo para vocês. Mas vocês devem estar cientes sobre o fato que alguém deve 
fazer este trabalho, não apenas eu. Este mundo pesado está caindo em destruição. Algum 
poder deve pará-lo. Toda a terra está coberta com guerra e miséria, e vocês estão vivendo 
nesta terra. Junto com isto, vocês sabem que irão para a destruição.  
 
Os festeiros – aqueles sem o conhecimento do que está acontecendo – podem parecer 
felizes. Mas aqueles que sabem que o mundo está em colapso não podem evitar querer 
pará-lo. Algumas pessoas são indiferentes. Mas vocês apenas ficariam observando o fim do 
mundo? Vocês não iriam querer fazer alguma coisa sobre isto, mesmo se tivessem que ser 
mortos ou assassinados por fazer isso? Poderia haver muitas vítimas, talvez dezenas e 
centenas de milhares, mas se vocês não estão preparados para morrer por essa causa, vocês 
não podem viver para salvar o mundo.  
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Se vocês estão prontos para morrer na frente dos outros, todos vocês; se vocês têm essa 
atitude, vocês não morrerão e poderão salvar o mundo. Mas se vocês são como os 
discípulos de Jesus que o negaram após sua morte, vocês ficarão para trás e o mundo todo 
será deixado sem salvação. Vocês se tornariam como os discípulos de Jesus? Os discípulos 
de Jesus ficaram com medo de Satanás e foram subjugados pelo poder satânico. Satanás os 
tomou – todos os doze discípulos, que durante a vida de Jesus o serviram. Então, o que 
aconteceu a Jesus? Mãos satânicas estavam sobre ele, mas ele morreu uma morte física, não 
uma morte espiritual. Se seu espírito não está morto, se você tem o mesmo zelo e ardor 
depois de sua morte, há uma forma para ser salvo e ressuscitado novamente.  
 
Se você tiver que morrer, e se você morrer uma morte corajosa – sem deixar vergonha para 
seus descendentes – então você terá a chance de ser ressuscitado e trabalhar através de seus 
descendentes. Jesus foi atacado por mãos satânicas, mas ele não foi derrotado por Satanás. 
Deus, que é mais surpreendente do que Satanás, estava ao lado dele, lutando por ele. Vocês 
devem saber que Deus está ao lado da justiça. Vocês ao menos já pararam para pensar, 
“Quanto eu posso trabalhar? Haverá um tempo quando eu ficarei totalmente frustrado?” Ser 
baleado para morrer é uma coisa simples, mas ser torturado espiritualmente, ter Satanás 
cortando todos os braços e pernas – você suportaria essa tortura?  
 
Se você está resolvido a viver pela causa e morrer pela causa, você está pronto para ser 
ressuscitado. Você está transcendendo vida e morte. Nesse caso você está no lado de Deus, 
e Deus está ao seu lado, porque Deus é o ser transcendente de vida e morte. Deus é nosso 
Amigo e nosso Colaborador. Aqueles que têm Deus como seu Colaborador devem ser 
corajosos. Deus não é somente seu amigo, mas seu Pai. Você será a encarnação de Deus. 
Deus pertence ao universo inteiro, a toda a humanidade. Ele enviou muitos santos e 
profetas para operarem a grande causa, e eles foram assassinados e martirizados. Isso 
significa que as mãos e pernas de Deus, e todos os seus membros foram cortados. Ele 
esteve suportando a dor ao longo de todo o caminho. Mas Ele ainda está intacto da invasão 
satânica; Ele está são e inteiramente todo-poderoso. Ele está vivendo em mim e eu sou a 
encarnação Dele. Você não se sentiria orgulhoso e ficaria de pé como Ele está de pé? 
Então, com essa qualidade, você dirá que está cansado depois de um ano, depois de cinco 
anos, dez anos, vinte anos? Você ficará cansado de fazer este trabalho? Quando você ficará 
exausto? Nunca? Em uma palavra, você deve pensar que nasceu para esta vida, e que este é 
seu destino.  
 
Você não pode evitar seguir este caminho. Então, sua atitude deve ser diferente. Você deve 
estar acostumado a comer comida humilde, estar vestido com roupa simples, abrigar-se em 
tendas e ao ar livre – você deve conhecer o sabor de desfrutar sua vida desta forma. Eu 
comecei meu trabalho enquanto vocês ainda não tinham nascido. Na sua idade eu já tinha 
realizado muitas coisas. Mas eu penso que havia uma grande quantidade de trabalho que eu 
devia cumprir durante o tempo da minha vida. Eu sabia disso. Eu nunca tive orgulho de ter 
feito muita coisa. Eu sempre estava ansioso para cumprir cada vez mais. Eu estava com 
pressa a todo momento. Eu pareço frustrado? Eu pareço cansado? Eu não estou cansado. 
Quanto mais eu avanço em frente, mais força é acumulada.  
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As pessoas pensam, “Se eu vivo desta ou daquela forma, eu serei feliz.” Pensamos que 
somos felizes porque estamos vivendo determinado tipo de vida. Então, quem estabelece o 
padrão? A definição de felicidade pode estar certa? Você deve dizer, “Eu não estabeleci o 
padrão de felicidade assim, por isso não tem nada a ver comigo. Eu devo criar um novo 
padrão ou definição de felicidade.” Se você define felicidade como sendo comer comida 
humilde, estar vestindo trapos, se abrigando em um lugar humilde, esse é seu padrão de 
felicidade para este momento. As pessoas cuja definição de felicidade é assim, nunca 
falharão na vida – e no final elas podem desfrutar definitiva felicidade.  
 
Vida mais longa não promete felicidade para você. Embora sua vida possa ser breve, se 
você tiver trabalhado duro e for reconhecido por Deus, ao entrar no outro mundo, você será 
recepcionado e desfrutará da vida florescente e gloriosa lá. Por isso, nesta vida, a questão é 
quão duro você trabalha e quão saudável é o fruto que você produz. Por isso, você deve 
trabalhar ao risco de sua vida e ao custo de sua vida. Se você segue dessa forma, você está 
seguro de alcançar a vitória. Se você morre sem ter sucesso em sua missão, Deus ficará 
triste, porque Ele sabe que você estava fazendo isso ao risco de sua vida. Deus, na posição 
de Pai, se Ele sabe que Seu filho fosse morrer logo, Ele não iria querer dar a ele algo para 
ajudar de qualquer forma possível? Se você tem essa atitude, Deus estará ansioso e pronto 
para ajudar você. Se você está confiante o suficiente para conduzir 100 coisas, mas você 
está qualificado para realizar somente 30, Deus está ansioso para preencher os outros 70. Se 
você está fazendo isto para Seu Pai, então seu Pai não estaria pronto para ajudar você? 
Nosso Pai, com amor, de certa forma, é fraco diante de Seus filhos. Com amor, Ele está 
pronto para fazer qualquer coisa que você pedir.  
 
Então, o que é o julgamento da personalidade? Se você está bem equipado, e você é a 
encarnação da palavra de Deus, então você estará intacto da invasão satânica. Satanás 
atacaria você nos níveis individual, familiar, nacional e mundial. Se você é atacado nos 
níveis individual, familiar ou nacional e não fracassa, você pode avançar mais rapidamente.  
Se você está sempre correndo, seguindo em frente todo o tempo, quando ele bate em você, 
no momento que sua mão se afasta, você avançará com ainda mais velocidade. Assim 
Satanás terá que desistir. Então ele deve recuar e deixar você. Ele dirá, “Por mais que eu 
tente, não posso derrotar essa pessoa.” Você é assim? Você gostaria de ser ao menos assim? 
Se você quer ser assim, você pode realizar isso parado? Você deve tentar bastante.  
 
Satanás utilizará em você os mesmos métodos de astúcia que esteve utilizando em nossos 
antepassados, santos e mártires do passado. Agora ele está atacando você com o mesmo 
poder, mas você deve ser mais poderoso e mais sábio. Então ele desistirá e deixará você. 
Depois de seguir através de todas estas dificuldades, quando você alcança o objetivo, Deus 
encontrará você e dirá, “Agora encontrei alguém que se assemelha a mim. Você tem 
seguido através de todos os desafios e está aqui intacto de Satanás. Como o vitorioso, você 
se assemelha a mim, e você é meu filho.” Dessa forma você passará pelo julgamento da 
personalidade. Esse é o padrão. Deus fez tudo como um sucesso, desde o início até o 
momento presente. Se você se assemelha a Deus, você continuará com sucesso, e deve 
alcançar o objetivo e render glória a Deus.  
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Você deve ter essa personalidade com a qual nunca poderá cair como presa da tentação 
satânica. Diante da morte, em face da morte, Jesus estendeu seus braços e disse, “Mate-
me,” e nesse instante ele não foi morto, e espiritualmente foi ressuscitado. Se você está 
determinado a perder sua vida por Deus, nenhum Satanás pode matá-lo. Você terá vida 
eterna. Você é assim? Se você não é assim, Deus não pode abençoar você. Se Ele faz isso, a 
bênção será levada embora por Satanás. Mas se você está tão determinado a enfrentar a 
morte sem medo, então Deus abençoará você, e isto não pode ser tirado por Satanás. É 
assim como vencemos no julgamento da personalidade. Vença sobre as tentações vindas de 
Satanás, e siga para o padrão onde Deus pode abençoar você. É assim como foi com Jesus.  
 
Julgamento do Coração  
 
O terceiro julgamento é aquele do coração ou do amor. Você já amou uma pessoa no 
verdadeiro sentido? Sem esse tipo de amor, você não pode sentir orgulho de si mesmo 
diante de Deus, diante do passado, presente e futuro. Você mesmo deve ter amado nessa 
extensão.  
 
A expressão “amar” significa amar alguém mais na posição objeto. Amor começa somente 
quando você tem uma pessoa na posição objeto. Qual é o verdadeiro padrão de amor? Há 
muitos tipos de amor no mundo: amor entre amigos, entre esposo e esposa, entre pais e 
filhos. A questão do amor muitas vezes gera um conflito na família. A esposa pode pensar 
que seu esposo está amando-a menos do que antes, e isso é a semente do conflito da parte 
dela. No lado do esposo também sua esposa parece ser reservada em devoção, e ele é tão 
ganancioso querendo total devoção dela. Por que isso é assim? É porque amor deve ser sem 
reservas. E se você é autocentrado, se existe um pouquinho de egoísmo, não podemos dizer 
que seu amor é total. Você deve negar todo seu ser ao amar seu cônjuge. Se uma partícula 
de você permanece ali, seu amor não é saudável. Amor deve ser assim. Por isso se você se 
encontra autocentrado, você deve se livrar dessa partícula de si mesmo em seu amor.  
 
Quão maravilhoso deve ser o amor, se ele é tão puro assim. Por isso verdadeiro sacrifício 
[de si mesmo] deve acompanhar o amor verdadeiro. Esse sacrifício será sacrifício 
voluntário. Com este padrão de amor, você pode vencer qualquer indivíduo, família, nação 
e o mundo inteiro. Eu devo perguntar de novo, você já amou uma pessoa com esse tipo de 
amor? Se não, você não está qualificado para receber amor de Deus. Você não pode sonhar 
em receber Seu amor. Antes de querer ter o amor de Deus, você deve praticar amar outras 
pessoas nesse padrão.  
 
Você deve não somente esperar pela pessoa amada, mas deve sentir falta de cada filho 
perdido de Deus com amor desse tipo. Até que você esteja mergulhado em lágrimas, até 
que suas pernas estejam fadigadas, até que toda sua energia esteja exaurida em busca dessa 
pessoa, você deve esperar por ela. Você deve investir sua vida nessa pessoa; e sua vida será 
multiplicada nessa pessoa. Você deve plantar sua alma nessa pessoa e seu coração será 
multiplicado. Você deve ser uma pessoa com esse tipo de amor. Você alguma vez já amou 
Deus com esse tipo de amor? Sem esse tipo de experiência, você não pode chamar a si 
mesmo de um ser humano completo.  
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Nesse caso, você deve ser muito humilde e dizer para Deus, “Eu não estou qualificado para 
seu amor. Por favor, não chegue perto de mim. Eu não sou puro.” Se você é autocentrado 
no amor, você irá apenas querer ter o amor de Deus para si mesmo, e iria querer possuir o 
amor dos outros. Então, você é um ladrão de amor. A fim de viver no sentido verdadeiro, 
você deve purificar seu amor. Como Jesus disse, se seus olhos pecaram, se seu nariz, boca, 
ouvidos e membros são utilizados para o amor impuro, você deve sentir vontade de 
arrancá-los e cortá-los. Você deve saber que não está qualificado nem mesmo para amar o 
homem ou mulher mais odiável. Esta é uma questão muito séria.  
 
Eu me tornarei mais sério. E você deverá chorar. Quando penso sobre Deus, eu realmente 
sinto simpatia por Ele. O Deus sadio, perfeito e absoluto sempre tem que olhar para um 
mundo cheio de pessoas que são espiritualmente desfiguradas, incapacitadas e aleijadas de 
coração. Ele está pronto com amor puro belo para derramar sobre nós, mas nós não estamos 
prontos para receber esse tipo de amor. Nós não somos vasos prontos para o amor chegar. 
Mas Ele está pronto para nos dar cada vez mais amor. Assim, Ele é um Ser digno de pena. 
Ele tem esse tipo de amor puro para os homens; Ele está pronto para salvar a humanidade a 
despeito de todas as dificuldades e desilusões. Para Deus encontrar um homem, o Messias, 
localizar essa pessoa como Seu verdadeiro filho, tem sido Seu desejo por toda a história. 
Houve multidões de pessoas no mundo que estavam dispostas a receber o amor de Deus, 
mas não houve ninguém pronto para amar Deus – exceto o Messias. Nosso Pai Celeste foi 
traído até mesmo por muitos santos que Ele enviou ao mundo, e por indivíduos, famílias e 
nações – por toda a humanidade, o mundo inteiro. Seu coração está doendo e despedaçado. 
Devemos restaurar Sua felicidade. Nunca devemos parar de trabalhar até que retornemos 
para Ele toda alegria e felicidade.  
 
Eu diria a Ele que não se preocupasse com nada. Eu estou em Seu lugar para trabalhar por 
Ele até que o último de toda a humanidade tenha sido retornado para Ele. Eu sinto que sou 
responsável pela totalização de todas as traições cometidas pela humanidade no passado e 
todos aqueles santos que falharam em suas missões. Assim, eu devo retornar glória a Deus, 
para limpar Seu ressentimento, tristeza e desilusão.  
 
Através de toda a história humana, Deus esteve plantando Seu amor nos corações humanos, 
nos níveis individual, familiar, nacional e mundial. Deus nunca foi capaz de colher todo 
esse amor; mas nós estamos aqui para colher, e ao colher todo esse amor, podemos retornar 
tudo que Ele plantou para Deus. Você deve estar ciente para o fato que é a totalização do 
fruto da história. Quando você é colhido nas mãos de Deus, com todo o restante da 
humanidade, Deus obtém seu fruto. Você deve plantar o coração de Deus em muitas 
pessoas e fazê-las multiplicar para abraçar o mundo inteiro.  
 
Quantas pessoas você já amou com amor verdadeiro? Você ao menos já amou as pessoas 
com o coração do Pai, nos sapatos de um servo, derramando lágrimas pelas pessoas, suor 
pela terra e sangue pelo céu? Você realmente entende o que estou dizendo? Você deve 
sempre se perguntar, “Estou amando as pessoas com esse tipo de amor?” Com o amor que 
esteve recebendo de Deus, você deve sair para amar todo o restante da humanidade. Esse é 
o coração de amor. A menos que alcance esse padrão, você está sujeito ao julgamento do 
coração ou amor.  



43 

 

Quando encontra uma pessoa, você deve pensar sobre essa pessoa assim, “Eu estou aqui 
por esta pessoa.” Você deve sentir que aquilo que seguiu até agora, todas as dificuldades e 
desafios, são para o benefício desta pessoa, darão fruto nesta pessoa; e você nunca a deixará 
ir sem que ela retorne para Deus. Se você está na posição de positivo absoluto, então o 
negativo absoluto aparecerá. Por isso a questão é sempre você, você mesmo. Você alguma 
vez despertou durante a noite, abriu a janela e olhou para fora em meditação, pensando 
sobre seus irmãos e irmãs, sentindo falta deles e sentindo compaixão por eles? Você 
alguma vez já escalou uma montanha de manhã bem cedo e em oração olhou para baixo 
para o mundo inteiro e pediu para Deus salvá-lo, sentindo que você mesmo era responsável 
por toda a humanidade? Você deve estar pronto para ajudar as pessoas, salvar as pessoas, e 
morrer pelas pessoas.  
 
Você é o herdeiro qualificado de Deus? Deus pode confiar em você, para deixar tudo em 
suas mãos? Essa é a medida do amor vindo de Deus. Esta é uma questão séria. Há um 
conjunto padrão de amor de Deus, e você deve alcançar esse ponto ou ir além dele. Do 
contrário, você não pode vir até Deus e abraçá-lo e chamá-lo de Pai, e você não pode 
receber através Dele. A menos que alcance esse padrão, você está sujeito ao julgamento do 
coração ou amor de Deus. Você está qualificado para ser recebido por Deus? Ele enxugará 
suas lágrimas, sua agonia e o resto, e Ele levará você ao lugar mais santificado para mudar 
suas roupas e dar a você toda a glória que Ele tem. No final, haverá um dia no qual toda a 
família humana será restaurada sob Deus como os Pais. 
  
O reino do céu na terra é o lugar de moradia daqueles que venceram no julgamento do 
coração. Edificaremos o reino celeste na terra com nossas próprias mãos. Se temos esse tipo 
de amor, Deus virá, habitará em nós e viverá entre nós. Se a todo momento, no processo de 
amar, você sente que seu amor não tem sido suficiente, e se em arrependimento você quer 
ter mais amor para ser distribuído para os outros, então o reino celeste não pode evitar de 
vir através de você. Se você sente que seu amor não é suficiente, e você está chorando e se 
esforça ainda mais, então no mundo desse tipo de coração, o reino de Deus pode vir.  
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A Fórmula para a Providência de Deus  
 
Esta noite falarei sobre a providência de Deus para a humanidade, como Ele começou esta 
providência e como Ele a esteve orientando.  
 
Deve haver um objetivo perfeito para o qual todos os homens estão se conduzindo. Deve 
haver um objetivo, um definitivo, o qual Deus quer que alcancemos. Se o desejo de Deus e 
o desejo do homem diferem, a vontade de Deus nunca poderá ser alcançada. Como tornar 
esses dois, o desejo de Deus e o desejo do homem, em um só é a questão. Todas as pessoas 
esperam por um ideal que seja único, imutável e eterno. Deus, sendo absoluto e a 
Existência eterna, quer a mesma coisa. O ponto de cruzamento desses dois, o desejo de 
Deus e o desejo do homem, será um único ponto.  
 
Mas o que deveria ser? Esse é o problema. Nem o desejo do homem e nem a vontade de 
Deus são, em última instância, honra humana, conhecimento humano, riqueza material, ou 
os próprios seres humanos. Deve haver algum grande objetivo para o qual estamos 
direcionados. Esse é o amor através do qual Deus e o homem podem se unir e viver juntos 
através da eternidade. Amor é eterno. Aqueles que amam aos outros querem permanecer 
eternamente nesse amor. Amor é único. Amor somente é o núcleo do desejo humano. Ele 
deve ser imutável.  
 
Onde o homem quer encontrar Deus? Qual seria a primeira situação onde o homem iria 
querer encontrar Deus? Queremos encontrar Deus como nosso Pai, e fazer Deus nos 
encontrar como Seus filhos. A situação onde isto é possível é a família. Esse é o motivo 
pelo qual chamamos Deus de nosso Pai, e Ele nos chama de Seus filhos. Quando os filhos 
crescem, eles se casam. Se um homem e sua esposa estão unidos, eles edificam a tradição 
de amor entre sua família na base de suas próprias experiências de receber amor de Deus. 
Como esposo e esposa, eles irão continuar a tradição do amor que estiveram 
experimentando respectivamente.  
 
O indivíduo recebe amor como um filho, verticalmente, a partir de Deus, Esposo e esposa 
têm dar e receber de amor de forma horizontal. Quando eles dão nascimento aos seus 
filhos, seu amor vertical irá para os filhos. No amor de seus filhos um casal experimenta o 
amor de Deus por Seus filhos. Conosco como o centro, recebemos o amor de Deus a partir 
de cima, de forma vertical. Homem e mulher amam um ao outro, e desempenham o papel 
de pai e mãe, dando amor para seus filhos. Se essa ligação é imutável e forte, Deus estará 
na família, e Ele estará sempre lá. Ele habitará com essa família para sempre. Se este tipo 
de vida tivesse sido realizado no início da história, não teria nenhuma necessidade de fé ou 
oração para acreditar em coisas que não podemos ver, sentir ou tocar. Nossos antepassados 
humanos foram desprovidos do padrão de como as famílias deveriam ter sido.  
 
Eu sei que vocês aprenderam sobre a queda humana. Não temos tempo para dar uma 
conferência sobre a queda. Entretanto, devido à queda, fomos desprovidos dessas famílias 
ideais. O homem foi degradado da qualidade original que era a expectativa de Deus. Não 
somos da forma como Deus queria que fôssemos.  
 



46 

 

Podemos viver sem coisas materiais. Embora possamos perder as coisas que temos, 
podemos seguir sem elas. Podemos estar desprovidos de riqueza material, família, amigos, 
todas estas coisas, mas ainda podemos seguir vivendo. Mas quando temos o amor roubado, 
não podemos viver. No Jardim do Éden, quando nossos antepassados caíram, a coisa mais 
importante que foi perdida foi o amor. Amor entre Deus e o homem foi perdido. Devido à 
queda o homem perdeu três tipos de amor: verdadeiro amor paternal, verdadeiro amor 
conjugal e verdadeiro amor de filhos.  
 
Não temos sido capazes de receber amor verdadeiro de Deus como amor paternal. Não 
temos experimentado amor verdadeiro no sentido pleno entre esposo e esposa. Não temos 
experimentado amor verdadeiro com nossos filhos centrado em Deus. Se esse fosse o caso, 
nossos filhos estariam na posição de netos de Deus. Não há nenhuma pessoa que tenha 
experimentado estes três tipos de amor no verdadeiro sentido.  
 
Homens decaídos nunca conheceram qual tipo de amor perderam, ou qual valor tinha 
realmente esse amor. Entretanto, Deus conhecia o valor desses três tipos de amor, e Ele 
sofreu infinitamente por causa da perda do amor entre Ele mesmo e o homem.  
 
Vamos imaginar o primeiro casal humano, Adão e Eva. Eles foram criados como os 
verdadeiros filhos de Deus; Deus era o Pai deles. Mas devido à queda humana, o amor entre 
eles foi cortado. Adão e Eva teriam derramado lágrimas de alegria quando eles cumprissem 
a vontade de Deus. Mas ao invés, eles derramaram lágrimas de tristeza ao deixarem Deus. 
Esta foi uma situação muito miserável. Adão e Eva deixaram Deus sem esperança de 
retorno. Sem esta esperança, quão maior era a tristeza deles. Imagine quanto medo eles 
devem ter sentido.  
 
Deus previu a vida deles de grande dificuldade. Ele sentiu que não havia quase nenhuma 
esperança para restaurá-los. Quão grande foi Sua tristeza! Para Deus, Adão e Eva deviam 
ter sido Seu grande filho e grande filha, mas agora eles tinham sido levados pelo inimigo 
Satanás e se tornaram filhos de Satanás (João 8:44, Mateus 3:7, Mateus 12:34). Deus não 
podia salvá-los. Deus é o Centro de amor, vida e felicidade do homem, e o homem é o ser 
sem o qual o propósito de Deus não pode ser cumprido.  
 
Deus perdeu todas as coisas. Tudo foi feito em pedaços. Para os homens também, toda 
esperança e felicidade foi perdida. Isto foi uma grande tragédia; isto foi a coisa mais triste.  
 
Deus era o Pai. Ele não teria o amor que não permitiria que Seus filhos fossem embora? Ele 
sentiu vontade de perdoá-los. Mas Ele não podia fazer isso. Portanto, Sua dor foi ainda 
maior. Se houvesse outro filho ou filha que não tivesse caído, e se este filho não decaído 
pudesse ter pedido para Deus salvar seu irmão e irmã, e dar a ele a punição de seus irmãos, 
como Deus teria se sentido em relação a esse terceiro filho? Se tivesse existido esse irmão 
pedindo para Deus perdoar Adão e Eva, Deus teria experimentado uma mente para perdoá-
los. Este coração do Pai Celeste se tornou o fundamento para a providência de Deus de 
salvação.  
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Suponha que este terceiro filho de Deus tivesse ido até Satanás e arrebatado seu próprio 
irmão e irmã de volta para o seio de Deus. Como Deus teria sentido? Ele os teria punido, ou 
expulsado eles de novo, ou os recebido de volta? Ele teria punido o irmão que os trouxe de 
volta? Ele o expulsaria também? Ou Ele teria elogiado, ou o deixado sozinho?  
 
Se Deus o tivesse elogiado, então não podemos acreditar nas palavras de Jesus quando ele 
disse, “Aqueles que querem ganhar suas vidas as perderão, e aqueles que estão dispostos a 
perder suas vidas as ganharão,” (Mateus 10:39) e “Aqueles que são os primeiros serão os 
últimos, e os últimos serão os primeiros.” (Mateus 19:30). Ele não poderia ter prometido 
isso. Por que? Há princípios envolvidos ao tomar de volta qualquer coisa que esteja 
perdida. Isto não pode ser arrebatado de volta. Deus não pode perdoar o homem que se 
rebelou contra Ele a menos que ele mesmo estabeleça as condições para voltar para Deus, 
negando Satanás. Originalmente, o homem decaído rejeitou Deus e seguiu para o seio de 
Satanás. Por isso, no retorno devemos negar e rejeitar Satanás e voltar para o seio de Deus 
por nós mesmos. Essa é a condição.  
 
Se o irmão não decaído ou qualquer outra pessoa tivesse ido até Satanás e tentado tomar 
Adão e Eva de volta, Satanás não teria deixado-os ir sem uma condição. A fim de desistir 
do irmão decaído, Satanás deve receber algo que ele sinta que seja mais valioso do que 
aquilo que está perdendo. Em outras palavras, deve haver um homem que esteja disposto a 
se sacrificar no lugar de seu irmão decaído. Esse amor sacrifical se tornará o segundo Adão, 
ou Cristo. O irmão decaído será liberado somente nessa condição.  
 
Se houvesse alguém que tivesse essa piedade filial em relação a Deus, Seu Pai, que pudesse 
sentir o coração de seu Pai quando Ele perdeu Adão e Eva, ele teria sentido que faria 
absolutamente qualquer coisa para aliviar a dor de Deus e trazer de volta seu irmão. Se 
tivesse sido assim, ele estaria disposto a se sacrificar no lugar de seu irmão. Quando o 
homem caiu, Deus ficou triste. Tanto Deus como o homem ficaram tristes quando se 
separaram um do outro. Deve vir alguém que experimentará a dor de Deus e a dor de seu 
irmão decaído, e que está disposto a fazer qualquer coisa para liberar esses corações 
sofredores. As lágrimas desse irmão não seriam as lágrimas de tristeza. Quando o homem 
caiu, Deus e o homem derramaram lágrimas de tristeza. Mas essas lágrimas foram 
derramadas por eles mesmos. Deve vir outro homem que derrama lágrimas não por ele 
mesmo, mas por Deus e por seu irmão perdido; estas serão as lágrimas de esperança. Com a 
vinda desse homem entre a humanidade, pode haver a esperança de salvação. O portão de 
salvação será aberto com as lágrimas que liberam a tristeza de Deus e a tristeza do homem. 
Quando você chora por si mesmo, suas lágrimas pertencem a Satanás. Enquanto o homem 
derrama lágrimas somente por si mesmo, não pode haver salvação. Esse é o problema.  
 
Somos ensinados sobre o problema de Caim e Abel no Princípio. Para salvar Caim, devia 
haver Abel. Abel estava na posição do irmão não decaído que pede para Deus perdoar o 
casal Adão e Eva decaído por causa dele. Para obter essa posição, Abel primeiramente tinha 
que receber amor de Deus. Isso significa que ele tinha que sair da esfera dominada por 
Satanás. Uma vez que ele tivesse obtido a separação de Satanás, Deus poderia amá-lo. 
Tendo obtido essa posição, ao invés de ser arrogante, Abel deveria estar disposto a morrer 
por Caim. 
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Estes três estágios são a fórmula importante: Primeiro, o homem que está disposto a salvar 
o mundo deve ser capaz de derrotar Satanás; então ele deve se apaixonar por Deus; e 
finalmente, sentindo o coração de Deus e de seu irmão decaído, ele deve estar disposto a se 
sacrificar no lugar de seu irmão decaído, a fim de aliviar a dor de Deus e a dor de seu irmão 
decaído. Somente nessa condição ambos podem ser tomados de vota para Deus. Sabemos a 
partir do estudo da história da providência de Deus que Abel foi morto por Caim enquanto 
estava no processo de seguir essa fórmula.  
 
Vemos outro exemplo no gesto de Noé de construir a arca na montanha por 120 anos – esse 
longo curso de anos enquanto ele lutava contra Satanás. Ele deve ter sido rejeitado por sua 
esposa, sua família, seus vizinhos e seus familiares. A partir de sua nação e a partir do 
mundo inteiro, ele recebeu zombaria e rejeição. Mas se ele tivesse ao menos uma vez sido 
tentado a não fazer o Deus havia ordenado, ele poderia ter sido reivindicado novamente por 
Satanás. Ele superou toda dificuldade e teve sucesso ao conduzir sua responsabilidade. 
Deus passou a amar Noé. Mas isto não é tudo. Quando uma pessoa vem para o amor de 
Deus, Deus a envia para o mundo para ser sacrificada, para ser colocada em dificuldades e 
sofrimento. Isto é naturalmente a fim de treiná-la, mas também a fim de salvar mais pessoas 
ao preço de alguém que está disposto a se sacrificar. Noé, que era um homem justo, um 
homem bom, teve que se sacrificar para o benefício de outras pessoas, não para si mesmo.  
 
Vamos olhar para Abraão. Deus o separou de seu pai, o vendedor de ídolos. Ele teve que 
deixar sua família, sua terra natal, e sua riqueza material. Deus desenvolveu Sua 
providência para treiná-lo, fazê-lo chorar não somente por sua própria nação, mas por 
outras nações, e até mesmo pelo inimigo. Ele fez isso levando-o para longe da terra de seus 
pais, enviando-o para outras nações. Ele andou por aí como um cigano. Ele viveu sua vida 
sempre com um coração em lágrimas e desejando que Deus pudesse salvar as pessoas por 
causa de sua oração. Esse é o motivo pelo qual Deus o abençoou com tantos descendentes 
como as estrelas no céu e a areia na praia.  
 
A partir da Bíblia temos a impressão que Deus apenas abençoou Abraão e o amou de forma 
incondicional. Mas isto não foi assim. Ele teve que afastar-se de sua amada família, sua 
terra natal, suas posses materiais e ir para uma terra desconhecida da escolha de Deus, 
sempre sentindo tristeza por Deus e as pessoas. Ele orava muito por outras nações. Somente 
nessa condição Deus pôde utilizar Abraão como o pai da fé e o abençoou tão grandemente. 
Estas coisas não estão registradas na Bíblia, mas é somente por causa desse fundamento 
que Deus pôde abençoar Abraão.  
 
Jacó seguiu um curso semelhante. Ele comprou a primogenitura de seu irmão mais velho 
Esaú. Ele deixou sua casa e foi para a terra de Harã onde trabalhou para seu tio Labão como 
um escravo por 21 anos. Seu tio tinha prometido dar a ele sua filha Raquel como sua 
esposa. Mas depois de sete anos, Labão enganou Jacó e deu a ele a irmã Lia. Se isto tivesse 
acontecido com você, certamente você teria protestado de forma imediata e espontânea. 
Mas Jacó se manteve em silêncio, trabalhou por outros sete anos, e obteve Raquel. Então 
seu tio labão enganou Jacó tentando tirar todas as coisas que Deus tinha dado a ele. Ainda 
neste ponto, Jacó não reclamou.  
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Neste ponto devemos saber que, embora Jacó esteve nas situações mais solitárias, ele ainda 
pensava somente na vontade de Deus. Por causa disso, outras coisas em sua vida não 
importavam; a coisa importante era a realização da vontade de Deus. Portanto, ele se 
distanciou cada vez mais do mundo, mas passou a receber mais amor de Deus. E depois de 
21 anos ele obteve de volta todas as coisas abençoadas que tinha conquistado, e voltou para 
Canaã. Ele sabia que seu irmão Esaú estava pronto para matá-lo. Entretanto, Jacó sentiu em 
seu coração que toda sua riqueza e realizações pertenciam ao seu irmão mais velho. Ele 
queria dar todas elas para Esaú, todas as coisas que tinha obtido com seu suor e sangue. Ele 
orou a Deus não para punir seu irmão mais velho Esaú, mas ele pediu para Deus abençoá-lo 
como tinha abençoado Jacó. Por causa de seu coração, Esaú foi movido a não querer matar 
Jacó; e ele também recebeu a bênção de Deus.  
 
A mesma coisa aconteceu a Moisés. Moisés, depois de passar 40 anos no palácio do Faraó, 
teve que deixar para trás toda sua glória e riqueza, e se afastou do mundo. Para o benefício 
de sua nação, ele estava disposto a sacrificar sua vida.  
 
João Batista foi conduzido ao deserto. Ele se afastou do passado, e derramou lágrimas pela 
vinda do Messias, por Deus, por sua nação e por seu povo. Esse é o ponto onde ele era 
diferente dos profetas anteriores a ele. E quando orava, ele derramava lágrimas sobre um 
significado diferente. Ele derramava lágrimas pela nação; pela vinda do Messias; e ele 
chorava para o benefício de Deus. Nesse sentido, ele foi o maior de todos os profetas. Em 
outras palavras, os outros profetas não tiveram ninguém a quem servirem como precursor. 
João estava endireitando o caminho para o Messias. Os outros não oravam pelo regente que 
estava para vir, mas João estava. Essa é a diferença. Mas João orava pelo Messias como o 
regente de sua própria nação, enquanto Jesus veio como o regente do mundo inteiro. O 
ponto de vista João era um pouco diferente da intenção de Deus. Esse é o começo dele não 
ser capaz de se unir com Jesus.  
 
Ele sonhava sobre o Messias vindo para salvar Israel. Ele esperava que Jesus observasse a 
Lei Mosaica, o sistema dos Israelitas, mas ele descobriu que Jesus não estava fazendo isso; 
de fato, Jesus apareceu para quebrar a Lei. Jesus devia salvar o mundo inteiro; seu escopo 
era mais amplo e diferente de João. Não havia nenhuma nação na visão de Jesus. Isso é o 
que os faziam diferentes um do outro. Assim, João Batista se colocou no lado dos Israelitas 
que se opunham a Jesus e causaram sua morte. Se ele tivesse se colocado no lado de Jesus e 
se tornado unido com ele, João deveria se tornar o discípulo chefe de Jesus, e os discípulos 
de João também deviam se tornar seguidores de Jesus.  
 
A nação escolhida não se refere somente a Israel, mas a todos aqueles que se separam do 
mal e passam para o lado de Deus. Eles são o povo escolhido. Com essas pessoas como 
cidadãos, a nação escolhida devia ser formada. Jesus devia vir entre as pessoas separadas, 
entre as pessoas da escolha de Deus. Se o povo tivesse recebido Jesus, então ele e o povo 
teriam formado uma nação de fé separada, e a providência de salvação poderia ter sido 
estendida para toda a humanidade. Essa nação separada tinha que derramar lágrimas para se 
tornar sacrifício para o benefício de outras nações decaídas e para Deus, tal como Abel 
deveria ter feito como um indivíduo para as outras pessoas. Mas o povo de Israel não 
pensava desta forma.  
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Eles pensavam que Jesus assumiria a soberania da nação, e sob sua regência, eles 
conduziriam vidas felizes, abençoadas com abundância tanto no nível espiritual como no 
nível físico. Eles desejavam todas essas coisas para eles mesmos, não para os outros, e nem 
para o mundo todo. É a vontade de Deus enviar o Salvador para o mundo todo, não apenas 
para uma nação.  
 
Israel poderia ter estabelecido a vontade de Deus. Mas as pessoas não receberam Jesus, por 
isso Jesus sozinho estava determinado a se sacrificar pela nação e pelo mundo. Jesus teve 
que deixar sua família, viver de uma forma solitária, e receber o amor de Deus. Finalmente, 
ele se fez um sacrifício pelas outras pessoas tal como o irmão não decaído teria se 
sacrificado pela salvação de homens e mulheres decaídos. Todas as pessoas estavam na 
posição de Adão e Eva decaídos. Jesus morreu por eles; ele se tornou o sacrifício.  
 
Ele não amaldiçoou aqueles que o mataram. Ele orou e pediu para Deus abençoá-los. 
Portanto, Jesus se colocou como o mediador entre Deus e a humanidade decaída. Ele 
morreu como o Adão não decaído do mundo. E ele praticou a fórmula para a salvação das 
pessoas do mundo inteiro. Portanto, ele se tornou o Adão exemplar. Qualquer pessoa que o 
seguisse recebia salvação.  
 
A partir dele um novo mundo de salvação poderia ser estabelecido. Essa é a história do 
Cristianismo. A igreja seguiu através do mesmo curso como Jesus. Sempre que o 
Cristianismo seguia para um país estranho pela primeira vez, os missionários tinham que se 
submeter a todos os tipos de dificuldades e a maioria era martirizada. Aqueles que 
morreram se colocaram na posição onde podiam receber amor de Deus e se tornaram um 
sacrifício pelos outros. Se eles quisessem amaldiçoar aqueles que os matavam, não poderia 
ter ocorrido nenhuma providência de restauração. Eles tinham que orar por aqueles que os 
matavam. Sem esse tipo de coração, o Cristianismo nunca poderia ter prosseguido.  
 
As grandes pessoas, os santos e homens sagrados do mundo sempre tiveram que se separar 
do mundo decaído, do mundo que eles pertenciam, e tiveram que proclamar ou defender 
algo. Então, no sacrifício deles, eles tentaram influenciar ou salvar toda a humanidade. Eles 
sempre esperavam por Deus. Eles seguiram o curso que descrevemos. Os quatro homens 
sagrados da história foram Jesus, Confúcio, Buda e Maomé. Porque eles ansiavam por Deus 
e por toda a humanidade, eles seguiram através de tortura e perseguição por toda a 
humanidade.  
 
Um homem pode gostar que seus amigos se sacrifiquem por ele. Contudo, se ele segue seu 
propósito egoísta, não haverá mais nenhum amigo ao redor dele; todos eles irão embora. Se 
esse homem nega a si mesmo para fazer coisas por seus amigos, e se sacrifica pela causa de 
maior valor, é natural que seus amigos também trouxessem seus familiares e conhecidos. O 
grupo cresceria em número. O próprio Deus cooperaria com esse grupo; Ele estaria com 
esse grupo e faria coisas por esse grupo.  
 
Em um sentido limitado, podemos pensar que o homem era tolo ao servir os outros e fazer 
coisas pelos outros; mas ao contrário, se uma pessoa faz isso, ela se torna um centro ao 
redor de quem as pessoas se reunirão.  
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Muito mais pessoas viriam a segui-lo e implorar para ele salvá-las, conduzi-las e controlar 
suas vidas. Se os líderes de países fossem dessa forma, então seus cidadãos viriam diante 
deles de joelhos, implorando para serem conduzidos por eles. O indivíduo, o grupo ou o 
mundo baseado nessa fórmula deve confiar em Deus, ou tudo declinará.  
 
Eu quero ensinar isto a você: Ame Deus e ame as pessoas ao preço de sua vida. Então você 
pode ganhar sua própria vida e ganhar todas as pessoas também. Isso é o que Deus quer do 
fundo de Seu coração, e isso é o que Jesus queria que nos tornássemos. Quando Jesus orou 
no Getsêmane, “Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não obstante, não faça como eu 
quero, mas como o Senhor quer,” seu coração era de um filho que amava somente seu Pai. 
Na cruz ele amou até mesmo seu inimigo e orou por ele. Nunca tinha existido tal homem 
em toda a história antes dele, e nunca houve tal homem depois dele. Esse é o sinal dele ter 
amado toda a humanidade. Isso é o que faz de Jesus o maior. Se você pode fazer tudo isso, 
você não pode evitar ser o amigo de Jesus, ou a noiva de Jesus. Você pode ter o Pai dele 
como sendo seu também. Você pode ter tudo que ele tinha.  
 
Agora, vamos concluir. Aqueles que derramam lágrimas por eles mesmos são tolos, 
grandes tolos. Aqueles que derramam lágrimas pelos outros são homens sábios, porque eles 
podem ganhar Deus e ganhar o mundo inteiro e tudo nele. Ao fazer isso, você pode ser o 
possuidor do amor de Deus. Você pode ostentar a posição de filho de Deus e herdar o amor 
paternal de Deus, o amor verdadeiro entre esposo e esposa, e amor de filhos. Ao possuir 
todos estes, você será a pessoa mais rica de todas. Você se colocará na posição de ter o 
amor de Deus, o ideal de Deus e o propósito do homem. Então você pode abraçar o mundo 
inteiro com amor – amor verdadeiro.  
 
A fim de fazer isso, você deve lembrar os três estágios da fórmula: Separar-se de Satanás, 
se apaixonar por Deus, e se sacrificar para o benefício de outras pessoas. Ao estudar, você 
não deve estudar para seu próprio benefício, mas você deve estudar para salvar o mundo 
inteiro para Deus. Quando você se casa, você não deve esquecer que está se casando pela 
humanidade, para o futuro da humanidade. Pessoas com esse coração não podem perecer. 
Quando você ora, não ore por si mesmo, mas pelos outros. Se você faz isto, o resultado será 
seu também. Não ore pela Igreja de Unificação, mas ore que Deus possa utilizar você para 
salvar sua nação e salvar o mundo, ao custo de sua vida.  
 
O lugar onde essas pessoas se encontram é o Reino do Céu.  
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Coração  
 
É importante que vocês saibam sobre coração a fim de amarem uns aos outros. “Coração” é 
uma palavra muito difícil para traduzir a partir do coreano para o inglês. O que queremos 
dizer tem um significado mais profundo do que é transmitido pela palavra em inglês. Ele 
significa ser amoroso, carinhoso, sensível.  
 
Coração é a fonte de amor. Deus tem um ideal dentro Dele mesmo, tal como temos um 
ideal pelo qual buscamos em nossos corações. O ideal de Deus pode ser realizado através 
do homem. Então qual é o veículo através do qual o homem pode expressar o coração de 
Deus? A fim de que realizemos o ideal de Deus, fomos criados como masculino e feminino. 
A menos que seres masculino e feminino estejam juntos e unidos, não há nenhuma forma 
para Deus expressar Seu amor definitivo. Unidade é a medida de seu amor, e a fonte de 
alegria no matrimônio. Se você tem sua contraparte inteiramente unida com você, 
trabalhando com você na direção de um objetivo, a alegria aparece. Quando você está feliz, 
há sempre você, o sujeito, e alguém mais, o objeto, com quem compartilhar. Na proporção 
direta ao grau de seu amor ao estarem unidos um com o outro, sua alegria aumenta. O 
núcleo do amor no verdadeiro sentido é algo magnético, e uma vez que esteja unido, você 
nunca pode ser separado. Por isso amor significa estar unido interna e externamente. A 
menos que encontre unidade, você não pode encontrar alegria. Quando você está unido com 
uma pessoa, você não quer estar separado; você quer estar unido um com o outro pela 
eternidade. Você nunca se cansa um do outro.  
 
O que vem primeiro, unidade ou amor? Você pode amar a si mesmo quando sua mente e 
seu corpo estão em harmonia um com o outro. Se você ama a si mesmo quando seu desejo 
e ações estão seguindo em direções diferentes, então seu amor tem pouco significado. 
Quando sua mente e seu corpo estão unidos, então seu amor estará eternamente protegido 
por Deus. Unidade é o ponto de início do amor, o ponto onde amor pode passar a habitar. 
Este é o ideal de Deus. A menos que Deus possa encontrar pessoas cuja qualidade esteja de 
acordo com Seu ideal, Ele não pode ficar feliz dessa forma. Ele não tem ninguém que possa 
amar.  
 
Sendo que este Princípio é o núcleo, em nosso movimento buscamos unidade primeiro. E 
então falamos sobre coração e amor. Somente então nosso ideal pode ser realizado. Antes 
que o ideal possa ser realizado, deve haver unidade, e então amor.  
 
Quando Deus criou o homem, Seu ideal, Logos, foi expresso em um ser masculino e um ser 
feminino; e na unidade deles, o amor de Deus pode ser desfrutado por eles. Para repetir: O 
ideal de Deus existe. Para cumpri-lo, unidade deve surgir; então amor se desenvolverá. 
Quando seus dois olhos estão focados em uma coisa, sua visão desempenha o papel 
adequado. Se seus olhos focam em duas coisas diferentes, você não pode ver mais nada. Da 
mesma forma, quando quaisquer sujeito e objeto estão unidos para cumprir sua função, 
amor será expresso neste ponto.  
 
Quando você briga com um irmão ou uma irmã, então Deus, como os Pais, não pode amar 
nenhum de vocês. Se você tem seus próprios filhos, você saberá que isto é verdadeiro.  
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Como um líder de um grupo, você amaria os membros de seu grupo quando eles brigam 
uns com os outros? Onde há harmonia, há beleza, e onde há beleza, amor pode surgir. Em 
Mateus, no capítulo 5, Jesus disse, “Abençoados são os pacificadores, pois eles devem ser 
chamados filhos de Deus.” Ser filho de Deus significa ser amado por Deus.  
 
Quando dois dedos querem agarrar algo, eles devem se juntar. Se duas mãos estão 
entrelaçadas, os lugares mais profundos em ambas estão abertos e se juntam. Quando duas 
pessoas se amam, elas querem abraçar, sem virar as costas uma para a outra. Permanecer 
unidos também é a expressão de amor, por isso quando vocês se amam, vocês não se 
separam um do outro. Se não existe amor entre vocês, então não podem mais estar juntos, 
mas facilmente se separarão. Mas onde existe amor, seu poder magnético manterá vocês 
juntos. Estar unido significa ser aperfeiçoado no funcionamento.  
 
Entre nações também, se duas nações estão unidas, o amor de Deus estará lá, e elas serão 
abençoadas com boa fortuna em sua parceria. Há um ditado oriental dizendo que quando 
existe harmonia na família, tudo pode ser feito. Onde há unidade e harmonia, o amor de 
Deus está presente, e o ideal pode ser realizado ali. Na família ideal, o esposo e a esposa 
devem estar unidos. Os filhos devem se tornar unidos uns com os outros, irmãos e irmãs, e 
todos juntos estarão em harmonia como uma orquestra sinfônica ou uma bela pintura. Com 
amor, nenhuma outra força poderá intervir.  
 
Por isso podemos chegar à conclusão que quando você quer receber o amor de Deus, você 
deve estar unido. Se isso é feito, você já está vivendo no Reino do Céu na terra. A partir 
daí, o caminho direto até Deus é alcançado.  
 
Se alguém é perguntado se quer receber amor de Deus, essa pessoa responderá de forma 
afirmativa. O que você deveria estar fazendo se realmente quer amor de Deus? Como um 
indivíduo, seu corpo e mente devem estar unidos. Essa é a coisa básica. Então o amor de 
Deus estará com você. Com isso feito, você pode prosseguir para estar unido com outras 
pessoas, e então o grau do amor de Deus com você será mais profundo e mais amplo. Você 
já teve a experiência que sua mente e seu corpo estavam inteiramente unidos ao alcançar 
algum propósito? Você já pensou que isto é possível no sentido real? Você tenta bastante, 
mas seu pensamento e ação estão às vezes separados, às vezes um pouco mais íntimos, e 
então estão separados novamente. O relacionamento entre eles faz ziguezagues o tempo 
todo. Há um ditado coreano que nossa mente flutua e vacila desde a manhã até a noite. 
“Montanhas nunca mudam, mas a mente humana está sempre mudando.” Por isso, antes de 
querer ser amado, você deve ter unidade em si mesmo. Neste mundo, todos querem ser 
amados pelos outros, sem tentar primeiro se tornar unido com as pessoas entendendo seus 
corações. Ninguém pode também receber amor perfeito com essa abordagem.  
 
Quando você tiver tornado sua mente e seu corpo unidos, então você não tem nada a ver 
com Satanás. Quando sua mente e seu corpo estão unidos, você se assemelha com Deus, 
por isso Deus desempenhará o papel de Sujeito para você, como um objeto perfeito. Tente 
sentir isto. Você deve ser capaz de sentir o amor de Deus estando realmente com você 
quando sua mente e seu corpo estão em harmonia. Quando eles estão brigando e você está 
dividido dentro de si mesmo, Deus se afastará.  
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Se você pode amar uma pessoa, o amor de Deus estará na proporção da profundidade e 
tamanho desse amor. Se você pode amar muitas pessoas assim, o amor de Deus virá na 
proporção da grandeza desse amor e da profundidade desse amor. Pessoas boas devem ser 
capazes de ganhar as outras, não da forma de conquistá-las, mas para amá-las, e para trazê-
las para maior harmonia e unidade. Unidade é a primeira coisa que você deve desejar. E se 
você ama alguém, você deve querer amá-la com todo o seu coração, mesmo ao custo de sua 
vida. Então você pode superar o inferno. Se você não está unido, se existe desarmonia, o 
inferno estará lá em sua mente.  
 
Quando ama alguém, você sempre descobre que essa pessoa é sacrifical em relação a você. 
Já existe unidade entre você e essa pessoa. Para alcançar isso é necessário sacrifício da 
individualidade. Nosso propósito é unir com os outros para receber amor de Deus. Então o 
ideal de Deus será realizado.  
 
Suponha que existe um casal, e eles têm algumas diferenças e distância entre eles. Seria 
certo se a esposa mantém sua posição e chama seu esposo, “Venha até mim e você pode se 
tornar unido comigo,” enquanto o esposo insiste que sua esposa venha mais perto dele para 
estar unida com ele, enquanto ele se mantém solidamente em sua própria posição? Isso 
nunca funcionará. Quando você ostenta amor egoísta, então verdadeira unidade no amor de 
Deus nunca poderá surgir.  
 
Então o que é realmente amor verdadeiro? Esta pessoa não tem que ir até as outras pessoas 
para se unir com elas ou vice-versa, mas ambas, quando se tornam cada vez mais próximas, 
podem se encontrar em um ponto entre elas. Isto pode ser amor verdadeiro. Em outras 
palavras, quando ambas estão negando a si mesmas, elas podem realmente estarem unidas. 
E esse é o padrão do amor verdadeiro. Haverá apenas um todo harmonioso. Somente amor 
pode fazer as coisas redondas, harmoniosas, circulares ou esféricas. No amor verdadeiro, 
nada pode invadir ou interferir. Ambas as partes devem ser obedientes uma com a outra, 
ambas devem estar unidas uma com a outra. Juntas elas desfrutarão harmonia e beleza. 
Você pode dizer, “Oh, não, eu odeio a palavra obediência. Por que eu tenho que obedecer 
meu esposo ou minha esposa? Eu quero ser livre dessa escravidão, e quero ser uma pessoa 
livre.” Mas no amor verdadeiro, obediência, lealdade, entrega – tudo é possível, e você não 
é humilhado por isso. Você quer ser controlado por seu amor.  
 
No amor verdadeiro, há uma ditadura celeste de um sobre o outro, e você quer viver desta 
forma por toda a eternidade. Essa é a natureza intrínseca do amor. Você pode ser aberto 
para tudo, e deixar tudo de lado. Este é o amor glorioso, e o esposo e a esposa não pensam 
sobre eles mesmos de forma individual. Juntos, há um novo significado e sentido. Mas esse 
amor não se origina a partir do homem ou da mulher. Ele não vem de outra pessoa a não ser 
Deus, o Ser absoluto de amor, a dimensão mais elevada, a Fonte e Origem de amor. E isto 
pode somente surgir na base de unidade.  
 
A mesma teoria pode ser aplicada além do nível familiar. Se existe unidade entre nações e 
as pessoas do mundo, então o amor de Deus será abundante nessa situação. Novamente eu 
devo dizer, deve haver unidade, e então o amor de Deus aparecerá. Então o ideal de Deus 
será realizado.  
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Não somente entre pessoas isto é verdadeiro, mas este princípio também se aplica ao 
relacionamento entre homem e natureza. Amar a natureza é se tornar unido com ela. Você 
deve sentir uma proximidade com a natureza. Se você é o reflexo do amor de Deus, então a 
natureza será atraída para você. Esse amor é o ponto de início de tudo.  
 
Suponha que você quer escrever em um caderno. Enquanto escreve, você mesmo e o 
caderno estão unidos. Se você ama esse caderno e derrama toda sua alma e energia nele, 
então escrita inspirada pode sair dele. Você deve ter um forte sentimento sobre isto. Antes 
de fazer qualquer coisa, você deve contemplar isso e estar seguro que está unido com ela, 
ou com esse propósito. Então você pode começar a estar unido em harmonia, e o amor do 
trabalho que você está fazendo será realizado como a ideia está realizada.  
 
Ao olhar para as coisas, você não quer apenas observar de forma vaga as coisas e olhá-las 
somente com seus olhos. Se você concentra sua atenção profunda ao olhar para um objeto, 
você pode penetrar nesse objeto e ele se tornará seu – você está nele e ele está em você, em 
completa unidade. Se o seu olhar está completamente focado em um ponto, a partir dele 
será ampliado seu escopo, ao invés de apenas ser lançado de forma aleatória.  
 
Quando dois se encontram em um ponto, eles estarão juntos para sempre. Assim, podemos 
nos tornar cientes do mundo de dimensão espiritual ao invés somente deste mundo 
horizontal tridimensional.  
 
Se você encontra outra pessoa e está unido com ela, a partir de então algo novo é criado. 
Nesse caso, embora você esteja por si mesmo, você não está sozinho. Sempre você deve 
viver e agir a partir de uma base triangular com Deus, sua mente e seu corpo. Esses três 
devem estar unidos. Sua mente conhecendo e sentindo isso, sente que você não está 
sozinho. Então você nunca está sozinho. Seu corpo sente a mesma sensação. Nesse caso, 
você nem mesmo pode ser desonesto, nem pode ser falso, quando compreende que Deus 
está sempre com você.  
 
Esta é toda a natureza de nossa consciência. Quando sua mente está contando uma mentira, 
então sua mente está enganando seu corpo. Ou quando seu corpo está desobedecendo sua 
mente, então isto significa que você também está enganando Deus e enganando a criação, 
seus pais, e seus irmãos e irmãs. Sua mente e corpo sendo o núcleo de seu mundo, se esses 
dois estão em forte unidade, você pode se tornar unido com Deus, unido com seus pais, 
unido com toda a sua família, unido com sua nação, e unido com todo o mundo. Se você é 
honesto, você quer se tornar unido com os outros e unir sua mente e corpo. Se você é 
desonesto, você se separa, e estará destinado à ruína.  
 
Esta fórmula deve estar profundamente enraizada em sua mente. Adormecido ou acordado, 
você sempre deve lembrar disto. Então você já estará recebendo amor de Deus. A fim de 
ser capaz de superar a infelicidade, você deve ser capaz de alcançar unidade. Essa é a 
estratégia de Deus para ganhar o coração humano. A fim de que você ganhe o coração de 
alguém, você deve aplicar o mesmo entendimento.  
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Quando sua mente e seu corpo estão em perfeita unidade, você pode até mesmo ouvir sua 
mente cantando, e você pode se sentir leve, como se estivesse voando ou dançando. 
Quando você olha para o mundo, ele é muito mais belo. É como se você tivesse óculos de 
unidade, e estivesse olhando para as coisas através dos olhos de Deus. Através desses 
óculos, tudo no mundo é belo. Não há nenhuma feiura.  
 
Suponha que o Filho de Deus deu um lenço para você. Esse lenço é mais precioso do que 
ouro, mais do que vida, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Se você é um filho de 
Deus de verdade, qualquer que seja o lugar humilde que você possa se deitar, este é um 
palácio. Então nossas roupas não são nenhum problema, e o lugar que dormimos não é 
nenhum problema, porque já somos ricos. Somos os príncipes de Deus. Que tipo de atitude 
deve ser criada em nós mesmos? Não sentiremos fome ou sede, dificuldade ou perseguição, 
ou qualquer coisa que as pessoas em geral podem achar difícil suportar. Em nosso caminho 
há felicidade, alegria e amor. Se você tem amor de Deus refletido em si mesmo, você quer 
alcançar cada canto do mundo, porque a mente de Deus é assim. Se você tem essa atitude, 
as pessoas ao seu redor serão atraídas para você como limalhas de ferro para um imã.  
 
Se você testemunha para pessoas e fracassa em convencê-las, isto não é porque Deus não 
está presente, não é porque as pessoas são más, mas é porque você mesmo está sem amor. 
Então você deve se tornar uma pessoa capaz de trazer unidade. Se você está unido com 
alguém, automaticamente haverá amor, como ar fluindo para um vácuo. Se sua mente e seu 
corpo estão realmente unidos, você sente o amor de Deus como uma corrrente elétrica. 
Então você esquece sobre a fadiga, esquece sobre a dificuldade. Você pode experimentar ao 
viver assim que isto se provará verdadeiro. Quando você quer falar com a congregação, 
você quer ter Deus falando através de você. Você deve ter sua mente e seu corpo unidos, ou 
Deus não pode estar com você. E antes de falar para as pessoas, você deve se arrepender se 
sua mente e seu corpo estão separados. Ore diante de Deus em arrependimento, derramando 
lágrimas, e em profunda oração você deve implorar o perdão de Deus, e então você pode 
começar a falar. Nesse caso você pode ser o porta-voz de Deus. Deus pode falar através de 
você. O primeiro passo é que sua mente deve se tornar unidade com Deus, e então seu 
corpo se tornará unido com sua mente. Nesse caso, Deus pode trabalhar através de você. Vá 
e tente isto, e isto se provará verdadeiro para você.  
 
Por isso você deve ter unidade primeiro, porque sem unidade não pode haver nenhum amor. 
Unidade primeiro, então amor, e então o ideal de Deus. Você deve pensar com Deus, dizer 
coisas com Deus, e planejar coisas com Deus. A base desses três elementos – unidade, 
amor e ideal – é coração. Coração é a expressão mais profunda da mente. Começando a 
partir do coração, unidade, amor e ideal são todos realizados. Dizemos que tudo começa a 
partir de Deus. Sendo o coração o núcleo de qualquer pessoa, tudo começa a partir deste 
ponto centrado em Deus. Sendo que nosso coração é o núcleo, então Deus é o objeto para 
nós. Nós buscamos Ele. Mas no relacionamento com o amor de Deus, nosso coração está na 
posição objeto, recebendo Seu amor. Quando o coração e Deus são colocados juntos, eles 
amam um ao outro. Devemos saber que a coisa básica é nosso coração, nosso coração 
infinito. Criação veio a existir a partir do coração de Deus, um coração de amor.  
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Quando esses três são realizados – unidade, amor e ideal – não há nenhuma distinção entre 
os três. Unidade é amor, amor é unidade, o ideal é unidade, o ideal é amor. Então por que 
esses três são um só no final? Unidade veio a existir primeiro no nível horizontal. Dois 
elementos estão unidos, e então o amor de Deus pode habitar ali. Neste caso temos um 
relacionamento vertical também. Amor será o direcionador dos três. Então o ideal pode ser 
cumprido.  
 
Para repetir isto, deve haver unidade no nível horizontal entre os dois. Então Deus pode se 
tornar um com essa unidade. Você pode ter tanto um relacionamento horizontal quanto um 
relacionamento vertical, e esses três serão colocados juntos com amor perfeito. Eles estarão 
em harmonia ideal por toda a eternidade. Quando você dança e seu parceiro dança junto, 
você não faz distinção ente seu lugar e a posição de seu parceiro. Não há nenhuma 
distinção entre vocês. Você pode se colocar em sua posição, e ele pode se colocar em sua 
posição. Há unidade, amor e seu ideal.  
 
Mas somente saber isso não pode fazer nada. Se você realmente entende, coloque isto em 
prática.  
 
Quando você diz sobre qualquer coisa, “Isto é meu,” você deve amar essa coisa e deve ser 
capaz de realizar seu ideal através dela. Se esses três estão realizados em você, então você 
não pode ser nada mais do que um cidadão do Reino do Céu. Isso está claro para você? 
Você sempre deve estar pensando sobre unidade, unidade, unidade. Quando você vê, veja 
unidade. Coma unidade, cheire unidade, ouça unidade. Tudo deve ser unidade primeiro, e 
então amor e harmonia, e então o ideal.  
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Providência de Deus na América  
 
A história da humanidade não tinha nenhum objetivo ou motivo claro. A partir do ponto de 
vista da situação atual, existe uma questão séria: Vivemos na forma do mundo ideal, ou o 
mundo ideal emergirá a partir de uma extensão do mundo atual? Mais e mais pessoas 
esperam por um mundo ideal com liberdade e paz, e podemos entender prontamente essa 
espera. Mas pela tendência do mundo atual, nunca podemos alcançar o mundo que todas as 
pessoas desejam. Portanto, nosso objetivo atual é muito indefinido e confuso.  
 
Podemos encontrar alguma nação que possa assumir a responsabilidade para edificar esse 
mundo ideal? Eu penso que a maioria das pessoas vivendo agora nos Estados Unidos não 
pode conduzir este mundo a realizar esta esperança, nem há alguém no mundo comunista 
que possa fazer isso. A América não encontrou o ideal que fará as pessoas amarem o 
mundo mais do que seu próprio país. Portanto, os Estados Unidos atualmente não pode ser 
a nação para nos levar para o mundo ideal. Da mesma forma, a União Soviética no mundo 
comunista não pode ser o país para estabelecer esse mundo ideal. Não haverá nenhum 
mundo próspero, o mundo pacífico até que o povo americano e o povo soviético possam se 
sacrificar pelo benefício de toda a humanidade e o mundo inteiro, mas não há nada no 
presente para levá-los a fazer isso.  
 
Todas as coisas estão se desenvolvendo a partir de alguma causa. Agora, este mundo não é 
o mundo que toda a humanidade deseja. Portanto, no início deve ter havido alguma coisa 
errada. Em outras palavras, a história começou a partir de um motivo errado. Devemos 
corrigir isto para alcançarmos o objetivo de Deus e do homem. O objetivo não pode ser 
alcançado simplesmente pela correção dos vários problemas neste mundo do resultado; 
devemos voltar para o ponto de início e corrigir o motivo original.  
 
O mundo foi criado a partir de um motivo unificado? Descobrimos que nações não são 
unificadas, e que raças e famílias não são unificadas. E mesmo o mundo está dividido em 
blocos. Em nações há partidos opostos. Em lares há divisões entre os membros, e dentro do 
indivíduo, mente e corpo estão divididos. A questão é: por que o mundo está dividido? 
Qual é a causa que traz o mundo inteiro, as nações, famílias e indivíduos em conflito?  
 
Deus é absoluto. Se todos os indivíduos e o mundo inteiro foram feitos unidos com esta 
Causa eterna, então como esse mundo dividido pôde existir? Devemos deduzir que este 
Deus absoluto não estava envolvido na formação do mundo dividido. Se o mundo deve ser 
unificado, alguém deve destruir todos os problemas que foram causados pelo mal. Essa é a 
missão da religião. Alguém que esteja procurando o mundo ideal deve investigar a causa e 
destruir o mal. Encontrar a raiz do mal é mais importante. Se não podemos encontrá-la, não 
podemos restaurar o mundo. Ao encontrarmos a causa do mal em nós mesmos podemos 
resolver todos os problemas do indivíduo. A coisa importante é encontrar uma pessoa que 
tenha se tornado unida com Deus, que tenha uma mente e corpo que não estejam brigando, 
centrados em Deus. Portanto, o objetivo mais importante não é resolver todos os problemas 
do mundo, mas descobrir o ser que não esteja lutando contra si mesmo. Se Deus existe, Ele 
deve nos mostrar a forma para restaurar nosso estado original. Ele deve nos ensinar como 
nos tornarmos indivíduos ideais.  
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Portanto, através do curso da história, Deus desenhou Sua providência para chamar essa 
pessoa dentre a humanidade. O homem vive em sua casa com sua família. Além disso ele 
vive no mundo material e em sua nação. Para Deus restaurar Sua nação, Sua família, Seus 
indivíduos, e Seu mundo material, Ele não pode simplesmente tomar estas coisas de volta 
do mal sem qualquer condição. O possuidor do mal tentaria reter todas estas coisas. 
Portanto, a direção de bem e mal deve ser diferente. Se um vai para a direita, o outro vai 
para a esquerda. Todas as pessoas querem ter um mundo unificado, mas isto não pode ser 
obtido facilmente.  
 
Você está na posição central na luta entre bem e mal. Não é fácil para você saber qual é 
mais sério – a queda de uma nação ou a queda de um indivíduo. Para o homem, a coisa 
mais importante seria sua própria morte. Temos uma tendência de não querermos nos 
sacrificar pelos outros. Todos têm uma mentalidade de fazer todas as coisas se centrarem 
em si mesmos. Por isso, para alcançarmos o mundo que esperamos e desejamos, devemos 
superar obstáculos que se colocam em nosso caminho.  
 
Se criamos um mundo conquistando outras nações, nunca teremos um mundo pacífico e 
feliz. Não podemos ter esse mundo lutando com os outros. Porque Deus sabe disso, Ele 
segue o caminho oposto. Neste mundo há dois caminhos de vida. O mal quer criar um 
único mundo batendo nos outros, mas Deus escolhe um caminho diferente.  
 
A degradação da humanidade, a queda do homem, veio a partir da atitude que alguém 
estaria disposto a sacrificar os outros para seu próprio benefício. Como vocês sabem, a 
causa do mal foi o Arcanjo que, para sua própria satisfação e benefício, sacrificou Eva e 
Adão. Enquanto Adão e Eva eram os antepassados de toda a humanidade, o Arcanjo 
sacrificou a semente da humanidade para seu próprio benefício pessoal. O mundo se 
desenvolveu de acordo com esse padrão, a partir da motivação do mal. O Arcanjo, para 
realizar seu desejo, sacrificou os outros, embora seu desejo fosse falso. Da mesma forma, 
regentes por toda a história têm sacrificado outras pessoas por suas próprias causas. O forte 
tem tido o poder dominante. Luta começou entre indivíduos, se espalhou para a luta entre 
famílias, para a luta entre tribos, nações, e até mesmo o mundo. Atualmente não há paz e 
nenhum mundo ideal.  
 
Agora a história está no estágio quando os dois blocos que tentaram sacrificar um ao outro 
estão cansados. As nações democráticas querem criar um único mundo, mas quase 
desistiram. O mundo comunista quer dominar o mundo inteiro, mas também chegou nesta 
posição. Portanto, este mundo não pode agora ser unificado pelo mundo democrático ou 
pelo mundo comunista. Como este mundo pode de fato ser unificado é uma questão muito 
séria.  
 
Todas as pessoas querem ter um mundo pacífico e feliz. Mas estamos em desespero; não 
podemos encontrar a forma para um mundo ideal unificado. Diante da humanidade está um 
grande obstáculo. Não podemos passar o obstáculo se colocamos nosso próprio interesse 
nacional em primeiro lugar. Podemos alcançar o mundo ideal somente com o pensamento 
que, para alcançar o mundo ideal estamos dispostos a sacrificar nossa própria nação. 
Somente com esse pensamento podemos continuar e superar o obstáculo diante de nós.  
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A razão para o conflito entre Rússia Soviética e China é que a Rússia queria tornar o 
mundo comunista centrando em si mesma, enquanto a China vermelha queria transformá-lo 
centrando no povo da China. Os Estados Unidos é o país condutor no mundo democrático, 
mas não tem sido capaz de cumprir esse papel enquanto pensar sobre seus próprios 
interesses mais do que aqueles de outras nações. América e Rússia atualmente parecem 
prontas para lançar fora o mundo inteiro para salvar elas mesmas. Deve haver uma nação 
que possa se sacrificar para o estabelecimento do mundo ideal. Quando encontrarmos essa 
nação, podemos ter esperança de um mundo ideal. Essa nação não existe para seu próprio 
benefício, mas para o benefício do mundo.  
 
O propósito de Deus é contrário ao propósito do mal. Como a providência de Deus foi 
frustrada no início, temos como consequência a falta de direção do mundo atual. Deus tem 
seguido o curso de ensinar pessoas religiosas. Primeiro Ele teve que encontrar um indivíduo 
do Seu lado, completamente unido com Ele – que não pudesse ser afastado Dele. E este 
homem deve vir para a posição onde pode criar um mundo unificado. Portanto, a intenção 
primária de Deus é encontrar alguém para se tornar unido com Ele. E seus ensinamentos 
devem ser para amar Deus e se sacrificar pelo mundo.  
 
Porque o homem está na posição que é derivada da causa do mal, ele não pode ir até Deus 
como está. Ele deve inverter sua direção. Para amar Deus, o homem deve abandonar seu 
mundo, sua família, suas coisas materiais, e até mesmo sua própria vida. Então quando ele 
realmente ama Deus, Deus deve amá-lo. Esse homem, como aquele que recebe amor de 
Deus, deve se sacrificar para o mundo. Essa é a coisa mais importante; esse é o núcleo da 
providência de Deus.  
 
Quando pensamos sobre as palavras de Deus que devemos amá-Lo com todo nosso 
coração, toda a nossa mente, todo nosso espírito e tudo o que temos, podemos pensar que 
Deus é como um ditador. Mas todos esses mandamentos não são para Ele mesmo. Quando 
O amamos com todo o nosso coração e tudo o que temos, Ele nos amará tal como nós O 
amamos. Essa era a intenção de Deus e Seu primeiro mandamento para nós. Portanto, a 
palavra “amor” é absoluta. Quando O amamos, Ele nos ama de volta. O mandamento que 
pede para amarmos Deus com todo o nosso ser significa amá-Lo com nossa vida nos 
sacrificando. Para Deus amar os outros, Ele deve sacrificar aquele a quem Ele mais ama. 
Por causa desses ensinamentos, chamamos Deus de amor. Porque Deus sacrificou aqueles a 
quem Ele mais amava pelo mundo, Deus é o maior Amor.  
 
Portanto, entre as religiões mundiais, o Cristianismo é a religião central para o propósito de 
Deus porque Jesus Cristo se entregou como um sacrifício pelos outros. Mais do que isso, 
ele até mesmo orou para seus inimigos serem abençoados por Deus. O espírito de Jesus 
devia ser uma oferta pelos outros. Seguindo este padrão, muitos cristãos foram martirizados 
pela causa de Deus. Famílias têm sido sacrificadas, e tribos e nações foram sacrificadas 
para o benefício de Deus. Por isso, para a providência de Deus alcançar o nível mundial, 
Deus está demandando que uma nação surja e se sacrifique para a bênção de toda a 
humanidade. Deus precisa dessa nação para representar o mundo.  
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Podemos encontrar essa nação nesta terra? Não há essa nação se sacrificando. Portanto, a 
religião deve se sacrificar por uma nação, e essa nação deve se sacrificar para o benefício 
do mundo. Então o mundo deve se sacrificar para o benefício de Deus. Dessa forma o ideal 
de Deus pode ser alcançado. A religião na América deve sacrificar tudo o que tem para 
salvar a América. Essa religião não deve lutar para se multiplicar, mas deve trabalhar para 
salvar a nação, sacrificando suas próprias igrejas. Se isto funciona nesse espírito, então essa 
nação certamente se unirá com essa religião. Quando esta religião e sua nação se unem, elas 
seguirão em frente para salvar todo o mundo, se sacrificando.  
 
Para essa posição, os Estados Unidos é a nação representante do mundo democrático. Deus 
destinou os Estados Unidos para cumprir a missão da nação sacrifical. Portanto, Deus 
enviou os Peregrinos para esta terra, que arriscaram tudo e criaram esse grande país nesse 
curto período de tempo. Quando os Peregrinos vieram para este país, eles construíram 
primeiro igrejas, então escolas, e finalmente eles construíram suas próprias casas. A 
espinha dorsal da prosperidade da América, a raiz do desenvolvimento dos Estados Unidos 
como uma grande nação, é o espírito que coloca maior ênfase no propósito público do que 
no propósito privado.  
 
Deus está procurando pelo país representante através do qual Ele herdará o mundo. Para se 
tornar maior, devemos dar para aqueles que têm menos. Quando os Estados Unidos dão 
maior auxílio para outros países, ele receberá mais respeito. Mas quando diminui o que dá, 
esse respeito será perdido e o país ficará isolado das outras nações. Se, a despeito de suas 
próprias dificuldades, os Estados Unidos continuam a dar auxílio estrangeiro e direcionar 
ajuda para os países democráticos parceiros até o grau do sacrifício, então o que 
aconteceria? Se os Estados Unidos se tornassem mais fracos por essa política de auxílio, 
então todos os outros países se tornariam simpáticos com os Estados Unidos e o 
defenderiam e apoiariam, com o que pudessem.  
 
Por que o Cristianismo se espalhou por todo o mundo? Porque o espírito de sacrifício de 
Jesus está no coração da providência de Deus. É o espírito básico da providência de Deus 
tornar-se um sacrifício para os outros. O Cristianismo tem recebido muita perseguição, mas 
quanto mais ele recebeu perseguição, mais ele prosperou. Jesus não deixou para trás 
qualquer filosofia racional como o Marxismo, mas somente através do espírito ele produziu 
esse grande efeito no mundo. Isso foi feito não somente pelo próprio Jesus, mas pela 
providência de Deus e pela cooperação e vontade do próprio Deus. Portanto, a coisa mais 
importante para qualquer nação é que ela sacrifique todas as coisas pelo mundo e toda a 
humanidade. A partir dessa nação virá um sistema desenvolvido pelo próprio Jesus. O 
futuro mundo ideal começará a partir daí. Essa nação sacrificará sua soberania para o 
benefício do mundo inteiro.  
 
Os Estados Unidos estão distantes desta posição. O indivíduo e o individualismo são bons 
em equilíbrio, mas se muita ênfase é colocada nessa forma de pensamento, tudo que é 
coletivo e virtuoso é perdido – o amor da nação, a fraternidade das pessoas, a integridade 
familiar, o relacionamento entre pais e filhos – e finalmente até mesmo o valor dos próprios 
indivíduos. Se todas as coisas estão niveladas, você se torna como um falcão e voará para 
onde sopra o vento. Essa é a razão que não existe paz.  
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Para a América se colocar de acordo com a providência de Deus, deve haver um novo 
movimento na América. Os americanos como indivíduos e a América como nação devem 
seguir o espírito de Deus e a verdade de Jesus Cristo, e tornar esta nação um fundamento 
para a expressão do ideal de Deus.  
 
Onde encontramos esse movimento do espírito agora? Eu acho que há muitas igrejas na 
América vazias ou apenas frequentadas por pessoas idosas. Não há nenhum fogo e nenhum 
espírito tradicional. Isso significa que Deus já deixou estas igrejas, e Jesus Cristo já as 
abandonou. Através destas igrejas a providência de Deus não pode ser conduzida. A igreja 
deve encontrar indivíduos que se sacrificarão por suas famílias, sacrificarão suas famílias 
pela nação americana, e sacrificarão os Estados Unidos pelo mundo. O ideal que pode 
conduzir o mundo inteiro deve vir a partir do espírito de sacrifício pela causa maior. Para o 
benefício do mundo inteiro, uma nação deve realmente se doar para perseguir um único 
mundo ideal.  
 
Como podemos encontrar essa nação, a família e esse indivíduo? Não podemos encontrar 
ninguém assim. Portanto, estes são os Últimos Dias. O fim deve chegar para o mundo. O 
fim deve chegar para a igreja, a nação, a tribo e o indivíduo. Este é o fim do mundo.  
 
Devemos entender claramente nosso papel. A Igreja de Unificação foi formada para 
desenvolver a providência de Deus. O espírito da Igreja de Unificação é primeiramente 
sacrificar o indivíduo para encontrar a família. Sacrificamos a família para encontrar outras 
famílias; para encontrar a nação sacrificamos a tribo; e para encontrar o mundo de Deus 
sacrificamos a nação. Este é o papel de nossa igreja. Não estamos sacrificando todas estas 
coisas para o benefício da Igreja de Unificação, mas estamos nos sacrificando para o 
benefício de toda a nação, e pelas outras igrejas.  
 
Eu quero dar um exemplo. Vamos dizer que um homem tem dez amigos. Se este homem 
vai até seus amigos todos os dias e pede para eles fazerem algo por ele, os amigos farão 
isso uma ou duas vezes, mas então eles irão embora. Eles nem irão dizer adeus. Mas se este 
homem serve todos os seus amigos, se sacrificando, fazendo algo por eles, então os amigos 
ficarão com ele, e até mesmo trarão seus amigos e familiares para ele também. Se este 
homem quisesse partir, seus amigos se agarrariam a ele e pediriam para não ir. No primeiro 
caso, todos o estão deixando; portanto, esse homem alcançará infelicidade e destruição. 
Entretanto, no segundo caso, todos virão para ele; portanto, ele prosperará e crescerá.  
 
Bem e mal são fundamentalmente diferentes. O mal pede tudo e todos para si mesmo. Ele 
pede que todos sejam e existam para ele mesmo. Mas o bem vive para os outros. O 
caminho da destruição é conquistar os outros; o caminho para a prosperidade é servir os 
outros. Devemos entender que este é o ponto divisor. Quando seguimos a fórmula do bem, 
nos tornamos as maiores pessoas. Mas se seguimos o outro caminho, nos tornamos 
ditadores. Os santos são aqueles que se sacrificaram para o benefício da humanidade e de 
Deus.  
 
Nós reverenciamos quatro grandes homens religiosos – Jesus Cristo, Confúcio, Buda e 
Maomé. Esses são aqueles que viveram por Deus.  
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Eles não viveram por si mesmos, ou apenas por suas próprias nações, mas pelo mundo 
inteiro. Portanto, eles foram perseguidos por seus próprios povos e nações. Esses quatro 
santos são os fundadores das maiores religiões. Estes são os fatos históricos; eles não 
podem ser mudados. Mas agora, as pessoas deste mundo moderno até mesmo negam a 
religião, dizendo que a religião não tem nada a ver com o mundo. As religiões são o 
símbolo de moralidade e disciplina, mas o mundo de hoje tende a rejeitá-las. Entretanto, 
sem religião este mundo nunca poderá se restaurar.  
 
Os comunistas são inteiramente opostos a esta visão. De acordo com a ideologia comunista, 
“Meu é meu, e o seu é meu”" [todas as coisas pertencem ao estado]. Por essa razão, 
podemos prever que o comunismo não durará. Para alcançar seu objetivo, os comunistas 
nunca escolhem o menor ou pequeno, mas o maior e mais amplo para eles mesmos. Por 
nossa parte, devemos pensar, “Meu é seu, e o seu é da nação, e o da nação é do mundo, e o 
do mundo é de Deus – e o de Deus é meu.” Se nos tornamos pessoas assim, então Deus irá 
querer dar Seu coração para nós.  
 
Acreditamos que tudo pode pertencer a Deus. Você, sua casa e sua família podem ser 
ocupados por Ele eternamente. O tamanho do país não importa. O que Deus precisa é isto: 
encontrar antes de Satanás Seu filho fiel, Sua família fiel e Sua nação fiel. Ele quer saber 
que, porque essa nação existe, o mal não pode mais dominar o mundo.  
 
Deus é o Deus que não tem nenhuma nação que possa amar. Deus é Aquele que não tem 
nenhuma família, nenhuma tribo, nenhum indivíduo a quem Ele possa amar. Dois mil anos 
atrás, Deus buscou esse indivíduo, Jesus Cristo. Com ele, com a tribo dos Israelitas, e com 
a nação da Judeia, Deus desejava estabelecer uma nação que pudesse amar. Mas essa nação 
buscava seus próprios benefícios, ao invés de buscar o bem do mundo inteiro. Portanto, a 
providência de Deus foi disperdiçada, e Ele não pôde concluir a restauração através de Seu 
filho. O povo de Israel era devoto fiel a Deus. Mas eles não pensavam sobre a vontade de 
Deus mais do que sobre suas próprias coisas individuais, suas próprias coisas familiares, e 
suas próprias coisas nacionais. Essa é a razão pela qual eles não puderam entender Jesus.  
 
Através da crucificação de Jesus, Deus perdeu Seu povo escolhido. Para assumir esse lugar, 
Jesus estabeleceu Israel espiritual, o Cristianismo (Romanos 9: 6-9). Os cristãos atualmente 
estão na posição de Israel, a nação de fé que deveria ter recebido Jesus Cristo. Não há 
nenhuma nação no Cristianismo. Portanto, quando o Senhor voltar, o padrão seguirá da 
mesma forma quando Jesus foi rejeitado (Lucas 18:8). Deus escolheu a América como uma 
nação desempenhando o papel de João Batista, e também as igrejas na América 
desempenhando o papel de preparar o caminho para o Senhor chegar. Mas a América e suas 
igrejas estão pensando sobre seus próprios benefícios mais do que sobre o propósito de 
Deus. A partir do ponto de vista de Deus, se a América não pode cumprir sua missão, Deus 
deve buscar outra nação.  
 
Por isso, todos os membros da Igreja de Unificação devem se sacrificar, suas famílias, seus 
amigos, e até mesmo a própria Igreja de Unificação, para estabelecer essa nação que Deus 
possa amar. O problema atual é se podemos agir como santos em nossas vidas cotidianas – 
essa é a coisa mais importante.  
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A América tem sido o país mais avançado do mundo. Se a América não pode cumprir sua 
responsabilidade de amar o mundo ao custo de si mesma, então a América não pode ficar 
na posição de país principal. Desejamos criar indivíduos modelos, famílias modelos e tribos 
modelos que servirão como padrão para o restante do mundo.  
 
Deus é os Pais da humanidade, por isso Ele sente mais simpatia e amor por aquelas pessoas 
que estão sofrendo na pobreza e aflição. Em nossas famílias, os pais sentem muito mais 
preocupação e amor pelo filho menor e mais fraco do que por aquele que é mais capaz. 
Deus sente da mesma forma.  
 
Quando um movimento com essa atitude surge na América, então a América ajudará países 
subdesenvolvidos. Então este país pode permanecer a nação principal. Nossos membros da 
Igreja de Unificação devem sempre ter em mente que enquanto eles dormem em um lugar 
confortável, existem trabalhadores fiéis a Deus que estão dormindo em um lugar pior; 
enquanto eles comem comida deliciosa, devem lembrar que irmãos e irmãs que estão 
trabalhando mais intensamente estão comendo comida pobre ou não tendo nada para 
comer. Devemos pensar que devemos elevar os padrões de vida para todos.  
 
Quando um amigo serve dez amigos, estes virão até ele como o líder a serviço. Da mesma 
forma, quando uma nação serve as outras, elas desejarão ter esse país como seu líder. A fim 
de que a América suporte e prospere, não há nenhuma outra forma além de doar suas 
bênçãos.  
 
Tudo segue em ciclos. Depois da primavera vem o verão; depois do verão, vem o outono; 
então inverno; então primavera; então verão e outono novamente. Se você sobe, você deve 
estar preparado para descer. O homem não pode subir para sempre. Tudo, tudo segue dessa 
forma. Por isso, depois que uma pessoa chega no topo, ela deve saber como descer 
novamente.  
 
A América deve ir até os países subdesenvolvidos, e os países subdesenvolvidos devem 
seguir a América. Dessa forma, o mundo inteiro pode sobreviver e ser unido, mesmo 
externamente. No centro dessa unidade, Deus habita. Então um mundo ideal pacífico pode 
existir.  
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Filhos do Pai Celeste 
  
Por causa da queda humana, não temos visto Deus no verdadeiro sentido. De certa forma, 
não tivemos o verdadeiro Deus. Não estivemos vivendo com o verdadeiro Deus. Se nós, 
como humanidade, pudéssemos estar unidos com Deus, tendo Deus como nosso Pai, 
habitando com Ele, vivendo com Ele no maior amor, quão felizes teríamos sido! E no lado 
de Deus, quão feliz Ele teria sido ao viver com Seus verdadeiros filhos. Ele, sendo o 
Altíssimo em todos os sentidos, poderia ter sido muito feliz, com uma felicidade 
inimaginável. Ele teria vivido conosco em amor ilimitado. Vocês ao menos já pararam para 
imaginar como Ele teria sorrido e dançado, e estado em deleite ao nos ver? É nossa grande 
perda não termos sido capazes de viver com esse Pai, a partir de quem tudo que é bom e 
feliz começaria. Mas nunca experimentamos essa sensação ao máximo grau.  
 
Experimentamos o amor de pais sobre nós. Nossos pais nos beijam no rosto, nos abraçam e 
nos consolam em momentos de tristeza. Temos experimentado estas coisas, mas não em 
sua plena extensão, porque toda sensação pode chegar ao seu grau pleno somente a partir de 
Deus. O que temos experimentado no mundo separado de Deus não é a partir de Deus, mas 
dominado por Satanás. Você já parou para pensar quem foi que criou o primeiro sorriso no 
mundo inteiro, a primeira risada no mundo inteiro? Naturalmente, havia Adão e Eva, que 
poderiam ter sido alegres se não fosse pela queda, mas quem foi que sentiu alegria no 
momento da queda humana? Satanás. Não Deus. Satanás ficou feliz depois de tomar a 
soberania de Deus sobre o homem, e foi capaz de ter toda a humanidade sob seu domínio. 
O sorriso de Satanás, a risada de Satanás foi horrível quando ele assumiu o controle do 
homem. Seguindo a queda, a história prosseguiu para a parte mais em conformidade com a 
vontade de Satanás. Nossos antepassados trabalharam e fizeram coisas da forma que 
agradavam Satanás mais do que agradavam a Deus.  
 
Se você realmente sente isso, se você considerasse com seriedade essa realidade horrível, 
você quase ficaria chocado com ela. Você iria querer abandonar este mundo, voar para 
outro mundo. Temos um centímetro de terra que podemos reivindicar como nosso, como 
filhos de Deus, onde podemos ser alegres e felizes? Não temos esse lugar. Embora 
possamos querer deixar esta terra, devemos restaurá-la para sua condição original.  
 
Se deixamos o mundo como está, podemos também esperar que Deus não virá habitar neste 
mundo conosco. Você deve sentir como se estivesse impedindo Ele de vir para este mundo 
escuro. Se você é realmente o filho de Deus, você sentirá dessa forma, porque tudo é oposto 
ao Seu desejo.  
 
Entretanto, Deus por seu lado, sempre queria vir e habitar conosco, nos ajudar, nos salvar, 
mas nós, homens de pecado, como filhos de desobediência, temos impedido Deus de nos 
amar e viver conosco. Quão triste tem sido o coração de Deus! Se houvesse um único 
homem que, no lugar de toda a humanidade, se sacrificasse para salvar o mundo, para 
apagar o pecado de outras pessoas, desejando ser uma vítima para o benefício de Deus, 
Deus ficaria satisfeito com ele ou não? Nesse caso, Ele teria rejeitado esse homem ou teria 
dito para ele, “Você é um deles; você é um homem pecador manchado. Eu não gosto de 
olhar para você. Eu não quero mais que você me ajude”? Deus teria dito algo assim? 
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Por mais elevado e puro que Deus possa ser, Ele precisa de alguém para ajudá-Lo em Sua 
restauração do mundo. Por isso Deus seria grato por ter encontrado esse tipo de homem, e 
Ele pediria que esse homem fizesse determinadas coisas para Ele. Mas encontrar esse 
homem tem sido muito difícil.  
 
E se esse homem dissesse para Deus, “Eu tenho me sacrificado por sua causa; você deve 
me reconhecer,” insistindo para Deus reconhecê-lo? Como Deus sentiria? O homem é tão 
ganancioso. Queremos ter mais coisas do que temos obtido. Mas se essa pessoa de missão 
central estivesse pensando dessa forma, dizendo essas coisas para Deus, se eu fosse Deus, 
eu diria para ela, “Oh, agora você provou que é também da tribo satânica. Eu não quero ter 
você.” Deus deve ter sentido dessa forma em relação a essa pessoa.  
 
Você não lembra, quando Jesus orou no Getsêmani, “se é possível, passe de mim este 
cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.” Se Jesus não tivesse incluído 
em sua oração, “não seja como eu quero, mas como tu queres,” Deus nunca poderia ter 
aceitado ele. Esse é o segredo de ser filho de Deus. Isto é ser totalmente obediente à 
vontade de Deus. Somente desta forma você pode fazer Deus feliz.  
 
No mundo do mal, há somente uma rota para Deus seguir. Essa é a rota de sacrifício feito 
pelo homem de pecado que está disposto a se livrar de qualquer coisa que tenha a fim de 
receber Deus. Como você se sente depois de ouvir isso? Triste, sério? Você está aqui 
pronto para receber Deus, mas Deus quer que você se sacrifique mesmo antes que digam 
para você fazer isso. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja, porque Ele quer 
que você supere o padrão de homens decaídos. Por isso Seu coração está triste. A menos 
que você esteja pronto para se sacrificar antes que digam para fazer isso, Deus não pode vir 
até você. Se você vive assim, Deus sentirá orgulho diante de Satanás. A menos que façamos 
isso, não há maneira de restaurar a autoridade e dignidade de Deus como Seus filhos.  
 
Você deve fazer uma oração esperançosa para Deus, “Oh, Pai, não quero ser um filho tolo e 
insensato. Eu quero conhecer Seu coração. Estou aqui pronto para me sacrificar, assim, por 
que o Senhor não vem habitar comigo.” Por essa oração, Deus se orgulhará de você.  
 
E você pode até mesmo orar: “Pai, eu serei responsável por restaurar este mundo, e posso 
fazer isto, acredite em mim. O Senhor não tem que vir me ajudar. Eu não quero que o 
Senhor venha até este mundo de sofrimento para me ajudar. O Senhor deve apenas me 
observar.” Com esse tipo de oração, você pode consolar o coração de Deus. Então como 
Deus responderia? Ele diria, “Estou vindo. Eu devo ajudar você. Mesmo se você não quer 
que eu venha, eu devo estar com você. Eu quero estar com você, bem no meio da 
escuridão.” Deus diria isso. Então quando está perseguindo sua missão, pronto para seguir 
seu caminho através de todas as dificuldades, você de repente descobrirá que Deus já está 
adiante, com tudo preparado para você e com o caminho pavimentado diante de você.  
 
Deus é o Deus de amor, de coração paternal. Nesse caso, se fosse Deus, você faria o mesmo 
por seus filhos? Quando vive assim com Deus, você se torna o maior de Seus filhos, sendo 
que moveu o coração de seus Pais. Você deverá restaurar a dignidade de Deus, e Ele terá 
orgulho de você.  
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Eu pensei bastante, e finalmente descobri que esta é a única forma para os filhos de piedade 
filial agradarem Deus. Você será grato que Deus veio para a terra por sua causa. Você será 
capaz de fazer Deus feliz, caloroso e orgulhoso. E você sentirá orgulho dos outros e 
satisfeito consigo mesmo.  
 
Eu imagino que todos vocês oram bastante. Com fome ou não, satisfeito ou insatisfeito, 
você está sempre orando bastante a Deus. Mas o grau de seu fervor decidirá quanto suas 
orações serão respondidas. Ao orar também, suas atitudes serão diferentes umas das outras.  
 
Tenho certeza, quando vocês oram a Deus, que existe alguém que está confiante que suas 
orações serão respondidas. Mas alguns de vocês pensam, “Eu quero fazer muito por Ele, 
mas primeiro Ele tem que responder minha oração.” Deus não quer que você mude a forma 
que está orando apenas para se ajustar a Ele. Entretanto, Ele quer que você ore de forma 
mais intensa e mais ansiosa. Quando você ora, há algo assim: Suponha que Deus está 
olhando nesta direção, e sua voz vem de uma oração intensa e diligente. Sua preocupação 
será atraída para responder sua oração. Deus está olhando de perto para cada um de vocês, e 
Ele descobrirá que alguém sem nem mesmo orar está fazendo coisas de tal forma que sua 
oração já está respondida. Então a atenção de Deus será atraída para essa pessoa.  
 
Se Ele tem dois filhos, e um está orando intensamente, embora não tenha sido pedido para 
orar, e o outro está apenas orando de forma relutante depois de ser pedido, por quem Deus 
seria atraído? Eu não acho que existe alguém entre vocês que não sabe a resposta.  
 
Suponha que há um filho que concorda com seu pai depois de ser pedido para fazer algo. 
Mas há outro filho que, por sua própria iniciativa, já descobriu algo e veio até seu pai e 
perguntou se o que ele descobriu é verdade ou não. Qual dos dois traria mais deleite para o 
pai? De novo, um filho pode estar ciente do que está acontecendo ao redor do seu pai, mas 
outro filho está tão ansioso para estar envolvido no mundo do seu pai que a primeira coisa 
de manhã desse filho seria pensar, “O pai já levantou? Quais são seus planos para hoje?” 
Para qual o coração do pai seria atraído? 
 
Pode haver ainda outro filho que não pode evitar despertar seu pai porque ele mesmo tem 
pensamentos sobre alguns planos maravilhosos. Ele bateria na porta de seu pai ou apenas 
correria para seu quarto e o acordaria. Mas o pai ainda amaria esse filho.  
 
Se você estivesse na posição do pai, você amaria o filho que apenas se agarra a você por 24 
horas sem deixar você dormir? Se você é amoroso e preocupado com seu pai, mesmo se o 
irrita e mesmo se você o impede de fazer qualquer outra coisa, ele é forçado a ficar 
preocupado com você e amá-lo em retorno. A mesma coisa é verdadeira com Deus, nosso 
Pai Celestial.  
 
Eu vou contar a vocês uma história sobre meu filho, Hyojin. Ele é um menino muito ativo. 
Ele corre tanto que tropeça nas coisas. Um dia ele caiu e esfolou as pernas, e eu as descobri 
esfoladas e sangrando. Ele era um menino bem pequeno. Eu perguntei a ele, “Isso está 
doendo?” Ele estava sangrando, mas ele me disse, “Não está doendo. Eu estou bem.” Eu 
nunca esqueci essa cena. Ao invés de chorar, o menino confortou seu pai.  



70 

 

Entre os filhos de Deus que estão trabalhando mais duro há dois tipos. Alguns querem 
servir Deus porque estão ansiosos para serem amados por Ele. Eles ficam contentes e 
satisfeitos por desfrutar o amor do Pai. Mas outros filhos estão preocupados sobre os 
motivos do seu Pai e sabem que Ele está ansioso em alcançar e encontrar outros filhos. Essa 
pessoa diria para Deus que, sendo que Ele perdeu tantos filhos, essa pessoa quer trazê-los 
de volta para Ele. Você diria, “Pai, espere por mim. Embora eu esteja longe do Senhor 
fazendo este trabalho por enquanto, não se preocupe comigo”? Se você saísse em busca de 
seus irmãos perdidos e trabalhasse muito, e não retornasse para seu Pai por um longo 
período de tempo, seu Pai ficaria insatisfeito com você? Está claro que Deus amaria mais, 
se você fosse o filho que iria querer sair em busca dos irmãos e irmãs perdidos, e trazê-los 
de volta para casa.  
 
Suponha que o filho trabalhando para restaurar os filhos perdidos até mesmo morresse na 
linha de frente, o Pai ficaria zangado porque Seu filho tinha desobedecido? Ele teria 
orgulho desse filho. Ele apreciaria o coração desse filho e o amaria muito mais. Por isso, 
você deve fazer coisas sem precisar dizer para fazê-las, e sem reclamar. Você deve ser mais 
sério do que Ele está sobre conduzir o que tem em mente.  
 
O amor e paciência do Pai estão com o filho que está sempre pronto para ajudá-Lo de 
qualquer forma possível, e que iria para qualquer lugar para o benefício da grande tarefa a 
ser conduzida. Ele esperaria ter esse filho por perto para cuidar de Seus filhos e bisnetos. 
Dessa forma Seu amor seria multiplicado através desta pessoa.  
 
Há vários tipos de coração. Alguns pais diriam para seus filhos, “Você deve me amar e 
ninguém mais, e você deve me servir e ninguém mais, porque eu sou seu pai.” Mas há 
outros pais que diriam para seus filhos, “Ao invés de me amar e fazer coisas assim para 
mim, por que você não sai e faz coisas para os outros, porque eu amo outras pessoas tanto 
quanto amo você.” Esse tipo de pai é o pai de verdade. Quando você não está disposto a se 
sacrificar, se este pai fizesse você sair para a morte para o benefício de seus muitos outros 
filhos, esse pai seria o pai verdadeiro.  
 
Depois que você tenha terminado seu trabalho aqui na terra, quando você vai para o 
próximo mundo, se você diz para Deus que não quer ir para o Céu, mas ficar no inferno 
para ajudar as pessoas lá, então Deus faria o Céu descer até você, para você viver nele. 
Você não acha que Ele faria isso? Então se você insistisse para Ele deixá-lo viver na 
sociedade mais inferior, Ele sorriria e diria para você, “Filho, você é um rapaz muito 
esperto.” Nesse caso, embora você não tenha sido obediente a Deus, Ele ainda sentiria 
orgulho de você. Você seria um exemplo de extrema bondade.  
 
Algum dia Ele diria para você, “Você não tem que sair para a sociedade. Quando eu disse 
que você tinha que sair e testemunhar para as pessoas? Por que você não ficou aqui e 
descansou?” Se você se opusesse e protestasse, e finalmente saísse para a sociedade, Ele 
puniria você? Deus, ao tentar salvar toda a humanidade, iria querer que você tivesse esta 
atitude. Ele iria querer que você desejasse ser este tipo de cristão.  
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Esse é o motivo pelo qual na Bíblia lemos muitas coisas paradoxais. Em um lugar você é 
ensinado a amar seu Pai com todo seu coração, todo seu poder, toda a sua sinceridade. Esse 
é o primeiro mandamento de Deus. Mais adiante nos disseram para amarmos nossos 
próximos e a nós mesmos. Juntos, estes mandamentos parecem paradoxais, mas se ambos 
são realizados, podemos obter o mundo inteiro.  
 
Quando Deus diz para você amá-Lo mais do que qualquer outra pessoa, isto significa que 
Ele quer que você faça Sua vontade a todo custo. Por isso, é natural para você amar seus 
próximos e amar seus irmãos e irmãs como amaria a si mesmo. Se você deve se assemelhar 
a seu Pai, você amaria apenas uma pessoa que fizesse sua vontade pessoal, ou amaria todas 
as pessoas do mundo em Seu nome? Deus ama a maior combinação de todas as pessoas – 
incluindo as pessoas das gerações do passado e do futuro. Quanto maior for o escopo de sua 
batalha, mais você será amado pelo Pai Celeste.  
 
Se você quer vir para a posição de ser amado por seu Pai, seu relacionamento com o mundo 
mudará. Suponha que você passe pela cena de um acidente onde alguém foi ferido. Você 
sentiria tão simpático, como se a pessoa fosse alguém muito próxima, e a ajudaria de 
qualquer forma possível. Você também gostaria de dizer para as pessoas que estão ao redor 
para serem simpáticas. Se as outras pessoas estão apenas observando e não fazendo nada, 
você ficaria tão ansioso, como se essa pessoa fosse seu próprio filho. Você mesmo a 
colocaria em seu carro e a levaria para o hospital.  
 
Você pode encontrar uma pessoa maravilhosa que está realizando grandes coisas no 
mundo. Você gostaria de conversar com ela e encorajá-la. Você seria grato a Deus que 
encontrou essa pessoa boa, e gostaria de estar associado com essa pessoa e conhecê-la 
coração a coração. Você sentiria como se colocasse na posição dos pais dessa pessoa, e 
gostaria de apoiá-la; você oraria a Deus para que aquilo que a pessoa tinha feito fosse 
recebido por Ele, que seus pecados e os pecados de seus antepassados fossem perdoados. 
Você se sentiria unido em coração com ela, na alegria e na tristeza.  
 
Você deve amar o mundo de tal forma que pediria para Deus abençoar cada vez mais um 
país próspero, e guiá-lo para se tornar a nação principal do mundo: “Eu quero ver você 
ficando alegre com este próspero país depois de ter derramado tantas bênçãos aqui.” Por 
outro lado, se você vê uma pessoa pobre em uma nação subdesenvolvida e sub-privilegiada, 
você deveria sentir o zelo aumentando em seu coração para fazer essa nação ver o sol surgir 
algum dia. Você gostaria de elevar o padrão de vida nessa nação, porque você odeia ver seu 
Pai em angústia sobre o sofrimento nessa nação. Você ficaria ansioso para torná-la igual às 
outras nações. Você desejaria estas coisas sem reservas.  
 
Então, qual deve ser o nosso desejo? Nosso desejo é nos tornarmos os filhos de Deus, 
fazendo tudo em Seu lugar antes de Suas ordens. Nosso desejo é nos tornarmos o tipo de 
pessoa que a história pecaminosa da humanidade nunca tinha visto antes.  
 
Deus gostaria que você se alegrasse e fosse feliz antes que ele fizesse você feliz? Se você 
tem a experiência de educar filhos, você conhece muito bem a resposta.  
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Suponha que um pai e uma mãe brigam um com o outro e ficam muito infelizes, nunca 
rindo ou sorrindo. Eles estão com um humor terrível, mas seus filhos inocentes, viriam até 
eles sorrindo, rindo e dançando para tentar fazer seus pais sorrirem. Eles sorririam? Embora 
você possa querer ficar de humor ruim, permanecer zangado, quando você olha para seus 
filhos que estão tentando fazê-lo feliz, seu coração vai explodir em gargalhadas.  
 
Qual é melhor – ter seus filhos infelizes e tentar acalmar seus corações, mesmo quando 
estão tristes porque sabem que você está sobrecarregado, ou ter seus filhos querendo fazer 
você feliz? Você gostaria de ter os filhos que tentarão animá-lo? Nosso desejo é nos 
tornarmos esse tipo de filhos de Deus.  
 
A fim de ser dessa forma, em primeiro lugar, você deve estar fazendo coisas antes que seja 
mandado fazer. Segundo, você deve ser tão agressivo que queira agir por si mesmo, até 
mesmo sem a ajuda de seu Pai. Você dirá a Ele: “Pai, por favor, fique onde está. Eu serei 
responsável. Eu farei minha parte. Por favor, espere até que eu possa retornar esta 
realização para o Senhor. Estou fazendo isto para Seu benefício e para o benefício de meus 
irmãos e irmãs a quem o Senhor ama carinhosamente.” A terceira coisa é, como eu acabei 
de dizer, você deve desejar fazer coisas para o benefício de seus irmãos e irmãs de todo o 
mundo porque eles são igualmente amados por Deus. Se você sente dessa forma, você é o 
filho restaurado a quem Deus mais ama. Ele elogiaria você, e gostaria de dar qualquer coisa 
para você. Ele sentiria orgulho de você.  
 
Quando Ele elogia e dá tudo de bom, você pode dizer: “Pai, agora que o Senhor concedeu 
toda esta felicidade e estas bênçãos para mim, elas são minhas, não é?” Ele responderia, 
“Naturalmente elas são suas.” Então você pode fazer qualquer coisa com elas. Você iria 
querer dar todas as suas bênçãos para as outras pessoas, pensando, “permita que tudo que 
recebi pertença aos meus irmãos.” Deus ficaria feliz com você.  
 
Se faz isto, você será o filho ou filha de piedade filial de Deus. Ele perdeu Seu amor, Sua 
felicidade, Sua paz e toda a Sua criação por causa da queda humana. Portanto, você irá 
querer retornar a Ele através dos outros a felicidade, amor e ideal absolutos que Ele 
concedeu a você.  
 
Se você assume essa posição, então pode atrair o coração do Pai Celeste. Você pode ter o 
amor verdadeiro de Deus em sua posse, e esse é o núcleo de tudo. Se Ele encontrasse esse 
tipo de filho com as mãos vazias depois que Ele deu tudo, o Pai diria para o filho, “Eu sou 
seu. Você pode ter a mim.” Com isto em mente, você pode interpretar toda a Bíblia.  
 
Se você trilhasse seu caminho desta maneira, Deus voltaria e ficaria com você. Você pode 
encontrá-Lo em qualquer lugar que esteja. Por mais baixo que seja o lugar onde você está, a 
atenção de seu Pai estará concentrada em você. O Reino de Deus no qual Ele sente deleite 
será exatamente em seu coração onde você está.  
 
Você deve estar bem ciente do fato que não nasceu para si mesmo. Você nasceu para o 
benefício do mundo inteiro; você está vivendo para o benefício do mundo inteiro; você está 
pronto para morrer para o benefício do mundo inteiro.  
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Se você vive esta ideia em sua plena extensão, então já estará fazendo o que seu Pai quer 
que você faça. Então toda a criação irá querer pertencer a você, e o próprio Deus será seu. 
Mesmo se você não quiser, todas as coisas estarão dispostas a vir e pertencer a você.  
 
Quando você sente, “Eu nasci a partir do meu Pai, e já sou parte Dele, e quero estar com 
Ele e fazer tudo por Ele para sempre,” então já está na posição de ser amado por Ele e 
herdar a partir Dele. Mesmo quando morrer, você sabe que viverá no outro mundo em 
espírito, e Ele amará você ainda mais.  
 
Então do que você sente falta?  
 
Se você está nessa posição de estar sempre com seu Pai em espírito, então viverá com Ele 
onde quer que esteja, por toda a eternidade. Por isso, dormindo ou acordado, qualquer coisa 
que esteja fazendo, jamais pense que você está sozinho. Você está sempre com seu Pai, e 
seu Pai está sempre com você.  
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Verdadeira Nação de Deus  
 
Na história de cada nação há crescimento e queda. Às vezes uma nação alcança um pico de 
sua cultura, e às vezes ela declina. Todos querem ter orgulho de sua própria nação, sua 
própria cultura ou tradição. Mas esses mesmos pontos da cultura são o padrão que podemos 
sentir orgulho por toda a eternidade e diante de toda a humanidade?  
 
O mundo como um todo não é o lugar ideal para viver ou querer sentir orgulho dele. Se 
Deus existe, podemos certamente dizer que este mundo não é o mundo ideal no qual Deus 
pretendia que vivêssemos. Sabemos que Deus é o Ser absoluto definitivo, e Seu padrão 
deve ser o mesmo. Então, estamos agradando Deus com nossos pensamentos e ações? Há 
risos e risadas no mundo, mas desde a queda do homem estes risos e risadas não têm 
agradado a Deus. Se você está feliz ou triste, experimentando sucesso ou fracasso na vida, o 
que você está fazendo tem algo a ver com a providência de Deus? Para alcançar o padrão 
definitivo, todas as coisas devem estar conectadas com Deus.  
 
Vemos crianças brincando nas ruas, correndo, rindo e gritando. Elas parecem tão felizes, 
tão inocentes quando comparadas com os adultos. Mas elas ainda nascem a partir da 
linhagem manchada, de uma herança de pecado. (Romanos 3:23) E se crianças inocentes 
estão nessa condição, o que podemos dizer sobre os adultos? Nossa fonte de felicidade deve 
estar em Deus, mas estamos alienados de Deus e vivemos em tristeza e miséria. Devemos 
pensar e agir em conexão com a vontade de Deus, mas o oposto é verdadeiro. Estamos 
vivendo desta forma como indivíduos e como famílias. E esses indivíduos e famílias 
formam o mundo.  
 
Este tipo de mundo não está agradando a Deus. Se Deus existe, Ele está triste sobre esta 
situação e quer que vivamos em um mundo ideal. De fato, podemos ter certeza que Ele 
criará um para nós. Mas toda a população do mundo está separada Dele, por isso, na 
restauração do mundo para um mundo ideal, Ele não pode fazer isso de uma vez, mas 
somente pouco a pouco. Ele quer operar na base individual, tentando localizar uma pessoa 
que esteja apta para esse mundo. Ele então restaurará uma família, uma nação, e por último 
todo o mundo, começando com esse indivíduo que pode encontrar o padrão de Deus. 
Primeiro de tudo, Deus deve localizar uma pessoa, uma única pessoa, uma figura central. 
Finalmente esta pessoa será conhecida e influente no mundo inteiro. O projeto não é 
simples; ele pode exigir muitos anos. Deus precisa de tempo para desenvolver Sua 
providência. Ele opera gradualmente, restaurando as pessoas uma por uma, e família por 
família. Quando Ele restaura uma pessoa, pode parecer que Ele está operando somente com 
esse homem. Ou podemos pensar que Deus está interessado apenas em uma família ou uma 
nação específica.  
 
Cristãos sinceros atualmente oram ansiosamente e se esforçam para conduzir uma vida de 
fé a fim de assegurar sua própria salvação. Isso tem exigido o total esforço de cristãos. Uma 
vez que sua própria salvação está assegurada, então os cristãos tentam salvar suas famílias. 
Estamos acostumados a fazer isso, mas não muito além disso. Não compreendemos que se 
realmente nos esforçamos para obter nossa nação sob a vontade de Deus, nossas famílias e 
nós mesmos estaremos incluídos no escopo dessa salvação.  
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Ao estabelecer nosso objetivo em um padrão elevado e perseguir um escopo mais amplo, os 
níveis menores já estariam incluídos como salvos. Atualmente o Cristianismo está 
declinando no mundo, e isto é a causa. Os cristãos não restauraram nações como o sólido 
fundamento no qual Deus pode operar. Novamente, os cristãos atualmente esperam que, 
quando o Senhor retorne, ele esteja vindo para salvar indivíduos cristãos. Mas quando o 
Senhor chegar novamente, ele estabelecerá uma nação inteira de fé e restaurará o mundo 
inteiro.  
 
No tempo de Jesus Cristo as pessoas tinham as mesmas expectativas. Muitas pessoas 
religiosas daquele tempo pensavam que Deus tinha preparado 4.000 anos de história para 
enviar Jesus para o povo Judeu a fim de salvar Israel. Eles esperavam e desejavam que, 
quando o Messias viesse, ele executaria vingança sobre suas nações inimigas. De acordo 
com suas interpretações das profecias, eles acreditavam que seriam a nação principal do 
mundo e todas as outras viriam de joelhos diante deles. Eles nunca sonharam que, quando o 
Messias viesse, ele iria querer que eles se sacrificassem e sua nação para o benefício do 
mundo. Se eles acreditassem nisso, Jesus nunca poderia ter sido crucificado.  
 
Se estivesse na posição de Deus, você preferiria salvar uma nação ou apenas um indivíduo 
– ou o mundo inteiro? A resposta está clara. Deus quer salvar o mundo inteiro. Agora, os 
cristãos estão pensando dessa forma atualmente? Se não, há alguma outra religião que está 
buscando salvar o mundo inteiro? Pode haver religiões cujo objetivo é ganhar o mundo, 
mas nesse caso elas querem subjugar outras religiões e ter todas as outras pessoas sob essa 
religião. Mas não há nenhuma religião existente que ao invés pretende salvar o mundo ao 
custo de si mesma ou ao sacrifício das pessoas dessa religião.  
 
Como vocês sabem, mesmo no mundo comunista, o ideal é unir o mundo inteiro, o que é 
criar o mundo mais feliz para as pessoas viverem. Mas temos visto o fato que no próprio 
mundo comunista existe uma ruptura entre a Rússia Soviética e a China Vermelha. Se é 
impossível para elas estarem unidas dentro de seu bloco, também será impossível para elas 
formarem um único mundo sob sua ideologia. Embora o comunismo como uma ideologia 
defenda a unidade de todas as pessoas e a criação de um único mundo, nações comunistas 
não podem colocar em prática a ideologia. Para realmente chegar a um mundo de unidade, 
é necessário respeitar o valor da visão das outras pessoas, mas neste caso cada país quer 
dominar os outros. É assim como começa o conflito. A Rússia sonha sobre a soberania de 
seu povo sobre os outros, por exemplo; mas a fim de que eles tornem o comunismo uma 
ideologia mundial, os Soviéticos devem estar prontos para sacrificar seu próprio povo para 
o benefício do mundo inteiro. Esse é o motivo pelo qual será impossível para eles 
colocarem o mundo inteiro sob sua ideologia. Se o povo comunista estivesse pronto para se 
sacrificar a fim de tornar sua ideologia mundial, transcendendo os níveis tribal, e então 
nacional, eles não teriam falhado.  
 
No mundo democrático existem dificuldades. Os Estados Unidos não têm sido a nação 
principal do mundo, trabalhando para equalizar as condições de todo o mundo pelo auxílio 
a outros países. Mas sendo que estão se retirando de várias partes do mundo por medo de 
enfraquecer, outros países não estão cumprindo suas missões.  
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A ideologia fundadora dos Estados Unidos foi o Cristianismo. Se o povo dos Estados 
Unidos se colocasse na posição de Jesus, e orasse a Deus, “Permita que o mundo inteiro 
seja salvo, mesmo se nossa nação tenha que ser sacrificada,” os Estados Unidos continuaria 
a ser uma grande nação. Então esta nação, embora possa ser confrontada com desastre, 
poderia ser ressuscitada como Jesus foi, e seria capaz de salvar o mundo inteiro.  
 
Recentemente temos visto os formuladores de políticas na América pensando sobre o 
benefício deste país sozinho e não tendo nada a ver com o mundo externo. Os Estados 
Unidos não parecem pensar se outras nações perecerem. Os Estados Unidos têm sido o 
único na história até agora a se colocar na linha de frente em termos de tentar salvar as 
outras nações da corrupção e do perigo. Mas sendo que os Estados Unidos estão se 
retirando dessa posição, não podemos ver nenhuma outra nação tomando esse lugar. Se 
existe um Deus realmente, Ele procuraria uma nação, mesmo sendo pequena, na qual o 
povo estivesse pronto para salvar o mundo inteiro ao sacrifício dele mesmo. Se o povo de 
qualquer nação estivesse armado com esse tipo de ambição, essa nação se tornaria a nação 
principal. Deus tem que fazer isso com eles. Mas há essa nação existindo no mundo atual? 
Não.  
 
No processo de criação, Deus derramou todo Seu ser no universo que Ele criou. Isso quer 
dizer que Ele se sacrificou ao criar. No curso da providência de restauração também, 
aqueles na posição de sujeito devem estar prontos para derramar todo seu ser para aqueles 
na posição objeto. Assim, para salvar nossas famílias, nações, e o mundo, devemos estar 
dispostos a sacrificarmos a nós mesmos, nossas famílias, e qualquer coisa que temos. 
Podemos alcançar a conclusão que o Reino de Deus na terra somente pode ser alcançado 
através desse tipo de atitude, não pelo desejo de trazer todas as outras pessoas sob nossa 
própria soberania.  
 
Você deve estar pronto para amar sua família mais do que a si mesmo, amar seus familiares 
mais do que sua família, amar sua nação mais do que seus familiares, e amar o mundo mais 
do que sua própria nação. Pode ser fácil para indivíduos se sacrificarem por suas famílias. 
Cada membro da família pode estar pronto para se sacrificar por outros membros da 
família. Entre famílias pode não ser tão difícil, porque boas famílias estariam prontas para 
fazer isso por outras. Mas entre nações será muito difícil. Em relação às nações vizinhas 
você pode ter um bom sentimento, e estaria disposto a desistir em alguma extensão de si 
mesmo para o benefício dessa outra nação. Mas além desse ponto, quando existe grandes 
diferenças nos costumes, tradições e história, pode ser difícil para você querer sacrificar sua 
nação por aquelas outras nações.  
 
Não há nenhuma religião que ensina espírito de sacrifício atualmente com a qualidade que 
possa abraçar o mundo. Se este tipo de vida não pode ser vivida pelos seres humanos, Deus 
não terá esperança de poder restaurar o mundo, porque Ele não pode mudar o mundo por 
Ele mesmo. Deus deve operar através do homem. Se ninguém está pronto para essa tarefa, 
Deus não pode salvar o mundo. Mas sempre que Deus pôde encontrar essa pessoa, essa 
família, essa nação, essa religião, Ele ficava muito satisfeito, e operaria através dessas 
pessoas dessa religião.  
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Devemos estar prontos para sacrificar nossa nação a fim de salvar o mundo. Devemos estar 
dispostos a sacrificar nossas famílias para salvar nossa nação e o mundo. E devemos 
sacrificar nosso próprio ser para salvar nossas famílias.  
 
Quando você obtém vitória no nível individual, quando você se salvar, fazendo seu corpo 
obedecer seu coração centrado em Deus, então o que você fará? Você deve alcançar o nível 
de se sacrificar pelo mundo trabalhando através de sua família e sua nação, e conduzindo-
os a viver da mesma forma. Você está inclinado a pensar que depois que tenha se 
aperfeiçoado, você será o chefe em sua família. Mas você está esquecendo que está vivendo 
com o propósito de salvar o mundo inteiro.  
 
Até mesmo sua família tem esse propósito; ela não existe apenas para si mesma. Então o 
que você faria para tornar sua família um sucesso aos olhos de Deus? Não é suficiente que 
esposo e esposa amem um ao outro. Ao amar um ao outro, vocês devem estar fazendo isso 
para a salvação da nação e para a salvação do mundo. A fim de ser capaz de salvar o mundo 
inteiro, você deve saber que é capaz de sacrificar sua nação, e sua família pela nação.  
 
Somos ensinados que devemos fazer uma oferta para alcançar Deus. Isso significa que 
aquilo que vamos salvar ao custo da oferta é maior do que a coisa que iremos sacrificar. 
Quando você vai salvar sua família ao custo de si mesmo, você já obteve algo maior do que 
sua família. E quando você vai salvar sua nação ao sacrifício de sua família, você terá 
obtido a nação, que é maior do que sua família.  
 
Quando você faz uma oferta diante de Deus, você ofereceria sobras para Ele? Você 
escolheria a melhor coisa que tem e iria querer dar isso para Ele. O que você mais estima 
será sua oferta. Quando Noé passou 120 anos do auge de sua vida no negócio de construir a 
arca, ele estava oferecendo a melhor parte da sua vida para Deus. Abraão estava na posição 
de ter que oferecer sua esposa para Deus, então até mesmo seu único e amado filho. Para 
ele isto era mais difícil do que sacrificar seu próprio ser quando teve que oferecer seu filho. 
Moisés experimentou o mesmo curso. Quando estava para receber a Lei, ele jejuou por 
quarenta dias e seguiu através de muitas dificuldades e desafios. Ele estava pronto para 
sacrificar a si mesmo, sua própria vida, ao fazer a oferta diante de Deus.  
 
O mesmo é verdade com Deus. Ele nos pediria para fazermos ofertas, mas por Sua parte 
também, Ele tem que dar algo para a salvação do homem. Ele tem que sacrificar o homem 
que faz a oferta. Isso significa que Deus acabou de obter essa pessoa preciosa, e Ele já tem 
que sacrificá-lo. Sabemos que depois de escolher e preparar uma nação para receber o 
Messias, Deus já teve que sacrificar essa nação para o benefício do mundo. Entretanto, as 
pessoas não compreenderam esse fato. Elas pensavam que o Senhor viria para salvar sua 
nação e para colocá-la acima de todas as outras nações, e que Deus ajudaria a ter essa 
posição.  
 
Qual é o desejo de Deus e o nosso desejo? Isso é restaurar a nação que Deus pode 
reivindicar como Sua. A fim de que sejamos capazes de fazer isso, devemos eliminar a má 
condição. A todo custo, até mesmo ao custo de nós mesmos, devemos estabelecer o Reino 
de Deus na terra. Estamos vivendo para esse propósito.  
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Toda a terra será nosso país. Aos olhos de Deus não há nenhuma barreira nacional. 
Devemos unificar o mundo inteiro sob a vontade de Deus. Com todas as nações colocadas 
juntas, elas serão um único povo de Deus. Com todas as pessoas em cooperação umas com 
as outras, vamos construir o Reino de Deus na terra.  
 
Fazer isso é sua missão como também a minha missão.  
 
Vocês são apenas pessoas individuais, mas devem ter orgulho de serem representantes de 
todas as pessoas do mundo como cidadãos do Reino de Deus na terra. Vocês devem ter esse 
ideal, esse pensamento, cada um de vocês. Acima de todas as soberanias do mundo, a 
soberania de Deus deve ser a definitiva.  
 
Se Adão não tivesse caído, a família multiplicada a partir dele seria o mundo. Ele teria 
desempenhado o papel do primeiro antepassado dos cidadãos do Reino de Deus na terra.  
 
No curso de restauração, cada um de vocês deve estar pensando sobre si mesmo como um 
ponto de início. Vocês serão abençoados em matrimônio e darão nascimento aos seus 
filhos, e serão os verdadeiros antepassados para seus descendentes. A partir de então todos 
serão cidadãos do Reino de Deus. Cristo vem novamente herdando a soberania de Deus, e 
com ele como o núcleo, vocês devem ser capazes de espalhar essa bênção, estabelecendo o 
Reino de Deus na terra. Toda a terra será nossa terra, toda a população da terra será nosso 
povo, e a soberania de Deus reinará sobre toda a humanidade.  
 
Vocês mulheres devem acreditar fortemente que são as representantes de todas as mulheres 
na terra, e devem se colocar na posição de mães para os descendentes das pessoas do 
mundo. Com verdadeira fé, homens são os representantes de todos os homens da terra. A 
terra inteira será de Deus, toda a população da terra será de cidadãos do Reino de Deus, e a 
soberania deste mundo será a soberania de Deus. Devemos orar por esse dia e nos esforçar 
por isso com gratidão.  
 
Temos o Reino glorioso como nossa missão diretamente à nossa frente. Vamos nos 
sacrificar por essa causa, e estamos destinados a nos tornarmos os alegres cidadãos 
habitando no amor de Deus. E por essa causa vamos marchar em frente.  
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Desafio e Vitória  
 
Há tanto homens como mulheres aqui. O caminho de vida para mulheres é obviamente 
diferente do caminho para homens. O que as mulheres sentem é diferente do que os homens 
sentem. Na vida de qualquer indivíduo, existe uma diferença entre sua infância, juventude, 
idade média e velhice. Não somente na vida humana que isto é verdade, mas também na 
natureza. Vemos quatro estações chegando uma após a outra. Se você insistisse que sempre 
viveria no verão, e se nunca se preparasse para o inverno, você teria problema quando 
chegasse o inverno. No inverno, aqueles que não pensam sobre a chegada da primavera e 
sem se limitam em quartos quentes e confortáveis, estarão desconfortáveis na primavera. 
Você pode insistir em vestir roupas de inverno quando chega o verão? Não, você precisa 
mudar suas roupas para se ajustar à estação.  
 
É exatamente assim que acontece em nossas vidas. Aqueles que pertencem ao verão da vida 
– que é o auge da juventude – querem ter juventude eterna. Mas isso não é possível. É 
natural que deve haver mudança. Mas você não está inclinado a insistir em permanecer na 
mesma idade? Você tem medo que através da mudança, declinará de alguma forma. Você 
sabe a partir da experiência que não crescerá sempre. Todo dia seu humor tem altos e 
baixos. Depois de ter passado através do dia, se você descobre que teve mais altos do que 
baixos, então seguramente pode dizer que teve um dia bom. Se você teve mais baixos em 
um dia, então dirá que teve um dia ruim. Você pode pensar que não quer ter nenhum baixo 
em toda a sua vida, mas isso não pode acontecer.  
 
No mundo de mudanças, como digerir o que encontramos, e transformar isto em algo bom 
é sempre a questão. Mais do que qualquer outra pessoa, os jovens são confrontados com 
mudanças constantes, porque sua disposição é assim. Você busca coisas estimulantes, e 
quer ter variedade o tempo todo. Se você pode digerir os problemas e mudanças, e ainda 
quer ter mais, está tudo bem. Mas se você não tem este poder de digerir, e ainda deseja 
experimentar coisas novas todo tempo, isso não é possível. Você, como um jovem, deve 
aprender a gerenciar seus próprios problemas. Você não conhece o futuro à sua frente, por 
isso precisa aprender como seguir através do caminho da vida de tal forma que será capaz 
de pensar sobre cada evento de forma positiva, para que possa crescer continuamente.  
 
Se você diz que odeia se submeter a treinamento disciplinado porque não gosta disto, ou 
porque simplesmente não aguenta, você já está derrotado. Você deve ter a atitude que quer 
enfrentar qualquer coisa que venha com grande expectativa e interesse. Você não deve 
olhar através de um único ponto de foco, mas olhar ao redor para sua situação em todas as 
quatro direções. Olhando para o Rio Hudson, você sabe que a água profunda corre 
silenciosamente. Mas na superfície já houve muitos eventos: às vezes a água se agita em 
um redemoinho profundo; às vezes ela bate nas pedras, como nas cachoeiras; às vezes ela 
corre entre grandes rochas ou corre sobre pequenas pedras para se reunir ao oceano. Como 
pode ter visto em filmes, se você é confrontado por uma correnteza muito forte quando está 
em um barco, você não pode apenas olhar imediatamente à frente do barco, mas deve fixar 
seu olhar longe e amplo, e deve manipular rápido o barco. Do contrário, ele será destruído 
nas rochas bem na frente de você.  
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Em sua vida também, há cachoeiras; às vezes a água até mesmo formará paredes ou 
penhascos à sua frente. Por isso você deve se esquivar rapidamente de um lugar ou navegar 
diretamente através das ondas.  
 
Você deve estar preparado para as ondas. Se você está pegando a onda, por mais que se 
esforce para não ser carregado na correnteza, você não pode resistir. Se seu destino é 
flutuar na correnteza do Rio Hudson, você deve fluir como ele. Você pode muito bem ser 
como a cachoeira ou a água correndo pelas corredeiras, mas não deve se tornar 
desencorajado pela aspereza do seu curso. Se você está treinado neste curso, as coisas se 
tornarão mais fáceis para lidar. Se você tiver interesse no que irá passar, e se estiver 
entusiasmado para encontrar novas aventuras, então quando for confrontado com 
dificuldades ainda maiores, você pode tratar estas com mais zelo e capacidade. Mas se você 
não está disposto a confrontar os problemas ocorrendo ao seu redor e sente medo deles, 
então não será capaz de transformar a experiência em treinamento para enfrentar novos 
problemas. Somente por ter seguido sobre as rochas e as cachoeiras você pode seguir para o 
coração do oceano.  
 
Há muitas formas de vida: a vida de um homem comum, a vida de um homem sagrado, e a 
vida de um grande líder. Quando você é questionado sobre qual quer se tornar, tenho 
certeza que a resposta será, “Eu quero me tornar um grande líder.” Mas um líder não pode 
ser feito da noite para o dia. Essa pessoa deve suportar muitos desafios, e com frequente 
esforço desesperado deve perseverar e estar pronta para enfrentar ainda mais.  
 
Aqueles que foram confrontados com situações de vida e morte – não uma vez, mas 
continuamente – sabem como doar-se na vida cotidiana. Suponha que existe um grande 
general. Olhando para seu passado, encontramos registros que demonstram que ele lutou 
em muitas batalhas, às vezes sendo derrotado e às vezes vitorioso. Tantas experiências 
quanto possível seriam importantes para seu registro. Mas se esse general em tempo de paz 
não estivesse disposto a viver se sacrificando por sua nação, sua fama rapidamente 
desapareceria. Sua atitude deve ser de um patriota; ele deve sempre estar pronto para dar 
sua vida em face da necessidade.  
 
Devemos observar como a água desce a partir do topo da montanha. Ela encontrará muitos 
obstáculos. Se comparamos nossas vidas com esse fluxo da água, onde estamos? Quando 
olhamos para o mundo como um todo, a situação mundial está em algum lugar no meio do 
caminho – não alcançando o fundo do oceano. Antes de sua chegada ao oceano, o mundo 
um dia pode estar nas Cataratas do Niágara. As gotas de água podem dizer, “Eu odeio bater 
no penhasco”? No topo do penhasco, você deve estar pronto e dizer para si mesmo, “É 
emocionante, eu quero saltar deste penhasco e alcançar o oceano o mais rápido possível.” 
Se você está ansioso, então terá sucesso e alcançará seu propósito. Quando você sobrevive 
depois de passar pelas Cataratas do Niágara, então todas as outras pessoas que se 
depararem com a cachoeira virão até você. Muitas pessoas podem tentar dar conselhos para 
os mais novos, descrevendo quão difícil é o trabalho de saltar sobre o penhasco – mas você 
com experiência é o único qualificado para fazer isso.  
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No mundo sob o Império Romano, os cristãos foram confrontados por barras de ferro 
quando tentavam avançar. Mas se o Cristianismo não tivesse sido perseguido por Roma 
naquele tempo, não acho que o Cristianismo teria progredido ao nível de hoje. Se há apenas 
uma represa baixa, então uma correnteza forte irá transbordá-la. Porque os cristãos tinha 
mais determinação do que o poder de retenção de Roma, o Cristianismo transbordou e 
inundou a nação Romana e o mundo.  
 
Quando está cansado, você cochila, mas você mesmo não está ciente disso. Você pode se 
esforçar para resistir ao seu sono, e pode querer não adormecer, mas você faz isso assim 
mesmo. Se estas duas pequenas aberturas para os olhos se fecham, então todo o resto do seu 
corpo entrará em ação harmonizada, e você adormecerá. Cada célula do seu corpo inteiro 
cooperará com essa ação. Quando você cochila, todas as partes do seu corpo fazem isso. A 
fim de você, um indivíduo, sobreviver à adversidade, você deve sentir que todo o universo, 
não apenas seus familiares e vizinhos, virá para ajudá-lo. Se alguém puxa um único fio de 
cabelo da sua cabeça, somente essa parte sente a dor, ou todo o seu corpo? Cada ser 
humano é uma parte do universo. Por isso, se uma parte falha, todo o universo sofrerá por 
causa dessa falha. Se você tem sucesso em uma missão, não deve pensar que o sucesso 
pertence somente a você. Um rio é a acumulação de gotas de chuva, e a partir da água 
alguma parcela deve evaporar.  
 
Você deve querer estar na correnteza que bate na rocha, e com essa força você pode seguir 
em frente, se juntando ao fluxo principal até alcançar a foz do rio; então pode se juntar ao 
oceano. No curso de restauração providencial de Deus, há também um fluxo principal. 
Você se juntaria a esse grande rio, ou a um dos afluentes? Todos responderão, “O fluxo 
principal.” Mas a menos que possa fluir através de todos os obstáculos nos afluentes, você 
não pode encontrar o rio principal. Nossa própria vida é algo como um rio. Você está aqui 
passando por treinamento, todos sentados lado a lado; mas uma vez que você é enviado 
para sua nova missão específica, então será como pequeno fluxo correndo através de seu 
próprio curso para alcançar o fluxo principal. Você, como uma gota de água tentando se 
juntar às outras gotas de água – ou então você absorveria outras gotas de água em si 
mesmo, para formar seu próprio fluxo principal? Mesmo se você pode ser um afluente por 
algum tempo, eu quero que você seja aquele que reúne outras gotas de água até se juntar à 
corrente principal.  
 
Não podemos prever se todos nós aqui encontraremos a foz do rio. Não sabemos se todos 
alcançaremos o coração do oceano. Se você é confrontado com qualquer força mais 
poderosa do que sua própria determinação, o que você fará? Se você é confrontado com um 
poder maior do que sua própria força ou espírito, você será absorvido ou se renderá? Não é 
fácil responder.  
 
Às vezes, as pessoas são mesquinhas. Se uma diferença de interesse ocorre entre duas 
pessoas, você pode ficar zangado com a outra pessoa e discutir. Então outra pessoa pode 
querer reconciliar o conflito entre você e a pessoa, e dizer coisas pacificadoras para os dois; 
mas vocês apenas ficarão mais zangados em relação um ao outro. Se você tivesse uma 
mente mais ampla e deixasse a outra pessoa ir, essa pessoa se agarraria a você e desejaria 
resolver o problema.  
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Você deve ter uma mente tão ampla que pode sorrir e retornar ao trabalho que está 
aguardando ser feito. Se você é como água tentando transpor uma parede, você ficará 
ansioso para correr o mais rápido possível e se juntar ao corpo maior. Tempo resolverá o 
problema. Se você pode passar rapidamente pelo lugar de dificuldade, então terá sucesso. 
Diga para as outras gotas de água, “Vocês podem ficar aqui, mas eu devo correr em frente.”  
 
Quando está em qualquer parte do país, você pode escrever cartas. Alguns dirão em suas 
cartas, “Oh, eu estou enfrentando tribulações, e tudo isto não é o que eu esperava. É um 
trabalho muito difícil testemunhar para as pessoas.” É muito provável que aqueles que 
recebem as cartas serão influenciados por isso. Na vida de fé, não devemos fixar nosso 
olhar somente no que está acontecendo no momento, mas olhar para o futuro, na direção do 
objetivo onde Deus está nos saudando. Nunca devemos ficar assentados em um único lugar.  
 
Enquanto avança, você sempre deve ser capaz de adicionar algo ao que você é. Se você 
passa por uma vila e há uma grande briga ocorrendo, você deve entrar nela, reconciliá-la, e 
então seguir seu caminho. Dessa forma você pode ajudar a resolver problemas dos outros, e 
também pavimentar o caminho para outras pessoas seguirem você.  
 
Você tem visto muitas pessoas de sucesso na história da América. Em suas origens, elas 
tiveram muitas aventuras. Quanto mais elas tiveram que superar em suas vidas, maiores 
pessoas elas se tornaram. Se alguém teve um pouco mais de experiência do que outra 
pessoa, ele é uma pessoa um pouco maior do que aqueles com menos experiência.  
 
Quanto mais difícil, quando mais desafiadora seja a situação, mais progresso você fará. 
Você entende isso? Você está tão ansioso para ter sucesso, mas se não tem zelo para lutar 
através no caminho do sucesso, você não o encontrará logo. Você pode dizer que a fim de ir 
para San Francisco, é preciso pegar um ônibus, um avião ou um trem. Mas você deve não 
deve ter essa noção fixa. Se realmente quer ir para San Francisco, você deve ser capaz de 
caminhar até lá.  
 
Quando fui preso na Coreia do Norte sob o regime comunista, foi exatamente na cela da 
prisão que aprendi essa lição e me decidi a lutar para sempre contra o mal. Eu estava 
confiante que ganharia sobre ele. Eu disse para mim mesmo, “Por mais forte que possa ser 
o poder de Kim Il Sung, se sou bem treinado na prisão e passo através da dificuldade aqui, 
serei capaz de ser vitorioso sobre qualquer coisa.” Eu estava pronto para comer qualquer 
comida que me davam – ou mesmo passar fome. Na Coreia do Norte, a temperatura no 
inverno é muito fria. Embora vestindo roupas finas sem forro, eu suportava o frio. O 
trabalho na prisão começava às 8 horas da manhã, bem cedo às 4 horas eles nos chamavam 
ao ar livre e verificavam para ver se tínhamos algo escondido em nossas roupas. No ar frio 
as pessoas tremiam – seu tremor soava quase como um trovão. Nessa situação, eu sempre 
dizia para mim mesmo, “Embora fique mais frio, eu não vou me render a ele.” Eu não 
sentia nenhum frio. Eu me treinei dando as roupas mais grossas e pesadas para as outras 
pessoas, e me vestindo com roupas mais finas. Eu procurava o trabalho mais pesado, e dizia 
para mim mesmo, “Eu terei sucesso ao fazer isto, ou morrerei.” Com essa seriedade, eu 
enfrentei as minhas circunstâncias.  
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Quantas vezes Pedro respondeu Jesus de forma afirmativa? É fácil responder agora. Se um 
de seus olhos é arrancado na batalha, o que você fará? Se um dos seus membros for 
cortado, o que você fará? Se perder todos os quatro membros no campo de batalha, você 
ainda continuará? Diante de uma grande tarefa, você deve estar pronto para sacrificar tudo. 
Uma gota de chuva começando no topo da montanha e correndo através do riacho até o 
grande rio é confrontada com muitos obstáculos. Você deve estar preparado para 
adversidade enquanto faz grandes coisas. Você deve estar pronto para morrer pela causa 
que empreendeu, ou é tolo para dizer que está seguindo o caminho. Se você está resolvido a 
negar a si mesmo e desistir de sua própria vida, você nunca terá medo de qualquer 
dificuldade. Por mais forte que seja a fortaleza do inimigo, você nunca ficará intimidado. 
Você está ao menos contemplando como morrer uma morte corajosa. Você é assim? Se está 
preparado para morrer, você não morrerá, e a vitória será sua. Você deve estar resolvido, a 
primeiro de tudo, negar a si mesmo.  
 
Por que digo isto para você? Quando nossas circunstâncias são difíceis, devemos estar 
determinados a enfrentá-las e superá-las. Você deve saber que será derrotado ao longo do 
caminho a menos que considere suas circunstâncias e se torne capaz de ajustar ou manter 
seu rumo através de todas as coisas. Como digerir e conquistar seu ambiente é a questão. 
Nem mesmo tente fugir da vida, mas sinta-se desafiado e persevere em seu caminho. Em 
uma estrada irregular, altos e baixos são esperados; mas onde já picos, há vales em outros 
momentos. Quando se encontra em uma masmorra, você deve esperar que no próximo 
momento, Deus o abençoará com a maior graça.  
 
Você deve se imaginar em uma corrida, sentindo esse tipo de determinação. Resolva ter 
mais força do que qualquer inimigo para que possa vencer sobre qualquer obstáculo que 
possa surgir. Eu sempre disse para mim mesmo que podia comer menos do que as outras 
pessoas e fazer mais do que as outras pessoas, dormir menos do que as outras pessoas e 
despertar mais cedo do que os outros.  
 
Quando é confrontado com dificuldades que parecem realmente sem esperança, você pode 
sentir como se estivesse indo realmente perecer; mas há sempre um caminho se você 
procurar. Mesmo na cela da prisão, eu ensinaria os jovens. Eu aprendi a fazer fogo mesmo 
quando estava na encosta da montanha. Eu sei como me alimentar com ervas selvagens. Eu 
sempre imaginei que poderia ser confrontado com qualquer dificuldade; então estudei para 
aprender o segredo para superar isso. Se você se comprometeu perante Deus por alguma 
grande causa, você deve manter sua promessa.  
 
Tente focar no hoje, neste exato momento; e se for o vitorioso em seu coração exatamente 
agora, você será o vitorioso através de todo o curso. Por isso, você deve estar alerta ao 
vencer a cada momento que se depara com o lado de Deus.  
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Caminho de Vida  
 
Cada um de vocês como indivíduo nasce e é educado no amor de seus pais. Você passa 
pelo jardim da infância, escola primária, colégio e universidade, e eventualmente sua visão 
de vida é ampliada para um escopo maior. Você quer ver como é a sociedade e o que as 
pessoas ao seu redor estão fazendo. Você se descobre pertencendo a uma das muitas nações 
do mundo. Você quer que sua nação prospere mais do que qualquer outra nação. Você quer 
ter sucesso, e se tornar interessado no sexo oposto. Você quer ter uma pessoa amada, e 
deseja se casar com essa pessoa e construir sua própria casa. Você quer dar nascimento aos 
seus filhos, e na posição de pais, você quer educá-los como seus pais educaram você. A fim 
de criar sua família, você deve ter um trabalho. Para a maioria das pessoas, sucesso 
significa ser capaz de criar mais dinheiro para a felicidade de sua família. Desta forma você 
envelhece.  
 
No sentido mundano, há pessoas felizes e infelizes. Algumas são infelizes porque não têm 
filhos, e algumas são infelizes porque suas famílias estão se rompendo. Outras ainda são 
infelizes porque têm sido descartadas de uma posição elevada ou por causa da falência de 
sua empresa. Reis, presidentes e outros cargos de responsabilidade em toda nação se 
sentem infelizes quando seu país é derrotado por outros países. Podemos ver claramente 
que no mundo há pessoas que são felizes, mas há mais pessoas que são infelizes. Não há 
um único homem no mundo inteiro que escolheria ter infelicidade ou miséria; todos querem 
felicidade. Entretanto, algumas coisas não estão ao nosso alcance. Não podemos sempre 
fazer o que gostaríamos.  
 
Nos Estados Unidos as pessoas são aparentemente felizes e têm abundância de todas as 
coisas, mas em seus corações geralmente há também infelicidade. Até determinada 
extensão, os Estados Unidos têm sido feliz e abençoado, mas quando uma pessoa 
experimenta miséria depois de ter felicidade, ela se sente ainda mais miserável. Suponha 
que determinado casal parece muito feliz. Internamente, eles podem estar muito infelizes. 
Nos lares, especialmente, muitas vezes há uma ruptura. Podemos ter sucesso em nossa 
carreira mundana, mas isso pode se tornar um fracasso no momento seguinte.  
 
O que é felicidade no verdadeiro sentido? Em uma palavra, felicidade pode ser encontrada 
na posição onde temos coisas que as outras pessoas não possuem. Você fica elevado, 
exultante; você fica feliz quando pode dar para outras pessoas. Você fica feliz quando pode 
desfrutar de uma posição mais elevada do que outras pessoas. Tendo dar e receber com 
outras pessoas, você se sente feliz. Por outro lado, se você não pode dar para os outros, eles 
não podem receber, e eles se sentem infelizes. Você fica feliz quando pode dar coisas para 
outras pessoas, quando você pode compartilhar a posição, riqueza, conhecimento, e 
qualquer coisa que tenha que seja virtuosa para as outras pessoas. Se você está satisfeito 
com o que é, com a posição e com tudo mais que tem, então você pode dizer que é “feliz.” 
Se você pode compartilhar amor com os outros, isso faz você se sentir o mais feliz de 
todos.  
 
Comparando a si mesmo com pessoas bem-sucedidas, você frequentemente se pergunta, 
“Eu posso ser dessa forma? Eu posso ser esse tipo de pessoa?”  
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Você se encontra limitado por seu conhecimento, sua posição, sua autoridade, e muitas 
outras coisas; mas seu desejo e ambição não têm limites. Quando você tem desejo ilimitado 
e circunstâncias limitadas, como pode encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas? Isto é 
o que dá agonia para todos nós. Assim, descobrimos que há somente uma pequena 
diferença entre o plebeu e o príncipe. Todos devem resolver este problema.  
 
Parece não haver nenhuma solução. Esse é o motivo pelo qual as pessoas procuram pela 
chave na filosofia e religião. Na filosofia você busca externamente, e na religião, você 
busca pela chave internamente, ou espiritualmente. Motivadas desta forma, as pessoas 
desenvolveram filosofia e religião, e atualmente experimentamos a maturidade desta 
história de busca. No sentido externo, na filosofia política da democracia, pessoas que 
amam a liberdade cresceram até determinado nível em sua tradição cultural. Por outro lado, 
o comunismo cresceu forte e oposto à ideologia democrática. As pessoas estão se 
esforçando para encontrar a mais correta das duas ideologias. No meio da luta, o mundo 
religioso está ostentando o fluxo principal de pensamento, e não pode superar o poder 
opositor.  
 
A luta entre democracia e comunismo acabará de duas formas possíveis: se um deles 
absorver o outro, ou ambos, exaustos, diminuirão e perecerão, e uma terceira filosofia 
surgirá. Estamos agora vivendo na época que verá o resultado. Democracia e comunismo 
têm lutado muito; eles estão ambos cansados, e estão falando sobre coexistência amigável e 
pacífica. Ambos dizem que seus povos irão desfrutar verdadeira liberdade e paz, e que 
certamente todos estaremos colocados na paz que eles proclamam. Se eles falham em 
cumprir suas promessas, alguma nova ideologia surgirá e negará todos os “ismos” e 
ideologias que existiram. Então tudo do passado deve ser negado. Isto é porque o já 
estabelecido sistema de família, sociedade, nação e tudo mais terá sido testado e provado 
como um fracasso. Por isso devemos negar e remover todas essas coisas e mudar o sistema 
ou tradição.  
 
Sendo que tudo tem sido testado e fracassado, algumas pessoas se sentiram livres para viver 
tal como lhes agrada sem quaisquer restrições. Esse grupo é o que chamamos de “hippies.” 
Eles não querem trabalhar. Eles vestem roupas rasgadas, e até mesmo com o lado de dentro 
para fora. Eles podem fazer qualquer coisa, agindo como se fosse os convidados da 
sociedade. As pessoas comuns ao redor deles são inúteis; eles não podem mudar essas 
pessoas. A sociedade não sabe como responder. Se seus pais os advertem contra sua forma 
de vida, eles protestam contra seus pais e respondem, “O que você tem que seja melhor do 
que temos?” Eles demandam da geração mais velha: “O que vocês fizeram por nós? A 
sociedade é corrupta e vocês ainda estão defendendo a tradição e cultura que construíram, 
mas ela está podre e declinando. O que vocês têm melhor do que temos?” Este grupo pode 
criar o fundamento para outro grupo vir e negar o mundo e a sociedade. Ocorre que esta é a 
situação atual do mundo, e a sociedade não pode culpar essas pessoas por protestarem. 
Quase todas elas estão inclinadas a continuar seu caminho.  
 
Nossos padrões do que deveria ser a família, a nação e a comunidade estão todos rompidos. 
Há somente escuridão, e não temos ideia de qual direção tomar ou como avaliar as coisas. 
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Somos confrontados com a ruína de nossa visão de valor. No início, estimamos o amor no 
casamento e na família, mas agora o amor decaiu muito abaixo do padrão da tradição do 
passado. No mundo democrático as pessoas até mesmo falam de seus líderes, “Bem, ele é 
apenas outro homem, sem diferença de mim mesmo.” Tudo sobre virtudes tem sido 
nivelado. Não há nenhuma visão de vida elevada para as futuras gerações perseguirem. Mas 
ainda não podemos abandonar nossa ambição e desejo humanos.  
 
Dos dois poderes, devemos seguir a democracia e os Estados Unidos, ou devemos seguir o 
mundo comunista e respeitar os Soviéticos e outros poderes comunistas? Há qualquer 
religião na qual não temos ficado desapontados? As pessoas se tornaram desiludidas com 
todos esses. Democracia, Comunismo, e até mesmo a religião tem pessoas fracassadas. Elas 
sente que agora tudo foi testado e fracassou. Devemos chegar ao menos até este ponto na 
forma de vida. Agora o que devemos fazer?  
 
Existe lei natural regendo na sociedade humana. Não podemos mudar nossos sexos. 
Homens devem permanecer homens, e mulheres devem permanecer mulheres. Suas 
naturezas e desejos são diferentes. Mas o que eles têm em comum? Eles têm o desejo de 
desfrutar algo virtuoso. Por mais abrangente que seja nosso pensamento humano, ou por 
mais variada que possa ser a vida no mundo ao nosso redor, devemos nos estabelecer 
verdadeiramente em um único objetivo comum. Devemos encontrar o objetivo comum que 
tanto homem como mulher estão se dirigindo. Se encontramos esse objetivo, seremos as 
pessoas mais felizes. As pessoas podem pensar que felicidade é algo que apenas desejamos, 
mas que pode nunca ser alcançada. Quem pode nos dar felicidade? Nossa nação pode nos 
dar felicidade? Qualquer ideologia ou “ismo” pode nos trazer felicidade? Podemos somente 
desdenhar das ideologias do passado que prometiam fazer isso. 
  
Quando nasce em um país pequeno, você se sente tão limitado, e sonha sobre vir desse país 
para os Estados Unidos. Mas quando chega aqui, você não encontra tanta diferença de sua 
própria nação. Embora exista enorme riqueza aqui, embora sonhos sejam realizados aqui, 
você não irá ficar contente. Você vai querer ir mais longe. No mundo, as pessoas não estão 
contentes com o que desfrutam agora. Suas missões e desejos estão sempre à frente delas. 
Isso não é verdade? Isso significa que aquilo que já temos não é a felicidade definitiva.  
 
Um rapaz pode querer se casar com uma garota, e em um ponto isso é o objetivo. Depois 
que isso é alcançado, os dois são felizes? Não. Eles querem ter algo mais. Eles aprenderam 
um sobre o outro, e não permanecem mais neste ponto. Felicidade verdadeira é algo que 
nunca podemos esgotar, é algo que podemos desfrutar para sempre.  
 
Assim, qual é a fonte dessa felicidade? Qualquer indivíduo pode ser a fonte de felicidade? 
Outra pessoa pode dar felicidade duradoura para você? Depois de pensar sobre isto, 
podemos chegar à conclusão que, se não existe nenhum Deus, teríamos que criar um. 
Devemos ter Deus ao menos em nossa imaginação. Embora estivéssemos nos enganando, 
se tivéssemos esse Deus em nossa imaginação, e se ao servi-lo sentimos que recebemos 
felicidade definitiva através Dele, então seríamos felizes. Porque nenhum outro ser humano 
pode nos dar isso, devemos ter o Deus transcendente da vida humana, ou a vida não tem 
nenhum sentido.  



90 

 

Neste ponto, se descobrimos que Deus realmente existe, quão felizes devemos ser! 
Devemos sentir como se pudéssemos virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Se um 
grupo de pessoas pode realmente conhecer Deus e trabalhar no amor de Deus e pela causa 
de Deus, a sociedade será atraída para esse grupo, e observará e ficará ansiosa para ver o 
grupo tendo sucesso. Devemos colocar isto em prática, e ficarmos felizes por conduzir 
nossa missão.  
 
As pessoas do mundo vão para a escola e se casam, e elas buscam posição e status; mas 
elas nunca estão satisfeitas. Aqui sabemos que Deus está acima de nós, nos conduzindo e 
operando através de nós. Por isso, tudo que fazemos é muito significativo para nós, e o que 
dizemos e o que fazemos é de dimensão mais elevada do que as outras pessoas estão 
dizendo e fazendo. As pessoas geralmente estão fazendo coisas que têm escopo limitado. 
Mas nós estamos fazendo coisas sem limitações. Temos uma super-existência acima de nós 
– Deus, nosso Pai. Assim, fazemos tudo de acordo com Sua vontade. Comemos e 
dormimos para a tarefa maior que Ele espera que façamos. Sempre buscamos agir de 
acordo com a vontade de Deus; esse é nosso padrão. Casamos para conduzir a família, a 
sociedade e a nação de acordo com a vontade de Deus. Casamos porque queremos chegar 
mais perto de Deus. Fazemos tudo porque queremos estar perto Dele. Queremos restaurar a 
família, a nação e o mundo inteiro porque sabemos que ao obtermos estas coisas de volta 
para Deus, como indivíduos, podemos chegar mais perto de Deus. Queremos chegar a um 
ponto de encontro com Deus, onde podemos alcançá-Lo e tê-Lo conosco.  
 
No mundo externo, as ideologias de democracia e comunismo estiveram lutando por um 
longo tempo. Ambas estão tão desgastadas que as pessoas não sabem a qual delas 
pertencem. Mas no mundo de dimensão mais elevada, quanto mais nos esforçamos, mais 
valiosa a realização. No amor de Deus desfrutaremos felicidade duradoura. Por isso é muito 
natural que alcancemos a conclusão que podemos atingir o objetivo da felicidade humana 
em uma dimensão mais elevada, e que ela durará para sempre. Desde que aprendemos 
sobre Deus, somos pessoas fortes e felizes. Sabemos muito bem que Deus é amor e que 
desfrutaremos do amor de Deus ao fazer tudo. Ao seguir através da educação e desfrutar até 
mesmo posições e riquezas mais elevadas, sabemos como retornar todas as coisas para 
Deus, e podemos desfrutar as coisas como tendo sido dadas por Deus, nosso Pai. 
Comparados com todas as pessoas, somos os mais felizes. Isso é o que nos faz felizes. 
Dizemos que, quando as pessoas possuem coisas que outras não possuem, elas se sentem 
felizes. Desde que possuímos coisas de maior valor, somos felizes.  
 
Ao dar também, não devemos ser mesquinhos; não vamos desenhar pequenos círculos ao 
redor de nós mesmos. Devemos ser pessoas generosas. Queremos dar coisas não apenas 
para membros de nossa família, mas para amigos e pessoas próximas, e a sociedade ao 
nosso redor. Queremos dar não somente coisas, mas todo o nosso ser ao último homem 
vivo, nos estendendo até que possamos alcançar o outro extremo do mundo. Não há 
nenhuma limitação de acordo com oriente e ocidente em nossa vida. Nações que têm sido 
inimigas podem se juntar em nosso movimento e amar uma à outra. Podemos desfrutar de 
coisas entre nós mesmos, compartilhando o que estimamos. Sendo que não há nenhum 
inimigo; podemos seguramente dizer que somos as pessoas mais felizes.  
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Na sociedade humana algumas pessoas querem possuir mais do que outras, e elas querem 
invadir a propriedade de outras para possuir mais pessoas, mais terras, e assim por diante. 
Isso é o que faz as pessoas brigarem umas com as outras. Mas aqui não há tal coisa. Se 
você quer possuir coisas com motivo autocentrado, sabemos que você está sujeito à ruína.  
 
Aqui dizemos que tudo pertence a Deus. Somente Deus possui tudo. O que temos pertence 
a Deus. Sentimos que devemos retornar tudo primeiro a Deus, e então recebermos o que 
precisamos Dele. Dessa forma, trocamos o que temos com o amor de Deus. Queremos 
retornar a Deus tudo que temos, e em retorno queremos receber amor de Deus, o qual é 
maior do que qualquer outra coisa. Então queremos compartilhar esse amor com os outros.  
 
Esposo e esposa são orgulhosos do amor entre eles. O homem não sente orgulho por causa 
da construção do seu corpo, e a mulher não sente orgulho de sua feminilidade, mas eles 
sentem orgulho de haver amor entre eles. A família, como uma unidade, não pode sentir 
orgulho de sua riqueza ou posição. Ela apenas pode se orgulhar do amor de Deus habitando 
dentro da família. Vizinhos, familiares e amigos sentirão inveja da família que realmente 
desfruta o amor de Deus. Esse casal diz para Deus, “Retornaremos tudo para o Senhor: O 
que temos é Seu – nossa família, nossos filhos, nossa nação, e tudo é Seu. Em retorno 
queremos ter Seu amor. No Seu amor da família, amaremos nossa família; e no Seu amor 
da nação amaremos nossa nação; e no Seu amor do povo do mundo, estamos prontos para 
amar o povo do mundo.” O que queremos fazer a seguir é retornar o cosmos inteiro, o 
mundo espiritual inteiro, para Deus, e receber o amor infinito de Deus. O que estamos 
fazendo aqui é para o benefício de Deus. Comemos pela causa de Deus, trabalhamos e 
fazemos todas as coisas para o benefício de Deus, e recebemos amor de Deus.  
 
No amor seus desafios e suas lutas não são dolorosas. Suponha que há uma garota que quer 
se casar com um homem muito bonito, um homem correto. Ela poderia sentar a noite 
inteira bordando algo que agradaria seu futuro esposo. Ela nunca deveria se sentir cansada, 
não importa quantas horas tenha trabalhado. Quando trabalha pelo amor de Deus, você não 
pode se sentir cansado. Portanto, por mais que tenhamos que labutar e trabalhar, ficamos 
felizes por fazer isto. Este é o segredo para possuir amor. Quanto mais você trabalha pela 
pessoa que você ama, mais amor você receberá dela.  
 
Você está trabalhando para a realização de uma grande tarefa. Mas aqui nos Estados 
Unidos, as pessoas não estão chamando você. Você deve bater na porta, e as pessoas ainda 
estão dormindo. Você deve acordá-las e persuadi-las a também trabalharem pela grande 
causa. Essa é sua missão. As pessoas podem ficar relutantes ao receber sua mensagem, e 
elas até mesmo podem mandar você embora. Mas depois, quando elas realmente forem 
despertadas para o fato que podem ser trazidas para a vida de dimensão mais ampla, elas 
serão muito gratas a você. Quando bater na porta dessas pessoas, você terá trazido a elas o 
amor de Deus. Embora você deixe a casa delas, elas terão sido tocadas e movidas pelo que 
você disse. Mais tarde, elas virão até você em gratidão. Você deve estar ciente do fato que 
esta é nossa grande tarefa, e que você deve conduzir sua missão em completa gratidão a 
Deus.  
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Amor é algo precioso que você quer manter dentro de si mesmo como um segredo. Este 
segredo entre você e Deus o fará grande. Ao dar o amor de Deus para outras pessoas, você 
está compartilhando seu amor com elas, e seu amor não está diminuindo, mas ao invés será 
multiplicado. Você sentirá orgulho do que deu. Somente dando, podemos receber. Por isso 
queremos dar todo nosso ser. Queremos dar nossa família, nosso clã, nossa nação, e nosso 
mundo inteiro para Deus. Em retorno, Ele preencherá nossos corações com esse amor que 
pode abraçar o mundo inteiro e o cosmos inteiro. Somos ricos; somos as pessoas mais 
felizes. Então, você será um doador realmente generoso? Ao dar para os outros, nunca 
espere receber qualquer coisa diretamente em retorno a partir deles. Mas permita que 
retornem o que eles têm recebido, para Deus. Você está retornando tudo para Deus através 
dessas pessoas, por isso Deus seguramente retornará algo para você. Esse algo é Seu amor, 
o qual é maior do que qualquer outra coisa no mundo. Você receberá coisas de maior valor 
do que aquelas que você deu. Através do amor de Deus você estará na posição de filho ou 
filha de Deus.  
 
Agora que você aprendeu a forma para seguir na vida, quanto mais você trabalha pelo amor 
de Deus, mais pode receber a partir Dele em abundância. Quando vivemos no amor de 
Deus, não temos nada a temer. Se você sabe que esteve fazendo todas as coisas para o 
benefício de Deus, você não tem medo de ser pego em qualquer tipo de desastre, porque 
sabe que Deus manterá e protegerá você. Se você é sacrificado ao conduzir sua missão por 
causa de seu amor por Deus, você será um mártir que será lembrado na história da 
providência de Deus. No Império Romano quando os cristãos foram perseguidos e 
martirizados, eles sofreram para o benefício do reino espiritual que esperavam desfrutar 
quando morressem. Com o pensamento que queriam ir para o reino celeste de Deus, eles 
suportaram martírio.  
 
Mas neste mundo seguiremos através de todas as dificuldades, desafios e perseguições a 
fim de edificar o reino de Deus neste planeta enquanto ainda estamos vivos. Embora 
possamos ser martirizados aqui, estamos nos esforçando pelo amor de Deus. Seremos os 
filhos de Deus. Conhecendo isto, você deve conduzir sua missão com gratidão e deve 
retornar alegria para Deus.  
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Dom de Deus  
 
Quando é perguntado sobre qual é a coisa mais valiosa no mundo, você responderá que é a 
vida. Sua vida é a maior e mais importante coisa para você. Entretanto, se você pensa 
novamente, não há algo maior do que a própria vida? Sua resposta seria amor; não pode ser 
nada mais. Nem conhecimento, nem autoridade, nem poder – nada é mais desejável do que 
amor.  
 
Queremos viver eternamente – nada menos do que isso. Mas se você fosse perguntado com 
o que gostaria de viver através dessa eternidade, sua resposta somente poderia ser amor. 
Vida já está em sua posse. Se você vive através da eternidade, então já terá alcançado seu 
propósito ou desejo. Mas você precisa de algo mais. Você não quer viver sem amor.  
 
Deve haver algo correspondente em Deus, porque Ele é o Criador da vida. Deus pode 
desfrutar de Sua vida sem amor? Não. Por mais onisciente e onipotente que Ele possa ser, 
Ele mesmo sozinho não pode desfrutar felicidade. Ele não pode ser feliz, Ele não pode ter 
um ideal ou sentir alegria.  
 
Suponha que você veja um homem dançando e gritando de alegria. Ele está sozinho. Não 
há mais ninguém com quem esteja conversando ou que esteja falando com ele. Ele não tem 
nenhum objeto. Chamaríamos este homem de louco. Você diz que está feliz porque tem 
seus pais, seu esposo ou esposa, seu ente querido. Você diz para alguém, “Eu estou feliz 
porque tenho você comigo.” Qualquer ideal, alegria, felicidade ou qualquer virtude não 
pode ser alcançada sem ter um objeto. Falando estritamente, você não é feliz porque uma 
flor existe, mas porque você vê a flor. A flor significa algo para você. Você não é feliz 
porque existe música, mas você é feliz porque pode ouvir os sons. Você não é feliz porque 
os cheiros existem, mas porque pode cheirar as fragrâncias. Você não é feliz porque há 
alguém mais ao seu lado, mas porque pode vê-lo, tocá-lo, falar com ele. Você pode 
finalmente dizer que no mundo onde não tem um objeto para responder a você, não há 
nenhuma alegria, nenhum ideal, nenhuma felicidade. Se isso é verdade com os seres 
humanos, então o mesmo se aplica a Deus.  
 
Deus se tornou triste devido à queda humana. Qual elemento Nele pôde permitir isso? O 
que poderia responder à queda? Se não tem uma pessoa unida com você, então você não 
tem nada para perder. Sem jamais ter encontrado essa pessoa, você não pode nem mesmo 
dizer que está triste. É somente depois de ter perdido seu objeto que tinha antes é que você 
sente infelicidade e tristeza.  
 
Então em qual posição os seres humanos estavam originalmente em relação a Deus que 
tornou Ele tão triste na perda deles devido à queda? Podemos imaginar que os seres 
humanos estavam na posição responsiva de objeto em relação a Deus como o Sujeito. 
Quando olhamos através de toda a criação, não podemos encontrar nada maior do que o 
homem; somos a obra-prima da criação de Deus. Olhando para nós mesmos, descobrimos 
que nosso corpo está cheio de mistérios. Mesmo a aparência do ser humano tem algo de 
grande e misterioso. Deus, sendo o Senhor e o Absoluto, teria escolhido aquele de maior 
capacidade em Sua criação para estar unido com Ele.  



94 

 

Esse deve ser o homem. Se Deus existe, o Sujeito da vida, então o objeto de Sua vida deve 
ser o homem. Sendo que Deus é eterno, Ele não iria querer que o homem fosse um ser 
efêmero. O Deus eterno deve ter desejado que o homem fosse eterno também.  
 
Dizemos que Deus criou o homem como Seu objeto de vida. Mas o homem era mais do que 
isso para Deus – não apenas um objeto para olhar ou para caminhar junto. Fomos criados 
como objetos do amor de Deus. Nada menos, nada mais, nada além do amor.  
 
Depois da criação, Deus deve ter olhado ao redor para tudo, e Ele viu que todas as criaturas 
eram belas e boas. Quando Ele viu as belas flores desabrochando no campo, isto deve ter 
trazido alegria a Ele; pássaros cantando, borboletas voando – tudo isto tornou Ele feliz. Ele 
pôde dizer que estava feliz, que tudo era bom. Isto foi porque Ele amou essas coisas. 
Qualquer coisa que você observe – as flores ou qualquer outra coisa – quando você diz, “É 
lindo, e adorável,” então você já está amando essa coisa. Você tem animais de estimação e 
os ama. Na América tenho frequentemente testemunhado pessoas caminhando com animais 
de estimação e até mesmo beijando-os. Se você pode amar flores, pássaros e animais, 
quanto mais deveria amar seres humanos! Se você sorri para o filhote, ele pode sorrir de 
volta para você? Se você conversa com um pássaro e diz a ele para cantar para você, ele 
pode entendê-lo? Por mais bela que uma flor possa ser, se você quer que ela dance para 
você, ela faria isso? Mas com outra pessoa, se você quer que ela faça algo, ela pode 
responder a você. Se você diz, “Vamos dançar, vamos cantar,” essa pessoa começará a 
dançar e cantar com você.  
 
Podemos ver que o homem é o ser de maior virtude e valor para Deus. Deus não pode 
evitar amar o homem. Você pode estar tão confiante para dizer que sem você mesmo, Deus 
não pode ser feliz.  
 
O homem no início tinha esse relacionamento com Deus. O que fez Deus ficar triste? O que 
tirou o homem do seio de Deus? Se houvesse algum inimigo de Deus, ele iria querer tomar 
a posse mais valiosa de Deus. Satanás colocou seus olhos naquilo que Deus mais 
valorizava. Ele queria tomar o objeto de Deus para sua posse. Deus tem vida e amor dentro 
de Si mesmo. Vida também está dentro de você; Satanás não podia tomar isso. Mas amor é 
algo livre ou mutável, e que pode ser tomado. Vida não pode ser tomada de você porque 
você é a própria vida, e você lutaria contra a perda da vida. Ele somente poderia tomar algo 
na posição de objeto em relação a você. Amor é a coisa de maior valor que tinha a 
possibilidade de ser roubada.  
 
Suponha que você é um esposo; existe a possibilidade de sua esposa ser roubada por 
alguma outra pessoa. Há duas formas que ela poderia ser tomada de você – pode ser pela 
força ou com mais amor do que você pode dar a ela. Portanto, a queda do homem somente 
poderia acontecer centrada no amor. De acordo com o Gênesis, Eva foi tentada ou tomada 
por Satanás. Isso poderia ter acontecido pela força ou por mais amor do que seu cônjuge 
teria sido capaz de dar a ela. Então naquele tempo Adão e Eva ainda não tinham como 
estarem em amor perfeito um com o outro. Se isso tivesse acontecido, então nada poderia 
ter tomado Eva dele. O primeiro amor é o mais forte. Até sua morte, você nunca esquecerá 
seu primeiro amor.  
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O primeiro amor deles sendo o mais forte, nada poderia ter separado Adão e Eva se esse 
amor tivesse alcançado maturidade. Em outras palavras, então, a vida estava presente em 
sua forma aperfeiçoada na criação, mas amor ainda não tinha alcançado sua maturidade.  
 
Quando estamos nos esforçando para chegar mais perto de Deus, devemos seguir através de 
três pontos de amor. Há três tipos de amor: o amor de pais, o amor de esposo e esposa, e o 
amor de filhos. A partir dos três, que tipo de amor viria primeiro? Amor de pais viria antes 
dos outros dois. Então podemos também dizer que amor começaria a partir do amor 
paternal. Sabemos que todo amor se originou em Deus. Amor começou em Deus como os 
Pais, que criou o homem a partir desse amor. Depois da criação, homem e mulher se 
juntariam na posição de pais em relação aos seus filhos. Assim, surgiria o amor paternal, o 
amor conjugal, e o amor de filhos nas famílias humanas. Amor começa a partir de Deus, e 
então com homem e mulher juntos, se assemelhando a Deus, eles experimentam amor em 
seu matrimônio. Em relação aos seus filhos, eles sentem amor paternal, enquanto os filhos 
sentem amor de filhos em relação aos seus pais, que retornam esse amor a Deus.  
 
Entretanto, devido à queda do homem, o amor começou separado de Deus, em um mundo 
do mal dominado por Satanás. E o amor que desfrutamos tem a qualidade de não ser 
centrado no amor de Deus. A fim de restaurar estes amores e retornar para o coração de 
Deus, devemos experimentá-los na ordem inversa. Primeiro devemos trazer o amor dos 
filhos sob o domínio de Deus, então amor no casamento, e finalmente o amor de pais. 
Quando filhos de Deus se casam com a bênção de Deus, em sua unidade, amando Deus 
como o Sujeito para eles, então eles podem restaurar todos os três amores de uma vez.  
 
Por causa da queda perdemos três amores – amor paternal, amor conjugal e amor de filhos. 
Ao trazê-los para estarem centrados em Deus, devemos elevar todo o nosso amor para uma 
dimensão amais elevada do que aquele que conhecemos na terra até agora. Podemos elevar 
o amor acima do nível do domínio de Satanás e voltar para o padrão e valor original do 
amor, para o padrão que equivale ao amor de Deus. Encontraremos o padrão de amor no 
homem como os filhos de Deus no amor perfeito de Deus, como o casal em matrimônio no 
amor perfeito de Deus, e como os pais no amor perfeito de Deus. A partir do mundo sob o 
controle de Satanás, Deus deve encontrar ao menos uma pessoa como Seu filho e educá-lo 
através destas posições, finalmente trazendo-o para o padrão de amor paternal. Essa pessoa 
pode ser o núcleo do amor de Deus. O primeiro homem que vence neste curso de amor 
pode ser chamado o Messias. Nele você encontrará as verdadeiras qualidades de amor 
como o Filho de Deus, como verdadeiro esposo e como Verdadeiros Pais. (Isaías 9:6).  
 
Todos estes três amores devem ser revelados em uma única pessoa porque tudo foi perdido 
de uma vez através da queda de Adão. Deus vai restaurar estes três tipos de amor no 
homem quando Ele tiver encontrado Seu filho. Quando esta pessoa tiver restaurado todos 
estes três amores humanos, Deus pode começar a restaurar todas as outras pessoas do 
mundo como Seus filhos. As pessoas estão alienadas do amor de Deus, mas se e quando 
eles têm um desejo profundo de amar Deus ou ser amado por Ele, o amor de Deus terá 
poder magnético. Essa pessoa será inevitavelmente atraída para Deus e se juntará ao fluxo 
principal de Seu amor. Amor é o único elemento que pode nos atrair para Deus, e somente 
o caminho do amor pode nos levar a alcançar Deus.  
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Seus pais, seu cônjuge e você mesmo, com seus filhos, criarão três níveis em uma única 
família. Deus é a origem, você e seu cônjuge representam o mundo presente, e seus filhos 
representam o futuro. Por isso, você deve ser capaz de se tornar unido ao menos com seus 
próprios pais e filhos. Somente amor pode unir essas três gerações de pessoas. Somente 
quando pode desfrutar esses três níveis de amor, você pode realmente dizer que é feliz. 
Nunca haverá pessoas infelizes nesse tipo de família. Se você e seu esposo ou esposa estão 
unidos assim centrados no amor de Deus, vocês nunca podem ser separados um do outro. 
Não haverá nenhum divórcio, e nenhuma discussão.  
 
Você está em uma posição para herdar a tradição formada por seus pais. Qualquer um que 
maltrata seus pais ou a geração mais velha, sofrerá. Você deve amar os filhos como Deus os 
amaria. No lar, o jovem casal deve amar seus pais e exemplificar isto para seus filhos. Se 
você falha em educar seus filhos adequadamente, seu lar será rompido.  
 
Nosso coração de amor, centrado no amor de Deus, deve ser alargado e elaborado para 
alcançar o mundo inteiro. Essa é nossa forma de avançar e de como estamos trilhando nossa 
rota de fé. Você, como a figura central, deve amar seu cônjuge como Deus queria que você 
fizesse – como Deus o amaria; e ao amar seus pais, você deve amá-los como Deus os 
amaria; e ao amar seus filhos, você deve amá-los como Deus os amaria. Se você faz isso, 
seus filhos farão o mesmo em relação a você e seus avôs, e os pais amarão você e seus 
netos da mesma forma. Essa é a medida do amor, essa é a verdadeira tradição do amor.  
 
Ao amar somente um ao outro, um casal não está qualificado para entrar no reino de Deus. 
Quando eles amam seus pais tão carinhosamente como amariam Deus, então eles estão 
qualificados para o reino. E quando o casal educa seus filhos, eles não devem pensar que os 
filhos pertencem somente a eles, mas que são filhos de Deus. Os pais são responsáveis para 
criá-los e educá-los como filhos de Deus. Se você ama seus filhos dessa forma, toda a sua 
família pode entrar no reino de Deus.  
 
Se há alguma família recebendo o amor de Deus perfeitamente, com o amor de Deus 
habitando na família, essa família pode ser o núcleo do mundo inteiro. Na Providência de 
Deus, não somente Noé, mas toda a família de Noé contava. Deus estava interessado na 
família de Abraão, na família de Moisés, na família de Jesus – não apenas indivíduos.  
 
Até o presente momento, as pessoas têm sido inclinadas a pensar sobre a vida religiosa 
como pertencendo a um plano aéreo muito acima da vida humana, e imaginam que Deus 
apenas as levaria para o céu com Seu poder. Mas o caminho para o céu é ampliar o escopo 
de nosso amor através de amar as pessoas em nossos lares, amar nossos vizinhos, amar 
nossos amigos, parentes, clãs, nações, e toda a população do mundo. Deus teria deleite ao 
viver no lar onde esse tipo de amor é vivido. Mas Ele queria expandir esse lar para níveis 
cada vez mais amplos até que toda a humanidade pudesse se tornar uma enorme família sob 
Deus como nossos Pais. Onde quer que veja homens de sua própria idade, você deve estar 
pensando sobre eles como seus irmãos. Quando encontrar mulheres mais velhas do que 
você, pense sobre elas como suas tias ou sua mãe. E em relação a mulheres idosas, você 
deve sentir como se elas fossem suas avós. A consequência desse tipo de pensamento será 
uma única família ao redor de todo o mundo.  
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Temos falado sobre como restaurar grandes coisas – a família, a nação e o mundo – mas o 
núcleo de tudo é restaurar você mesmo para o pleno amor de Deus. Você deve estabelecer e 
edificar os três níveis de amor em si mesmo vivendo sua vida profundamente. A menos que 
você dê nascimento a seus próprios filhos, você não pode compreender plenamente o amor 
de Deus. Qualquer coisa no mundo pode ser entendida somente através de nossa 
experiência disto. Ao restaurar a si mesmo, você pode realizar o amor de Deus em si 
mesmo. Então através do amor em seu matrimônio, o amor é ampliado ou elevado para o 
próximo nível. Quando você é um pai para seus filhos, seu amor ainda é mais elevado, e 
alcança uma dimensão maior.  
 
Você deve estar muito ansioso para encontrar essas experiências e restaurá-las em si 
mesmo. Você deve ser capaz de sentir realmente Deus como seus Pais amorosos, habitando 
e iluminando você. Para sentir isso, sua mente e seu corpo devem estar unidos em 
harmonia. Somente então você pode ser amado por Deus. Se você está experimentando o 
amor de Deus nesse nível, você estará cheio de gratidão e se sentirá até mesmo intoxicado 
no amor de Deus. Nem mesmo Adão e Eva experimentaram esse amor; se eles tivessem 
experimentado, nunca poderiam ter caído para longe de Deus.  
 
Como indivíduos, nosso desejo é primeiramente experimentar o amor de Deus de forma 
pessoal. Qualquer homem que se torna plenamente unido com Deus em amor, pensaria, “Eu 
sou o homem mais feliz no mundo. Eu sou amado por Deus no verdadeiro sentido.” 
Qualquer mulher recebendo essa plenitude de amor sentiria que é a mulher mais feliz do 
mundo. Quando esse homem e essa mulher alcançassem maturidade, Deus estaria feliz ao 
abençoá-los em matrimônio, e eles poderia experimentar o amor de Deus em um nível mais 
elevado. Ao serem colocados juntos, eles sentiriam que o mundo inteiro está unido ao redor 
deles. Com toda a criação ao redor deles, protegendo-os e dando a eles alegria, eles 
sentiriam amor os rodeando vindo de Deus acima deles, e amor vindo de seus filhos abaixo 
deles.  
 
No mundo ocidental, as pessoas frequentemente se casam sem o consentimento de seus 
pais. Mas isto não está de acordo com o padrão de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, 
você deve pensar que matrimônio é para seus descendentes. Pense novamente. Você nasceu 
a partir da linhagem de seus antepassados. Você não pertence a si mesmo. Você não iniciou 
você. O próprio amor é a fonte da linhagem. Amor é mais do que sua vida, sua linhagem 
deve ser mais para você do que sua vida. Você amará sua família mais do que ama sua 
própria vida. Matrimônio transmite a tradição de seu amor para seus descendentes. Quando 
você deixa a terra, seus filhos e netos e todos os seus filhos serão deixados para trás, vistos 
por outras pessoas, mesmo que seu amor não seja visível. Amor não pode ser visto; ele 
habita invisivelmente dentro de você e opera através de você. Mas quando você encontra 
um esposo ou esposa com amor de Deus, junto com essa pessoa você pode criar filhos, 
tornando seu amor concreto neles.  
 
Ao amar seu cônjuge, vocês são transcendentes de suas duas linhagens. Quando você ama 
seu esposo ou esposa, lembre que essa pessoa é o fruto de gerações passadas e o ponto de 
início de futuras gerações. Você deve colocar esse vasto valor em seu esposo ou esposa.  
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Amor é algo que você herda a partir de seus antepassados. No ocidente, você é abençoado 
em matrimônio por um ministro ou às vezes por uma pessoa de alto nível, como um juiz. 
Mas de forma ideal, seus pais abençoam você em matrimônio, tal como Deus teria 
abençoado Seus filhos, Adão e Eva, quando eles alcançassem maturidade. Nesse caso, os 
pais abençoariam seus pais, dizendo, “Vocês são minha vida, vocês são meu amor, vocês 
são meu tudo. Estou tão feliz que vocês alcançaram a maturidade. Estou agora abençoando 
vocês para serem esposo e esposa. Eu quero que vocês amem um ao outro como nós, seus 
pais, temos feito. Tornem-se unidos um com o outro, se assemelhando a nós, e dando 
nascimento a filhos saudáveis, multiplicando suas futuras gerações para sempre.” Nessa 
situação, você desejaria ser como seu pai ou sua mãe, e esperar ter o amor que eles têm. 
Esse evento somente pode ser imaginado em um mundo centrado no amor de Deus.  
 
Como filho de seus pais, você nunca quer ver seus pais separados. Você quer ter harmonia 
na família. Você gostaria de brigar com seus pais? Nunca! Então, onde começa a tradição 
harmoniosa? A partir de seus pais, a partir de seus avôs, dos pais deles, e dos pais deles. E 
eles herdaram essa tradição definitivamente a partir de Deus. Amor de filhos, amor 
conjugal e amor de pais devem ser reunidos em unidade através de você. Você deve sempre 
ter três níveis de amor em si mesmo.  
 
Dos três tipos de amor, qual é o central? Qual é mais próximo de Deus? Amor paternal. Se 
você tem seus avôs, você deve realmente ser capaz de amar essas pessoas idosas como 
amaria Deus. Em termos de idade, você deve unir os três amores dentro de seu próprio 
coração – amor pelos idosos, amor pelos de meia idade, e amor pelos jovens. Você deve ser 
capaz de experimentar esses três tipos de amor. Se seus avôs estão morrendo, tanto seus 
pais como você mesmo devem estar no mesmo grau de dor e tristeza. Se seus pais passaram 
primeiro, tanto seus avôs como você mesmo devem sentir a mesma dor sobre isso. Em uma 
situação onde existe alegria também, se um dos três tem alegria, os outros dois estarão 
igualmente alegres. Em sua família, tudo estará unido em coração.  
 
Onde começa a dor de Deus? No caminho do amor verdadeiro, no caminho do coração, seja 
felicidade ou dor serão encontradas. Tudo começa a partir do amor. Quando amor é criado, 
há felicidade. Mas quando o coração amoroso é perdido ou ferido, há dor. A perda do amor 
tornou Deus triste; nada mais poderia ter feito Ele triste. Ele não queria riqueza, posição, 
conhecimento, ou qualquer outra coisa. Ele queria amor, e também queria exercitar o amor. 
Se Deus pode encontrar amor em você, encontrar em você Seu amor, Deus ficará feliz. Mas 
se Ele não pode encontrar o amor de Deus em você, Ele ficará entristecido. Ele ficará 
entristecido se não puder encontrar Seu amor nos casais, e se Ele não puder encontrar o 
amor de Deus nos pais. Quanto você quer ter o amor de Deus? Você deve ser um objeto 
dinâmico e responsivo a Ele, para que Seu amor possa explodir dentro de você.  
 
Você já experimentou alguma vez esse amor? Você já se sentiu tão feliz no amor de Deus 
que quase teve que chorar por causa desse amor? Mas isso não é suficiente; você deve 
experimentar esse grau de amor em todos os três tipos de amor. O amor de Deus deve ser 
tão poderoso para conectar Deus, a humanidade e a criação, e trazê-los em absoluta 
harmonia e unidade. Amor deve fluir a partir de um para o outro.  
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Deus está entristecido pelo fato que o homem perdeu Seu amor. A fim de alcançar você, 
Deus tem seguido através de todo o curso da história de restauração, se esforçando através 
de longos anos para recuperar o amor verdadeiro. Por isso, de sua parte, você não deve ficar 
ocioso. Você deve trabalhar para o benefício de Deus e do mundo, correndo para encontrá-
Lo do seu lado. Se você luta contra Satanás e vence sobre seu poder espiritualmente e 
fisicamente, você se colocará na posição onde nenhum poder do mal poderá invadi-lo. 
Você se tornará perfeitamente unido com Deus. Você O encontrará e descobrirá que Ele 
tem estado nesse ponto por muito tempo esperando e procurando por você.  
 
Onde é o ponto que você pode encontrar Deus – em seu quarto, ou na linha de frente do 
mundo? Na linha de frente. Então você entrará nas lutas do mundo de forma relutante e 
lamentando, ou com disposição? Nosso desejo é a unidade de nossas mentes com Deus, de 
nossos corpos com nossas mentes, e todo nosso ser com outras pessoas. Somente 
alcançando essa unidade podemos nos restaurar nos níveis individual, familiar, nacional e 
mundial. Devemos chegar à posição onde esperamos muito por Deus. Quando sentimos 
muita falta de qualquer outro indivíduo, qualquer família, qualquer nação, ou de todo o 
mundo ideal, então na mesma extensão e no mesmo grau, Deus estará esperando por nós. E 
encontraremos Ele quando tivermos encontrado essas coisas pelas quais esperamos. Então 
você não seguirá dessa forma?  
 
Mais do que qualquer outra coisa, Deus esteve triste porque não havia ninguém que 
conhecesse Seu coração desta forma. Não havia ninguém que conhecesse o mundo que 
Deus queria restaurar e que estivesse disposto a lutar e suportar todos os desafios e 
dificuldades a fim de encontrá-Lo nesse mundo. Sendo que conhece estas coisas, você tem 
a responsabilidade para obter o mundo inteiro e trazer todas as coisas de volta para o seio 
de Deus. Somente dessa forma podemos realizar Sua estimada esperança de unidade entre 
Deus, o homem e todo elemento verdadeiro.  
 
Deus coloca sua esperança em nós, e também devemos ter nossas próprias esperanças, 
cintilando como fogo dentro de nós. Mas devemos multiplicar esse fogo e multiplicar nosso 
amor para destruir todo o mundo do mal. Podemos agora ter apenas a luz fraca de uma vela, 
mas queremos lançar luz sobre o mundo inteiro. A luz será multiplicada, e o mundo inteiro 
será iluminado pelo amor de Deus. Somos os soldados para essa causa, e estamos ansiosos 
para liberar Deus de Sua dor.  
 
Não devemos pedir para Deus nos auxiliar, mas devemos estar dispostos a aliviar a agonia 
de Deus. Como cristãos, podemos restaurar o coração de Deus através de nossa oração. Ele 
está orando por nós. Ele está orando para os filhos e filhas acabarem com Seu sofrimento, e 
o sofrimento do mundo. Você pode orar para esse Deus dar uma bênção para você, para Ele 
ajudá-lo? Sendo que começamos muito distantes de Deus, podemos aliviar o coração de 
Deus pouco a pouco, enquanto trilhamos o curso de restauração passo a passo. Quando 
trilhamos através de caminhos difíceis, devemos sempre orar a Deus, “Enquanto 
experimento esta dificuldade, eu conheço muito mais sobre Seu coração. Enquanto sigo 
através de todas estas coisas, eu entendo mais o que o Senhor tem experimentado.” Dessa 
forma você pode sempre ter a coragem e o zelo para continuar.  
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Sendo que conhece todas estas coisas, você deve estar fazendo tudo para o benefício de 
Deus. Quando você lê, sinta que você está lendo para dissolver a tristeza de Deus. Quando 
você canta, quando recita poesias, quando escreve literatura, quando faz qualquer coisa, 
você deve compreender que está fazendo isso a fim de tornar Deus feliz. Devemos ser 
diferentes de Adão e Eva; devemos ser diferentes de todas as pessoas do passado. Devemos 
nos tornar essa pessoa que Deus possa dizer, “Por sua causa, estou tão aliviado. Por sua 
causa, eu encontrei novamente minha alegria, meu sorriso, meu filho e todas as minhas 
coisas.” Se você é essa pessoa para Deus, Ele irá querer conversar com você e confiar 
coisas a você. E Deus iria querer confiar todas as coisas que Ele tem a você.  
 
Se você pode aliviar a agonia de Deus, se você pode tornar Deus feliz no final, então não há 
mais o que possa ser esperar de você. Você pode desfrutar tudo da virtude. Então você 
deverá restaurar a si mesmo, sua família, sua nação, e o mundo inteiro de volta para Deus. 
Ao fazer isto, podemos liberar Deus de sua dor. Você pode fazer isso por si mesmo.  
 
Se você deve derramar lágrimas, suor e sangue para o benefício do mundo, você descobrirá 
que Deus esteve derramando lágrimas, suor e sangue por você.  
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