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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 
Prefácio 
 
A humanidade tem seguido um sofrido caminho de indenização espiritual a fim de restaurar o 
ideal de paz e realizar o mundo original. A agonia do pecado e conflito que se origina da 
Queda tem se expandido por toda a história desde o indivíduo até a família, a nação e o 
mundo. A humanidade esteve esperando uma mensagem de esperança que permitisse nos 
livrarmos desta herança. 
 
O Reverendo Sun Myung Moon é um mensageiro do Céu enviado com uma revelação para 
toda a humanidade na era atual. Deus ordenou o Reverendo Moon a trabalhar para a salvação 
da humanidade. Ele é os Verdadeiros Pais da humanidade, que tem revelado a forma celeste e 
que realizou o ideal de amor verdadeiro como a encarnação da palavra de Deus. 
 
O Reverendo Moon esteve falando intensamente por toda a sua vida. Mesmo se uma ou duas 
pessoas estivessem presentes, ele falaria por toda a noite. Ele falaria apaixonadamente a 
verdade diante de algumas pessoas como se estivesse discursando para milhares. O Reverendo
Moon tem colocado todo seu coração em seu ensinamento. Além de falar para seus seguidores, 
o Reverendo Moon tem falado para um grande público e para líderes da religião, ciência, 
política, educação, mídia e cultura. Ao falar diretamente com grupos que transcendem as 
fronteiras de nação, raça e religião, o Reverendo Moon estabeleceu um recorde incomparável 
como um orador prolífico. 
 
As palavras do Reverendo Moon, as quais abordam todos os aspectos da vontade e da 
providência de Deus, oferecem a solução para os problemas da vida e da história; além disso, 
elas são as palavras do Completo Testamento para o cumprimento das promessas que foram 
feitas na providência de salvação. 
 
Praticamente todos os discursos do Reverendo Moon são feitos de improviso, não de textos 
preparados. Ele fala a verdade que ele buscou e encontrou através de profundo diálogo 
espiritual com Deus. Suas palavras são o próprio amor, brotando a partir de um coração de 
amor verdadeiro. Elas incorporam a energia original da vida, e ainda expressam a verdade a 
partir de diversas perspectivas. As mensagens especiais de Deus que apareceram por toda a 
história de salvação, e que revelaram Sua vontade para toda a humanidade, sempre vieram 
através de uma única pessoa central. Os eventos da história às vezes permitem que uma única 
pessoa desperte espiritualmente. 
 
Por todas estas razões, estamos transmitindo suas palavras em sua forma original, sem edição. 
Isto é a fim de não impedir a vontade e a verdade de Deus, que estão trabalhando através do 
Reverendo Moon. Suas palavras transmitem o sentimento urgente da providência de Deus e o 
coração sincero do Céu. A fim de não perder isto, preservamos o estilo de discurso e alguns 
dos diálogos informais. 
 
Os sermões do Reverendo Moon, que continuam a ser transcritos das gravações, têm sido 
publicados até agora em 233 volumes. Estamos traduzindo seus discursos em muitos idiomas e 
tornado-os acessíveis em CD-ROM. 
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Pessoas por todo o mundo estão agora estudando e aprendendo os ensinamentos do Reverendo 
Moon. Nesta série de quinze livros selecionamos e organizamos trechos dos 233 volumes, de 
acordo com o assunto, para que pessoas de todas as esferas da vida possam entendê-las e 
apreciá-las. Os quinze livros nesta série são: 
 
Bênção e Família Ideal Parte I  
Bênção e Família Ideal Parte II  
Caminho da Unificação Parte I  
Caminho da Unificação Parte II 
Caminho do Líder Espiritual Parte I  
Caminho do Líder Espiritual Parte II  
Vida familiar da Unificação  
Educando Filhos na Vontade de Deus  
O Caminho para Estudantes  
O Caminho para Pessoas Jovens  
O Caminho para um Filho Verdadeiro  
O Messias Tribal  
Verdadeiros Pais  
Vida Terrena e Mundo Espiritual I  
Vida Terrena e Mundo Espiritual II 
 
As palavras registradas nestes volumes nos fornecem a capacidade para refletir sobre nós 
mesmos e renascer através de profunda inspiração. Elas são palavras preciosas que revelam 
claramente a forma de seguir na vida. Elas falam sobre o destino da humanidade e possuem 
profecias. Estes são os princípios originais de vida, com direções práticas concretas para a 
realização de um mundo de paz, o qual o próprio Reverendo Moon é pioneiro em estabelecer. 
Você que lê este livro assimilará estas palavras espiritualmente e será transformado. Você será 
capaz de experimentar a graça e orientação de Deus. Assim, estas palavras estão expandindo a 
chave do Céu. 
 
Seguindo a orientação do Céu, o Reverendo Moon tem, não somente falado, mas também 
demonstrado substancialmente o valor e veracidade de suas palavras quando aplicadas para o 
indivíduo, a família, sociedade, nação, mundo e universo. O Reverendo Moon ensina sobre a 
vontade de Deus para todas as áreas da sociedade, e tem apresentado sua visão para a paz 
através de seu trabalho para o benefício da unidade e harmonia das religiões, o início de uma 
nova cultura, a edificação de um mundo de paz, o encorajamento da educação orientada por 
valores e uma mídia moral, a equalização da riqueza, e a bênção do sagrado matrimônio 
internacional. Ao ouvir ou ler as palavras do Reverendo Moon, líderes descobrem a forma 
adequada para orientar sua sociedade e nação, e educadores compreendem o verdadeiro 
caminho de um mestre. Quando pais e filhos leem estas palavras juntos, eles descobrirão a 
verdadeira forma para sua família e de como encontrar a felicidade. 
 
Quero saudar e expressar minha gratidão aos que trabalharam na tradução e edição destes 
volumes. Oramos que ao estudar e praticar as palavras nestes livros, você possa experimentar a 
graça e bênçãos de Deus que está vivo, respirando e trabalhando conosco por toda a história. 
 
Chung Hwan Kwak 
Presidente Internacional 
Associação Internacional das Famílias para Unificação e Paz Mundial  
Março de 1998 
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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 
Capítulo 4 – O Progresso da Igreja e Testemunho 
 
Seção 1. O Crescimento e Progresso da Igreja (Parte 1) 
 
1. Teorias Básicas de Desenvolvimento 
 
1) Ação é a Chave para o Progresso 
 
O que você faz para alcançar progresso? Você tem que conduzir ações. Para qualquer ação ser 
conduzida deve haver um propósito. Quando há um positivo, então deverá haver um negativo. 
Considerando isto, quando você vê isto a partir da perspectiva dos Princípios de Criação, qual 
ponto de vista você deve tomar? A questão mais crucial é sua perspectiva sobre propósito. O
universo precisa de um propósito. Cumprir este propósito requer condições recíprocas. (Ele 
está falando enquanto aponta para as coisas no quadro-negro.) Depois de estabelecer as 
condições recíprocas, é necessário força para trazê-las juntas. Sem utilizar força, um ser não 
pode vir à existência. É assim como as coisas são. Assim, existência requer força, e força 
necessita de condições recíprocas. Sendo que condições de reciprocidade são requeridas, 
então e quanto à composição de Deus? Deus existe, mas Ele não pode existir sozinho. Há 
sujeito e objeto; assim, as características duais vieram a existir. 
 
Não se faz progresso sozinho. Portanto, nos dias adiante, a edificação do novo mundo ideal 
não pode ser feita sozinha. Alguém na posição de um objeto não pode fazer isto por si mesmo. 
[27-223] 
 
O dar e receber entre um sujeito e um objeto traz multiplicação. Neste ponto, vocês não são o 
sujeito – Deus é. [60-349] 
 
2) Fazendo Progresso 
 
Onde é produzido desenvolvimento? Desenvolvimento somente é possível quando dois seres, 
em um ambiente que tenha condições de reciprocidade, podem ambos de forma contínua 
assumir o papel de um sujeito, e quando sujeito e objeto podem ambos se tornar o sujeito e 
alcançar o estágio onde ambos são melhores do que antes. Este é o Princípio enfatizado pela 
Igreja de Unificação atualmente. 
 
Considerando a origem de um ser, ação é necessária para ele vir a existir. A fim de conduzir 
atividades, força é necessária. De onde vem a força? Força nunca é gerada sozinha. Há a 
necessidade de um relacionamento sujeito-objeto. Para existir, ação é necessária, e para 
qualquer ação, deve haver um sujeito e um objeto. Sem sujeito e objeto, nenhuma atividade é 
possível. 
 
Mesmo quando nações estão tentando estabelecer boas relações diplomáticas, a tentativa pode 
ser bem sucedida somente quando elas buscam um propósito comum que trará progresso para 
ambas. O mundo comunista e o mundo democrático têm continuamente realizado uma luta 
feroz, mas em anos recentes, o estágio foi estabelecido para sua reconciliação. 
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Neste momento, desde que eles possam obter uma perspectiva de propósito que prometa 
progresso, os dois mundos certamente serão capazes de se unir. Mas eles carecem de tal 
perspectiva. 
 
O que precisamos aqui? O mundo pode se tornar uma unidade se pode haver a apresentação 
de um novo propósito que possa apontar o caminho para obter as qualificações de um sujeito 
e compensar pelos traços inadequados e imperfeitos que forçam alguém a se tornar um 
negativo... Isto se tornará uma unidade. Todos os seres buscam seguir aqueles que são 
melhores do que eles mesmos. Porque é que ações estão baseadas na busca de seguir seres que 
são melhores? Se há alguém que seja absoluto, ele teve que utilizar esse Princípio durante a 
criação a fim de conceder a totalidade recíproca diante do sujeito absoluto. [59-78] 
 
Todas as coisas se originam de uma única fonte, se dividem em muitas entidades, e finalmente 
se juntam em um único ser maior. Assim é como as coisas fazem progresso. A partir de uma 
única coisa, se dividem muitas, e então elas se juntam como uma unidade. A partir desse 
ponto elas se dividem novamente, e então se tornam um ser ainda maior. Isto significa que 
tudo se tornará um único mundo que é maior do que antes. [26-189] 
 
A fim de se desenvolver em algo maior do que no presente, sujeito e objeto devem ter dar e 
receber. Sem isso, não pode vir a existir algo maior do que no presente. Portanto, os homens 
como também todas as coisas tentam ter um relacionamento recíproco em busca de coisas 
maiores e mais valiosas. De forma semelhante, o universo é criado de tal forma a ter 
relacionamentos em estágios contínuos. [40-276] 
 
3) As Regras Básicas do Progresso 
 
A fim de se tornar maior, alguém deve investir a si mesmo. “Alguém deve investir a si mesmo 
para se tornar maior,” é a verdade. Vocês devem entender que esta é a regra básica do 
progresso no mundo fenomenal. Todos vocês querem crescer e fazer progresso, certo? Se a 
resposta é “Sim,” então vocês devem se investir. Investimento sincero criará expansão sincera 
e o desenvolvimento possível. Investimento casual trará resultados ao acaso, enquanto 
investimento sincero trará resultados sérios. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? 
[É verdadeiro] Isso é realmente assim? [Sim] 
 
Na Igreja de Unificação, expressamos este conceito em termos simples utilizando as palavras, 
“sacrifique-se de formas verdadeiras,” e acreditamos que isto é somente possível através da 
estrada do verdadeiro sacrifício. O que é sacrifício? É transbordar e investir a si mesmo. Se 
você quer fazer negócios, você deve desistir do dinheiro. Você tem que desistir do dinheiro 
que ganhou com o mais profundo amor. Investir é a mesma coisa. Vocês entendem? [Sim] 
Sacrifício de formas verdadeiras significa investir a si mesmo. Verdadeiro investimento… 
significa que você deve fazer um verdadeiro investimento. [129-60] 
 
A fim de fazer progresso, deve haver substituição com algo de valor correspondente. Sem 
esse complemento, desenvolvimento não é possível. 
 
Tudo está bem arranjado como a respiração de ar que é necessária para a vida. Porque você 
come quando está com fome? A fim de que eu possa viver, devo fornecer comida a mim 
mesmo. Somente fornecer não é suficiente. Deve haver atividades metabólicas para consumar 
isto. Isto deve seguir em círculos. [165-67] 
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Quais são as leis básicas do progresso? Estas devem se tornar uma unidade. Vocês devem 
segui-las. Se vocês as seguem a partir de agora, não enfrentarão destruição. (Ele fala enquanto 
aponta para algo que escreveu no quadro.) Neste momento, vocês devem saber que esta é uma 
nova era de embarque. Então, o que Deus faz? Entre aqueles que vivem para o benefício deles 
mesmos e aqueles que vivem para o benefício de suas famílias, quem deve permanecer? 
Aqueles que estimam a família devem permanecer. Portanto, Deus abençoa aqueles aqui que 
prezam a família e permitem que ela tenha uma vida boa. Assim, estes (aqueles que se 
colocam na frente) copiarão o exemplo do outro grupo e naturalmente o seguirão. Vocês 
entendem? [96-81] 
 
Um positivo perfeito irá gerar um negativo perfeito. Portanto, se seus corações se tornam uma 
unidade, surgirá um objeto completo de coração, e se eles não podem estabelecer o 
relacionamento vertical de noivo e noiva através do coração de casal..., eles estabelecerão o 
relacionamento horizontal de companheiros, família ou compatriotas e multiplicarão estes 
relacionamentos. [172-95] 
 
Sem o amor de Deus não pode haver qualquer progresso, e onde há a ausência do amor de 
Deus, a própria existência será destruída. [27-342] 
 
O núcleo de amor é criado de tal forma que sempre pode haver harmonia; assim, quando o 
coração original é tocado, o objeto sem falha tentará se tornar uma unidade. Dessa forma, 
quando o objeto deseja ser transformado em um ser substancial pelas mãos do sujeito, então 
pode haver progresso. A partir desse momento, o desenvolvimento centrando em Deus é 
possível. [29-321] 
 
A origem de nossa vida é o relacionamento entre pai e filho. Esta é a realidade onde posso 
dizer que Deus é o pai e eu sou o filho. Sem pai, eu não posso prosperar. [26-221] 
 
4) A Forma do Progresso 
 
O progresso segue em frente em uma linha reta? Não. Vocês devem entender isso. Nem 
mesmo uma bala viaja em uma linha reta. Ela faz isto em tipos de voltas. O que é isso? Como 
a respiração de ar, isto é conduzido na ação dar e receber. Vocês entendem o que quero dizer? 
[Sim] 
 
Progresso se move em frente em ação circular, em uma linha semelhante a uma espiral. 
 
2. As Condições Reais de Progresso 
 
1) Progresso da Sociedade 
 
Para um homem, não é suficiente apenas se tornar um indivíduo verdadeiro; mas ele deve 
desenvolver uma família verdadeira. Uma família verdadeira não deve terminar apenas sendo 
uma família, mas deve se desenvolver em uma sociedade verdadeira. Da mesma forma, uma 
sociedade verdadeira deve progredir para um povo verdadeiro, o povo verdadeiro em uma 
nação verdadeira, e uma nação verdadeira em um mundo verdadeiro. [26-111] 
 
Para qualquer organização fazer progresso, deve haver um centro que pode influenciar a 
organização e deve haver um propósito que a organização pode perseguir.  
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Quanto maior a escala da organização que busca alcançar seus objetivos, maior é a 
probabilidade que a organização será dividida em departamentos. Em cada departamento, há 
um líder que trabalha sob a figura central da organização. A organização pode progredir em 
frente e realizar todos os seus objetivos e planos quando o chefe do departamento e seus 
membros podem se unir verticalmente como também se tornar uma unidade com aqueles em 
outros departamentos. Ao olhar para exemplos na sociedade e em nossa vida cotidiana, 
podemos ver que isto é verdade. 
 
Para fundar uma empresa, três fatores – administração, instalações e tecnologia – devem estar 
harmonizados como uma unidade. Todas as coisas e eventos seguem esta regra de três. 
Filósofos hoje em dia falam sobre a filosofia dos “grandes três,” mas nós estabelecemos a 
filosofia da base de quatro posições. Isto é muito maior. Até ontem era como um plano 
bidimensional, mas nossa filosofia é tridimensional. Portanto, a única coisa que sobreviverá é
nosso Princípio Divino. Vocês já conhecem este fato ou não? [Conhecemos] Vocês 
conhecem? [Sim] [26-193] 
 
2) O Progresso de uma Nação 
 
Uma nação é sempre composta de uma rede de pessoas e instituições administrativas por toda 
a nação que se centram em uma figura de autoridade que dita as políticas nacionais. Nesta 
base, ela estabelece uma estrutura organizacional dentro e fora, a qual pode conectar todas 
elas como uma única entidade. 
 
Mesmo se a estrutura organizacional, desde as de base em todo o país, é tão complexa como 
as células em um corpo, desde que todas elas possam se unir baseadas nos desejos do líder 
central sem estar em conflito, e promover um ambiente de harmonia, então não importa quão 
grande possa ser o ambiente nacional, ele seguramente continuará a se desenvolver. [41-102] 
 
A pessoa de autoridade perecerá se não está sempre na posição de dar. Depois que fui elevado 
para uma posição elevada, eu devo ser capaz de dar para aqueles nas posições inferiores.
Somente respeitando este Princípio, todas as coisas se desenvolverão. [141-44] 
 
Uma nação está dividida em vários partidos políticos. Eles estão destinados a colidir. Mas 
mesmo durante este conflito, se os dois podem dar e receber bem, eles se desenvolverão. Na 
forma de uma espiral, realizando um movimento circular, eles avançarão. Entretanto, a 
realidade é que eles são incapazes de se engajar em atividades benéficas, mas ao invés se 
engajam em ações conflitantes e destrutivas como se em uma superfície plana. Também 
devemos avançar para trazer unidade para este tipo de situação. [28-247] 
 
Um indivíduo rico ou uma nação rica não era sempre dessa forma desde o início. Se é uma 
grande nação, então para essa nação se tornar rica, ela teve que experimentar miséria e 
sofrimento que correspondem à escala de seu sucesso final, e no processo teve que determinar 
seu destino na estrada bifurcada de vida e morte. Vocês devem saber que a história tem 
progredido assim com inúmeras histórias por trás dela. Quando a resolução para uma crise 
chega, ela não vem baseada no mérito de um único indivíduo, mas porque a nação e seu povo, 
unidos como uma unidade centrando no destino do todo, fizeram seu máximo esforço. 
Quando uma nação estava superando uma crise, ela seguiu através do processo de resolver a 
dificuldade pela unidade vertical e universal do todo, e nessa base trouxe o resultado contínuo 
no desenvolvimento. Como resultado, ela foi capaz de edificar uma nação avançada. Não 
podemos negar este fato. [27-272] 
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3) O Progresso da História 
 
Visto a partir da perspectiva dos princípios e regras fundamentais, o mundo atual não é um 
mundo simples. Este mundo deve ser restaurado. Originalmente, deveria haver a realização de 
um mundo cultural através da conexão com os pais no céu. Mas até hoje, tudo foi feito 
baseado em Satanás. 
 
A história original de criação devia começar centrando em Adão e Eva e evoluir para o
mundo, mas sendo que isso não foi materializado, deve haver conflitos durante o curso de 
restauração através de indenização. [16-199] 
 
Até agora, a história dos homens decaídos tem progredido no fundamento que pode trazer o 
desenvolvimento para um mundo maior do que o indivíduo, a família, a nação, o mundo e o 
universo. Mas esta não é a forma como deveria ser. Houve seis mil anos desde a queda de 
Adão e Eva. Se a humanidade tivesse a visão mundial que os levaria a valorizar o dia seis mil 
anos atrás, ao invés de colocar todas as esperanças no mundo seis mil anos mais tarde, então o 
mundo já teria sido unificado. Mas porque a humanidade estava na posição onde eles tinham 
que colocar todas as esperanças no futuro, a história foi atrasada até hoje. [25-115] 
 
Aqueles que pertencem ao dia zombam daqueles da noite, mas vocês devem saber que a 
história avançou por aqueles que foram zombados e perseguidos. Aqueles que foram 
perseguidos e expulsos revolucionaram o mundo e trouxeram seu progresso. [27-312] 
 
Somente depois de trilhar através do caminho da noite, e passando pela meia-noite, uma 
pessoa pode cumprimentar a luz da manhã. Portanto, aqueles que foram perseguidos e 
expulsos não encontraram de fato a destruição. Ao invés de bloquear seu caminho, as 
perseguições serviram como contribuições para encorajá-los em frente. Desta forma, a história 
até hoje tem feito avanços contínuos por aqueles que estiveram sendo perseguidos. [27-312] 
 
Qual é o ponto cardeal definitivo com o qual podemos perseguir um ideal e trazer a 
resolução? São as palavras de Deus. Em outras palavras, devemos saber que a história 
avançou até hoje a fim de determinar um padrão através do qual a verdade buscada pela 
humanidade e a verdade que Deus tentou estabelecer se juntam como uma só, e isto se torna 
uma unidade com Deus. O mundo externo também evoluiu em preparação para este padrão de 
verdade. Em outras palavras, o mundo material também tem feito progresso. Esta tarefa foi 
atribuída para a ciência. [20-310] 
 
4) O Progresso da Religião 
 
Deus nunca fez avanços na providência golpeando o inimigo. Ao invés de golpear o inimigo 
para avançar a providência, Ele sacrificou aqueles a quem Ele mais amava e estavam mais 
perto Dele. Esta é a forma pela qual ele avançou a providência. Este avanço está progredindo 
na direção do Reino do Céu. [320-223] 
 
O mundo deveria ter criado o ambiente onde Deus pudesse habitar, e sendo que esse lugar não 
foi edificado, uma nova perspectiva deveria ter sido formada e um novo lugar deveria ter sido 
criado. Se não podemos cumprir isto enquanto estamos vivos, devemos alcançar isto mesmo 
depois de nossa morte. Assim, o Cristianismo avançou enquanto derramava muito sangue. 
Todos querem viver em um lugar que eles preferem. Porque alguém iria querer morrer? [20-
313] 
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Quando a religião progride? Ela faz avanços enquanto se submete a dificuldade e perseguição. 
Por que? Porque nessa situação há a possibilidade da Vontade de Deus ser realizada. Porque 
Deus trabalha quando há essa possibilidade, toda religião faz progresso enquanto está sendo 
perseguida. Se não há nenhuma perseguição, quando a Igreja de Unificação avançaria? Ela 
deve voluntariamente buscar seguir um caminho de sofrimento. Até o dia que todo o mundo 
pode seguir os ideais da igreja, ela deve seguir a estrada oposta da sociedade. Por quê? O 
mundo do bem e o mundo do mal trilham dois caminhos diferentes. 
 
Mesmo se o mundo dá as boas vindas para a Igreja de Unificação, seus membros não devem 
pensar, “Agora, sendo que o mundo nos aceita, e quando chegou o tempo quando podemos 
materializar todos os nossos desejos, devemos fazer tudo o que as pessoas na sociedade 
fazem, e viver um estilo de vida semelhante!” Quanto menos a perseguição, mais a igreja 
deve voluntariamente assumir a atitude, “Sendo que estamos tentando influenciar este mundo 
mal e estamos tentando digerir este ambiente, devemos trilhar o caminho de sofrimento.”
Algumas pessoas perguntam, “Quando esta estrada de perseguição chegará a um fim? Quando 
a Igreja de Unificação realizará todos os seus ideais?” Este tipo de pensamento é muito 
diferente da atitude inicial no tempo da fundação da igreja, a qual está de acordo com os 
desejos de Deus. [108-296] 
 
A religião está destinada a se desenvolver quando está sob perseguição. Por que isso é assim? 
Em tal posição, satanás se sente impotente, e assim, recua. Por que? Porque estamos amando 
o inimigo, estabelecemos o fundamento de ter amado Satanás, o diabo, o perpetuador número 
um, e seus filhos e filhas. Portanto, a posição onde se ama e ora por bênção está conectada 
com a posição onde Deus exibiu seu amor. Vocês entendem? Assim, a porta da perseguição se 
abriu para o mundo religioso. Embora tenha havido muitos líderes religiosos e seguidores de 
religiões, todos eles não compreenderam este fato. Atualmente, com o advento da Igreja de 
Unificação, com a vinda deste mestre da Igreja de Unificação, tudo isto tem sido revelado. 
[127-115] 
 
Seção 1. O Crescimento e Progresso da Igreja (Parte 2) 
 
3. O Pai e o Progresso da Igreja de Unificação 
 
1) A Razão que o Pai está Fazendo Progresso 
 
Eu, o mestre, tenho estado recebendo perseguição e lutando nas batalhas dos tribunais toda a 
minha vida, assim, porque não estou exausto? Eu estou exausto? [Não] Por que “não,” por 
que? (Risadas) É por causa do poder do amor. Mesmo nos E.U.A., aqueles com o coração 
original de amor serão atraídos para mim. Como um imã, um imã. Assim o Rev. Moon é 
delicioso. Se os jovens americanos me provarem mais uma vez, eles perderão o controle. Por 
quê? Porque eles mesmos não conhecem esse sabor. Porque eu tenho amor verdadeiro. 
Senhoras e senhores, quando sua mãe os espancam, vocês ainda não a seguiriam mesmo se 
estivessem em lágrimas? Este tipo de coisa acontecerá. Por quê? Isso é por causa do amor. 
Vocês devem entender isto claramente. Vocês entendem? [Sim] 
 
O Rev. Moon possui esse poder de harmonia. Por isso ele não perecerá. Se penso sobre isto, 
eu não me sinto solitário mesmo se estou sozinho. Por que eu estaria solitário? Haverá 
multiplicação e progresso onde quer que eu vá. Tudo o que tenho que fazer é agir, e todos 
gostarão de mim. Onde quer que eu vou amigos aparecerão e todos me seguirão. Assim que 
eu saio, eles me seguirão naturalmente. Eles estão sendo atraídos para mim. 



21 
 

 
Todos vocês não são assim? O amor vai sempre crescer. Se realmente recebi amor que soma 
10, eu retornaria amor que somente soma nove? Eu iria querer retornar amor que vale onze ou 
doze. Esta é a lei fundamental do amor. Amor nunca quer se tornar menor. Isto é verdade ou 
não? [É verdade] [131-123] 
 
Se você pisa na grama, ela não se levantará novamente? Da mesma forma, se eles correm, 
então eu também começo a correr. Isto não é verdade? Portanto, não pode haver nenhuma 
perda quando se conduz um estilo de vida para o benefício de Deus. Sendo que progresso será 
feito sempre que Deus está presente, não pode haver nenhuma subtração. [30-154] 
 
Eu acredito que o avanço da Igreja de Unificação na América depende de mim. Se me torno 
um líder que está em débito com vocês, a igreja nunca se desenvolverá. Minha filosofia é que 
quando me torno um líder a quem todos vocês estão em débito, a igreja avançará em frente. 
Esta tem sido minha atitude até agora. 
 
Além disso, minha filosofia é que devo sentir mais desespero do que o mundo espiritual, do 
que Deus e o mundo angélico. É assim como penso sobre o mundo. Eu primeiramente penso 
sobre o mundo, e então penso sobre a Igreja de Unificação. Eu vivo para o benefício do 
mundo e da vontade de Deus. Portanto, não acredito que se eu, que sempre tenho pensado 
sobre o mundo a despeito da pesada perseguição, morrer sem cumprir a vontade, então a 
Igreja de Unificação desaparecerá. O dia que eu morrer, devo aliviar o sofrimento de Deus. 
Eu devo avançar em frente ainda mais. Vocês entendem o que estou dizendo? Eu acredito que 
existe Deus, que responderá minhas orações e me ajudará a cumprir a vontade, assim, a Igreja 
de Unificação não perecerá até que a vontade esteja feita. Eu penso desta forma desde o 
momento quando acordo e caminho para o banheiro. Eu penso sobre isto 24 horas por dia, se 
estou acordado ou dormindo. Onde quer que eu vou, com quem quer que eu encontre... Vocês 
entendem? Portanto, eu não sou alguém que está em débito com vocês. Eu não sou alguém 
que estará em débito. Um líder que possui débitos é realmente um líder indigno. [93-95] 
 
2) A Razão Pela Qual a Igreja de Unificação está Fazendo Progresso 
 
Vocês não sabem que, se é noite ou dia, no fundamento existe um conflito em curso para o 
benefício do progresso. Neste ponto, devemos investir uma enorme quantidade de recursos 
materiais. Embora vocês digam que os membros da Igreja de Unificação estão me seguindo, 
na verdade, eu estou na posição de apoiá-los. [28-227] 
 
Vocês devem compreendem isto e trilhar o caminho que devem estar seguindo. Eu vivi por 40 
anos uma vida de sofrimento girando ao redor deste tipo de questão, e mesmo agora e pelo 
resto de minha vida, estarei conduzindo minha luta centrando neste tipo de questões. Estou 
conduzindo uma luta feroz. Talvez vocês estejam adormecidos, mas mesmo assim a Igreja de 
Unificação ainda está avançando em frente. Senhoras e senhores, vocês conhecem sobre as 
perfuratrizes de rochas que fazem buracos em minas? É semelhante a esta situação. Vocês
podem estar dormindo, mas eu estou fazendo este trabalho. Eu já furei um buraco e coloquei 
dinamite nele. Agora, tudo o que vocês devem fazer é colocar um pavio e acendê-lo, e ela 
explodirá. [34-290] 
 
Embora todos vocês estejam dormindo confortavelmente, o Rev. Moon da Igreja de 
Unificação está trabalhando continuamente sem qualquer descanso através da noite. Enquanto 
eu não descanso assim, a Igreja de Unificação progredirá. 
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Mesmo se todos vocês saem e se revoltam para golpear o Rev. Moon até a morte, por causa 
do meu esforço até agora, o mundo não se oporá a mim, mas vai me receber. Vocês 
entendem? Eu não perecerei. Não importa quanto a nação coreana se oponha a mim, mesmo 
se as igrejas cristãs continuam sua oposição por décadas de inúmeras formas, eu nunca 
enfrentarei destruição. 
 
Vocês não podem dizer apenas olhando para as folhas, se a raiz debaixo se estende de forma 
profunda e ampla. Então, quando a primavera chega, as folhas aparecerão de repente em 
grande número. Uma grande árvore morrerá depois de crescer ao seu máximo potencial. Isto 
não é assim? Mas porque a Igreja de Unificação tem raízes profundas, ninguém pode arrancá-
la. Mesmo eu não posso arrancá-la. Além disso, Deus também não pode arrancá-la. Pessoas
na posição de Caim estão tentando nos puxar para fora, mas elas não terão sucesso. Se vocês 
seguirem as raízes até o fundo, elas seguirão além de Adão e Eva e alcançarão a realidade do 
coração de Deus, por isso, elas também envolverão Deus. Portanto, a Igreja de Unificação é o 
lugar onde a raiz é a mais profunda. [24-345] 
 
A providência não progrediu até agora por causa de seu próprio mérito. A razão pela qual a 
Igreja de Unificação pôde prevalecer, e se desenvolveu até agora é porque eu tenho sido 
absolutamente inflexível. Se eu não estivesse por perto, vocês acham que a Igreja de 
Unificação permaneceria? [77-77] 
 
Este é o tempo quando a Igreja de Unificação deve lutar arduamente mais uma vez. No 
passado, trabalhamos no padrão vertical, baseados no fundamento de coração para o benefício 
de cumprir a vontade, mas agora devemos fazer isto horizontalmente. A fim de fazer isto, 
cada um de vocês deve assumir a responsabilidade e seguir em frente. 
 
A Igreja de Unificação continuará a progredir enquanto mantém o padrão imutável que chama 
a possuir o coração de pais e o corpo de servo, e conduz uma vida de lealdade para o 
benefício da humanidade, a terra e o céu. Se ela não se desenvolve, então isto significa que 
Deus não está mais com a Igreja de Unificação. Vocês entendem o que isto significa? 
 
Surgirá um ambiente no qual não há nenhuma escolha a não ser fazer devoção centrando em 
si mesmos. Se isto não surge, então a Igreja de Unificação é falsa. Se isto não ocorre, então a 
vontade de Deus não será realizada. [23-214] 
 
Sendo que vocês não fizeram isto, embora eu tenha dado as ordens e tenha feito afirmações, 
eu não tenho nenhuma escolha a não ser... Nem seus antepassados e nem vocês serão capazes 
de fazer uma falsa acusação. Assim, eu a distribuirei livremente entre aqueles que executam 
bem. Vocês devem saber que estarão completamente privados disto naquele momento. Assim, 
se aqueles que se juntaram recentemente fazem bem, então eles vão levar tudo isto com eles. 
Mesmo se vocês forem embora, não por causa de vocês, mas por causa daqueles que se 
juntaram recentemente, a restauração continuará. Este mundo também é da mesma forma. A 
vontade de Deus é da mesma forma. Portanto, por conta daqueles que são mais fiéis e 
colocam mais esforços, a vontade se moverá e avançará para o mundo. É o mesmo tipo de 
fenômeno. 
 
Quando uma semente de couve cresce, suas folhas aparecem. A Igreja de Unificação também 
dará origem a folhas. Não há escolha. Esta é a lei natural. Assim, mesmo se vocês não 
trabalham, eu acredito que a Igreja de Unificação se desenvolverá. Enquanto estou por perto, 
ele vai progredir. Vocês sabem o que isto significa? [91-314] 
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3) Para Progredir, Você Deve se Tornar Uma Unidade com a Providência 
 
Enquanto vivia para a providência até agora, onde eu coloquei a ênfase? Onde é o lugar onde 
Deus habita, em outras palavras, onde está o ponto cardeal que Deus pode habitar? Como nos 
tornamos uma unidade centrando nisto? Como assimilamos? Como estabelecemos um 
fundamento unificado que Deus pode reconhecer, e aplicá-lo internamente? Eu coloquei 
grande ênfase nestas questões até agora. 
 
O mundo satânico interfere em uma tentativa de bloquear isto externamente, e Deus conduz a 
batalha a fim de conquistar o mundo satânico. 
 
Por esta razão, todas as situações em âmbito mundial que ocorrem neste mundo atualmente 
são, falando de forma estrita, externas. Onde neste mundo Deus habita? Se é na Coreia, então 
onde na Coreia? Deus sempre entra na igreja. Então qual é o relacionamento entre a sede da 
igreja em Chung-Pa-Dong e o lugar de moradia de Deus? Se estes são dois lugares diferentes, 
então a Igreja de Unificação não pode progredir, mas vai chegar a um fim exatamente aqui. 
 
Se há algo errado com isto, então não pode se tornar o lugar central de assimilação em âmbito 
mundial. Além disso, não pode se tornar o centro para digerir o mundo. O centro interno não 
pode ser encontrado nesse lugar. Então o que deve ser feito? A pessoa encarregada deve 
sempre estar preocupada com a determinação que, não importando quão difícil o ambiente, 
não perderá o ponto cardeal e a posição que determina o centro. Ao defender esta filosofia, ele 
pode encontrar resoluções para todas as questões da vida privada e da vida pública na 
sociedade. 
 
Sua vida na sociedade não é mais do que uma expressão da vida interna. A questão essencial 
é, em meio a esse tipo de vida, se eu me movo ou não na direção que está alinhada com a 
providência. Como o corpo age centrando na mente, o mundo externo deve se mover 
centrando no ponto central interno da providência, i.e., o local de habitação da providência. 
[22-39] 
 
Deus nunca fornece um período de transformação externa a menos que exista o fundamento 
no qual o período de transformação interna possa ser realizado. Se Ele fornece isto sem esta 
condição, então isto perecerá. Vocês devem entender isto. A razão que Ele atinge o período de 
transformação externa é dar o período de transformação interna. Portanto, em qualquer 
período, líderes do período de transformação interna foram perseguidos e expulsos pelo 
ambiente. Esse também foi o caso com Buda, Confúcio, Maomé e Jesus. Vocês 
compreenderão este ponto se examinarem a história. 
 
Então porque é desta forma? Isto é a fim de criar uma raiz interna segura que corresponde ao 
grau da perseguição externa. Tal como o padrão da mente é mais elevado do que o padrão do 
corpo físico aos olhos de Deus, sendo que o padrão interno é mais elevado do que o padrão 
externo, Ele está tentando atingir o padrão externo a fim de absorver o padrão interno. Todas 
as pessoas da história devem passar através desse processo. [18-75] 
 
A missão da Igreja de Unificação não está limitada à igreja. A responsabilidade daqueles que 
estão reunidos aqui ou aqueles membros da Igreja de Unificação em âmbito mundial não é 
específico para a Igreja de Unificação. Esta é a responsabilidade que pode ligar a nação, o 
mundo e até mesmo o mundo espiritual. 
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4) Se a Igreja de Unificação Devia Prosperar 
 
Com o que estou preocupado agora é porque nossa igreja por toda a nação não pode fazer 
progresso. Temos a quantidade suficiente de conteúdo interno necessário para avançar. 
Também estamos plenamente equipados com as condições adequadas em relação à época e ao 
ambiente. Entretanto, qual é então a razão que não podemos nos desenvolver? Isto é porque 
não estamos acrescentando nada para a época, para a situação, ao ambiente e as vilas onde 
estamos. Embora as pessoas possam não receber benefícios materiais de nós, se elas ainda 
podem sentir que todos estão se beneficiando nos níveis espiritual e psicológico, elas virão 
para a igreja, mesmo se vocês disserem para elas não virem. [56-16] 
 
Os homens decaídos devem derramar lágrimas. Quanto vocês derramaram lágrimas em Seul? 
Alguma vez vocês choraram a noite inteira? Quanto vocês fizeram isso para o benefício desta 
península e da humanidade? Orando, e se ligando com o padrão vertical original, e sentindo 
amor, vocês podem alcançar o direito de estar na mesma posição baseado no direito de 
participar a partir de onde vocês estão. Olhando para o valor do conteúdo, se este lado está no 
leste, então eu estou colocado no oeste com o mesmo padrão. Vocês entendem? Por esta razão 
a oração é necessária. Vocês oram? Agora vocês entendem a necessidade da oração? [Sim] 
 
Vocês devem contar aos outros quando voltarem. [Sim] Como líderes diante de todos os 
membros em Seul [vocês] eram falsos. Vocês não fizeram um poço de excremento e viviam 
lá? Não se gabe que você é grande. Então, o progresso não virá. Se a Igreja de Unificação 
devia prosperar, então sendo que há leis fundamentais, vocês devem respeitar as leis. [71-20] 
 
Vendo isto centrando na Igreja de Unificação, para a Igreja de Unificação progredir, vocês 
devem digerir todas as coisas, incluindo tudo que é bom e ruim. Se vocês dizem, “Eu posso 
digerir coisas boas, mas não posso digerir coisas ruins,” então quem será responsável? O 
fardo será totalmente herdado por seus descendentes. (66-112) 
 
5) Quanto Mais a Igreja de Unificação Progride, Mais o Mundo Satânico Perecerá 
 
Deus precisa de liberação? Deus já está liberado. Isso não é verdade? A razão que Deus 
precisa de liberação é para liberar o homem. O próprio Deus já está liberado. É porque o 
homem ainda não está livre que Deus tem a condição para ser liberado, mas Ele mesmo não é 
alguém que não esteja liberado. Portanto, é tudo sobre o homem. 
 
Não há nenhum grupo no mundo além da Igreja de Unificação que esteja tentando criar esse 
tipo de homens. Vocês devem saber isto. Centrando somente em mim, o mundo satânico e o 
mundo de Deus estão em pauta. Centrando na Igreja de Unificação, isto se tornou um 
problema. Quando nos colocamos entre Deus e Satanás, e ficamos na posição que pode 
beneficiar o lado de Deus, o homem está liberando Deus, e enquanto a Igreja de Unificação 
progride, o mundo satânico está perecendo. Então qual é nosso propósito? O propósito do 
homem é a liberação e vitória de Deus, e a destruição de Satanás. Este é o desejo da história e
da humanidade. Além disso, este era o propósito da providência de Deus. Vocês devem 
entender isto. [161-244]  
 
Porque somos imutáveis, o mundo satânico está cada vez mais em ruínas, e pelo contrário, 
estamos fazendo avanços. Como resultado, eles se tornam absorvidos, e somos capazes de 
passar para um novo mundo.  
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Quanto mais nos movemos adiante, mais estamos preenchidos com esperança e confiança, e 
entendemos a história. Entretanto, para eles, quanto mais o tempo passa, mais eles se sentem 
desconfortáveis e ignorantes. Eles estão cada vez mais distantes. [71-18] 
 
Seção 1. O Crescimento e Progresso da Igreja (Parte 3) 
 
4. O Progresso da Igreja e a Responsabilidade de um Pregador 
 
1) Limpe Suas Más Ações do Passado 
 
Olhando para a situação atual da Igreja de Unificação, não podemos esperar um progresso 
revolucionário continuando a utilizar os métodos de operação que os líderes têm invocado até 
agora. Não podemos continuar a empregar a forma de estilo de vida, métodos de testemunho, 
ou as perspectivas sobre vida de fé do passado sem qualquer mudança. Porque isto é assim? 
Não temos sido capazes de trazer grandes resultados pela utilização destes meios. Seria uma 
história diferente se houvesse grandes resultados, mas sendo que não podemos negar que não 
é assim como tem sido, devemos assumir novas atitudes e reformar nossa vida de fé, nossa 
atitude em relação à vida, e os métodos de testemunho. Portanto, sem chegar a um novo estilo 
de vida de fé, a atitude em relação ao estilo de vida, e os métodos de testemunho, não 
podemos trazer novos desenvolvimentos. [30-120] 
 
No passado, éramos capazes de conduzir nossa vida de forma casual... Entretanto, vocês 
devem compreender que através deste estilo de vida casual, não podemos obter vitória 
histórica. Com convicção inovadora para se livrar de todos os vícios habituais do passado, 
devemos estabelecer o fundamento seguro para uma nova auto iluminação, e alcançar o 
caráter de um forte sujeito, devemos nos esforçar em frente de forma resoluta com Deus ao 
nosso lado. Quando isto pode ser realizado, uma nova história de criação surgirá sobre nós. 
Vocês devem saber que em qualquer era da história, uma nova providência de criação 
apareceu sob estas circunstâncias. 
 
Assim, vocês devem erradicar todos os maus hábitos do passado, estar firmemente ligados 
com o conteúdo interno de sujeito que tem um novo significado, e como um pioneiro 
subjetivo tornar-se um criador e sacrifício pela causa da demolição do ambiente. Eu sinto 
fortemente que este é o tempo para este movimento. [58-343] 
 
Progresso é a coisa que mais precisamos. Mas a questão mais essencial do que buscar o 
progresso é como cultivar a pureza dentro de si mesmo em primeiro lugar. Por isso, você 
precisa de tempo para oração e devoção. Devoção deve ser feita com muito cuidado e 
profunda reflexão. Você deve limpar o passado. Se ainda permanece a mentalidade do 
passado, então eu devo refletir seriamente onde isto me conduziria. Você deve examinar de 
forma crítica quão puro seu passado tem sido e refletir profundamente sobre quão fortemente 
estou ligado pela mentalidade do passado. Se você tem sido puro e genuíno, deve examinar de 
forma crítica se você tem sido ou não bom, se você está ou não no mesmo estado mental 
agora. Além disso, você deve refletir de forma crítica se os desejos que você ostenta são puros 
ou não. Então qual é o estado de ter bondade genuína? Bondade genuína não pode habitar 
onde alguém está vivendo de forma egoísta. Bondade não pode habitar onde alguém está 
fortalecendo a si mesmo. Por quê? Bondade é uma das bases para servir a Deus. Atender a 
Deus em meio à bondade é o mesmo que servir Deus como o mestre da bondade. O mestre da 
bondade é Deus, e não o homem decaído. [36-106] 
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2) Progresso da Igreja Depende do Ministro 
 
Quando você está testemunhando na linha de frente, primeiramente você deve se tornar uma 
unidade com os aspectos internos do povo daquele lugar. Unidade interna significa unidade de 
coração. Então, você deve estabelecer a base para a unidade do estilo de vida e da ideologia. 
 
Você deve compreender a necessidade de unir mente e corpo centrando em Deus no estágio 
atual de ação. No momento quando Deus e a mente se tornam uma unidade, o corpo deve se 
submeter. Somente dessa forma podemos ligar os três pontos de formação, crescimento e 
aperfeiçoamento. Isto não é somente verdade no nível individual, mas também o povo deve se
conduzir desta forma. 
 
Você deve entender a vontade de Deus em relação a esta era, e não deve pensar que sua 
responsabilidade não se estende além da vila que você está encarregado, mas deve 
compreender que sua responsabilidade se estende a um nível mais elevado do que este. Se 
você está encarregado de um país, então deve se estender na direção do estado, e se está 
encarregado de um estado, então você deve se estender na direção da nação. Você deve se 
estender para um nível mais elevado.  
 
O campo de batalha está no nível individual, mas sua mente e fé devem alcançar o mais 
elevado centrando na nação. Você deve tomar esta atitude, se está em preparação para o curso 
futuro do céu. Você pode estabelecer condições relativas no fundamento que Deus preparou. 
 
Por esta razão, se você faz ou não progresso depende inteiramente de você. Quando você está 
envolvido em uma luta no nível individual, você deve pensar sobre a família, quando está em 
uma luta no nível familiar pense sobre o clã, e quando está em uma luta no nível do clã, então 
pense sobre o povo. De forma semelhante, seu pensamento deve expandir na direção da luta 
nacional e em âmbito mundial. Uma pessoa que coloca a luta na frente e se prepara para o 
campo de batalha no próximo nível nunca descansará. Devemos cultivar este tipo de 
mentalidade. [13-302] 
 
A razão pela qual a Igreja de Unificação não pôde avançar até agora também é a mesma. 
Porque é que a igreja não é capaz de se desenvolver? Isto é porque as pessoas encarregadas de 
cada igreja não são capazes de desempenhar o papel de liderança no ambiente de violentas 
colisões. Elas não eram capazes de implantar nas mentes dos seguidores a mentalidade 
necessária para digerir o ambiente e progredir na direção do futuro. Elas não eram capazes de 
transmitir claramente o segredo que, ao visitar aquelas pessoas, o ideal será realizado na 
Coreia e a base da vitória virá para a igreja através da providência de Deus. Isto é devido à 
ausência de caráter maduro. [1986.5.6.] 
 
Se você for reclamar a despeito de sua posição como um missionário pioneiro, então não 
haverá um fim para suas reclamações. Se você for ficar insatisfeito, não haverá fim para sua 
insatisfação. Se você for acreditar no meio caminho e duvidar da metade da providência, 
então não haverá fim para isso. Se você for se rebelar, não haverá fim. Porque isto não tem 
um fim, isto é ruim. Assim, se você não for reclamar, duvidar ou se rebelar, então você deve 
acreditar absolutamente e seguir absolutamente. Esta é a maneira que você pode continuar a 
fazer muitas obras para Deus. Seguir este caminho trará reavivamento e multiplicação; este é 
o ponto de vista do Princípio. Eu acredito que é quando se pode viver para o benefício de 
coisas maiores sob circunstâncias difíceis que se pode fazer muito para Deus. [44-13] 
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Qual é a causa do progresso da igreja? Além disso, qual é o padrão fundamental para 
estabelecer o fundamento durante o curso da providência de Deus na terra? Se isso depende
do líder da igreja, então o que ele deve fazer? Ele deve seguir através do curso de sacrifício. 
Se você tem objetos que se tornam uma unidade com você, e estão dispostos a trabalhar e se 
sacrificar em seu benefício, então você pode fazer ofertas através deles. [47-294] 
 
3) Pratique Dar Conferência do Princípio Divino 
 
Qual é a razão que nossa Igreja de Unificação não pôde se desenvolver até agora? A primeira 
razão é devido ao fracasso em assegurar as sedes regionais. A razão é que mesmo quando as 
sedes regionais eram capazes de obter um lugar para alugar no coração da cidade ou bairro, 
elas tinham que se mudar depois que os contratos expiravam. Mas considerando a atual 
situação financeira, o valor atual cai a cada ano. Assim, vocês não podem obter um lugar por 
menos de quinhentos mil wons o que costumava custar trezentos mil wons. Deste modo, com 
o aumento no custo do aluguel, o fardo financeiro se torna crescentemente mais pesado, e 
como resultado, tivemos que mudar as sedes. Seria afortunado se o lugar para onde mudamos 
fosse melhor, mas frequentemente tivemos que mudar do centro da cidade para o subúrbio. 
Embora garantimos muitos membros enquanto no centro da cidade, quando mudamos, 
perdemos muitos deles. Esta é a primeira razão para o fracasso da igreja em crescer. [29-
185:1970.2.28] 
 
Qual é a outra razão? É a ausência de sua capacidade. Em outras palavras, vocês não foram 
capazes de viver um estilo de vida organizado. Se há 10 municípios sob sua região, então 
vocês deveriam ter planos separados centrando em cada município. Então, vocês devem ter 
planos separados para as unidades menores de organização sob eles. Vocês devem ter planos 
para aumentar o número de membros através do testemunho, centrando nos municípios que 
podem influenciar o estado, e em bairros que podem influenciar o município. Tendo feito isto, 
vocês devem tentar intensamente materializar os planos. 
 
Então quais as formas de fazer os planos se materializarem? Primeiro são as conferências do 
Princípio Divino. Devemos proclamar nossa palavra. Entretanto, quando olho para a forma 
como vocês dão conferências, a maioria de vocês faz isto somente um pouco na região, e o 
escopo da conferência é muito limitado. Em outras palavras, a forma como vocês fazem a 
conferência é um pouco dos princípios de criação, e então um pouco dos últimos dias e a 
Segunda Vinda. Isto não é aceitável. A fim de conduzir sua estratégia, vocês devem planejar 
com antecedência que tipo de conteúdo da conferência é adequado para um lugar, e então 
tentar fazer ambas a primeira e a segunda parte do princípio. Vocês devem fazer este tipo de 
planos e conduzi-los. A maioria de vocês não está fazendo desta forma. 
 
Em um ano há doze meses, e em um mês 30 dias, nesses 30 dias dez lugares, ou se isso não é 
possível, então está tudo bem sete lugares. Qualquer que seja o caso, vocês devem ir para o 
lugar que planejaram e dar conferência do Princípio lá. Enquanto dão conferências, vocês 
devem trocar os temas das conferências entre vocês mesmos. Então, vocês não têm que dar a 
mesma conferência no mesmo lugar doze meses por ano, e vocês podem dar conferências em 
outros lugares. Se vocês dão conferências em vários lugares se revezando, então logo podem 
ser capazes de dar conferência de todo o Princípio. Deste modo, vocês devem fazer planos 
dividindo a primeira e a segunda parte do Princípio em 12 partes, e continuar a dar 
conferência. Então, sua habilidade de dar conferência irá melhor de forma tremenda.  
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Entretanto, vocês estão dando conferência de acordo com seus próprios métodos e atitude. 
Vocês não puderam se desenvolver de forma abrangente porque somente se concentravam na 
área que estavam bem versados, e negligenciavam se conectar com as outras partes. 
 
Então, a fim de compensar essas áreas insuficientes, vocês devem fazer planos centrando em 
áreas específicas, seja em um município ou algum outro, e dar a conferência. Mesmo na 
proclamação do Princípio Divino, devemos fazer estratégias. Devemos buscar formas de dar 
conferência sobre um tema e aplicar para o todo. A fim de fazer isto, vocês devem se tornar 
totalmente informados sobre a primeira e a segunda parte do Princípio. Não há nenhum outro 
caminho a não ser dar muitas conferências. 
 
Vocês não devem dizer a mesma coisa de novo e de novo. Enquanto dão conferência, vocês 
devem decidir o tema de acordo com o objeto e o lugar, e mudar o conteúdo de seu discurso. 
A fim de fazer isto, vocês devem encontrar todos os materiais relevantes e pesquisá-los. 
Então, se vocês fazem planos centrando na questão de como aumentar a profundidade, 
amplitude e intensidade do conteúdo, naturalmente farão progresso. Porque a maioria não 
utiliza este método de fazer planos e dar conferências, eles não podem dar um passo adiante,
mas permanecem apenas desfrutando a posição. Vocês não ficaram desta forma por vários 
anos ou várias dezenas de anos? 
 
Quando vocês voltam desta vez, vocês devem fazer novas mudanças para seus métodos de 
atividades e perspectivas. O líder regional deve estudar o mapa de sua região e descobrir 
quantas vilas ele deve visitar. Em geral, haverá 200, no máximo 300 vilas. Depois disso, faça 
planos de ir para cada vila para espalhar a palavra. Se vocês fazem isso, seguramente haverá 
alguém na vila que Deus preparou antecipadamente, alguém que, baseado no fundamento do 
mérito de seus antepassados, pode estar conectado com nossa palavra. Assim, sendo 
responsável por trazê-los diante de Deus, vocês devem ao menos visitá-lo enquanto estiver lá.. 
Com esta estratégia, não importa quão difícil possam ser as circunstâncias, vocês devem tirar 
um tempo para fazer uma turnê de conferências. 
 
Depois da primeira turnê de conferências, então a segunda turnê não requer mais tempo do 
que a primeira. A partir da segunda turnê de conferências vocês precisam de conteúdo 
específico. Vocês devem edificar a organização. Em outras palavras, se há alguém que 
demonstrou uma boa reação durante a conferência, então vocês devem escrever para ele 
depois de voltar. Depois de se conectar com ele através de carta, vocês devem, fazer uma 
solicitação a ele que, sendo que vocês estão voltando lá para retribuir sua hospitalidade da 
última vez, vocês gostariam que ele reunisse mais pessoas. Então quando vocês dão 
conferência novamente, não devem repetir o mesmo material como da última vez, mas dar 
conferência sobre algum conteúdo novo. [29-186] 
 
4) Seja um Líder que Educa os Membros 
 
Qual é a outra razão que nossa igreja não pôde se desenvolver? É porque não pudemos 
continuar cuidando atenciosamente daqueles que se juntavam. A despeito do fato que 
deveríamos prestar cada vez mais atenção às pessoas para quem testemunhamos, nós as 
negligenciamos depois que elas se juntaram ao movimento. Isto equivale a matar os membros 
novos. Ao menos por três anos, vocês devem continuar a ter bons cuidados com as pessoas 
sob quaisquer dificuldades. 
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Porque isto é assim? A fé dessa pessoa cresce gradualmente. O momento que essa pessoa 
encontrou o Princípio Divino pela primeira vez e um ano depois são totalmente diferentes. 
Depois de um ano, membros novos serão capazes de entender mais seu conteúdo 
tridimensional, tanto internamente quanto externamente. Quanto mais eles entendem, mais 
desesperados eles se tornam em querer conhecer o Princípio. Assim, eles querem se 
aproximar de alguém que possa orientá-los. Quando vocês refletem sobre este processo 
através do qual uma pessoa se torna um novo membro, vocês devem gastar mais tempo e 
fazer planos mais específicos para satisfazer seus corações desejosos pela verdade. 
 
Vocês não devem assumir a atitude oposta que, sendo que eles já se tornaram membros, vocês
não precisam fazer mais nada além de dizer a eles, “Você deve estudar por si mesmo a partir 
de agora.” Vocês devem cuidar de seu bem-estar por pelo menos três anos depois que eles se 
juntaram. Comparando um membro de um ano e um membro de dois anos em seu caminho 
normal de fé, o segundo se tornará envolvido mais profundamente e mais concretamente. Ele 
se torna mais entusiasmado de formas mais concretas, e deseja se tornar envolvido em todas 
as áreas. Vocês devem tentar cuidar e educar estas pessoas. 
 
Esta sede também não pôde cumprir isto. Muitas pessoas passaram por este lugar. No 
primeiro momento vocês pediram para elas se juntarem pela apresentação do Princípio, mas 
então não prestaram muita atenção quando elas voltavam mais tarde. Um membro novo 
permanecerá fiel e virá para a igreja por seis meses a um ano porque eles são empurrados por 
seu amor pelo Princípio e pela palavra. Mas não há ninguém que possa orientá-los ou ser
responsável por eles. 
 
Aquele que está dando a conferência deve colocá-los sob as asas e educá-los. Depois de cerca 
de um ano, o escopo de entendimento deles do Princípio será ampliado. O escopo de sua 
experiência e realização também será ampliado e aprofundado gradualmente. Assim, eles vão 
querer de forma crescente aprender mais sobre o Princípio, mas sendo que eles não podem 
encontrar um sujeito que possa ensiná-los mais sobre o Princípio, eles se tornam cientes da 
atitude desatenta dos membros mais velhos em relação a eles. Assim, quando eles enfrentam 
dificuldades em seu ambiente ou têm alguma dúvida, vocês devem fornecer uma explicação 
com o Princípio, e fazê-los entender que a fórmula do progresso é dessa forma. 
 
Se vocês fazem isto, então eles virão a compreender que o Princípio tem profundo significado 
e é ótimo e grandioso. Entretanto, porque vocês não prestaram suficiente atenção a eles, eles 
perderam completamente o ambiente para ter uma experiência estimulante. Portanto, eles 
foram inicialmente inspirados pelo Princípio, mas esses sentimentos não puderam durar. Por 
isso, vocês devem continuar a orientá-los. Se vocês não podem mais ser responsáveis, então 
devem encontrar um substituto que esteja conectado com o fundamento de coração sobre o 
qual vocês estiveram educando o membro, e deixá-lo herdar a responsabilidade.  
 
Tomando um exemplo real, este foi o relatório daquelas irmãs que voltaram de uma campanha 
de testemunho recentemente no interior do país. De acordo com o relatório da uma irmã, em 
certa vila cerca de trinta jovens homens e mulheres que se graduaram no colégio se tornaram 
extremamente zelosos sobre o movimento. No início essas irmãs ficaram inflamadas e 
queriam sair para testemunhar, mas depois de 40 dias todos elas voltaram. Depois de 
encontrar aqueles jovens, se os missionários visitavam ou escreviam cartas para eles ao menos 
uma vez por mês, eles poderiam ter mantido todos eles. 
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Contudo, quando eles voltaram depois de dez anos de negligência, eles descobriram que 
ninguém tinha permanecido. Houve uma sucessão de líderes, mas esses líderes nunca 
contataram os pioneiros para entender a situação de cada membro e obter conselhos sobre 
como orientá-los. Em outras palavras, sem nem mesmo consultar as informações sobre a vida 
de fé desses membros, cada um dos líderes em sucessão tomou a atitude casual que 
costumavam ter de dar ordens a seus caprichos, dizendo, “Você deve fazer desta forma e 
daquela forma.” Deste modo, sendo que um estranho de repente apareceu e desempenhou o 
papel de um mestre, eles sentiam que isto não era agradável. 
 
Porque um novo líder vai para esta região com autoridade pública, se há cerca de trinta 
membros lá, ele utiliza a desculpa que quer solidificar o sistema, e emprega métodos de 
domínio baseados em seus próprios conceitos. Se você age desta forma, perderá todos os 
membros. Você não será capaz de cumprir a responsabilidade de herdar de seu antecessor. 
Até agora, todos os líderes regionais cometeram este erro. Você não deve ordenar os membros 
quando você nem mesmo fez todos os planos sobre as coisas do coração e internas e as 
herdou, ou quando você nem mesmo criou o ambiente para os membros solicitarem 
voluntariamente que ordens sejam dadas, ainda mais quando eles não desejam nem entendem 
as mudanças que você quer fazer. 
 
Um novo líder deve receber críticas dos membros pelo menos nos primeiros três meses. Você 
não deveria dizer para os membros fazerem isto ou aquilo de acordo com sua própria opinião 
enquanto os membros ainda estão observando você. Mesmo para alguém que você esteve 
orientando por três anos, pode haver efeitos colaterais se você se torna muito “comandante,”
pois isto criará mais problemas para o novo membro se você diz a ele para fazer isto ou aquilo 
como um estranho que nem mesmo estabeleceu um relacionamento de coração. Ao menos por 
três meses, você deve se devotar. 
 
No método de transferência de liderança, tem ocorrido este tipo de erro, e também tem 
ocorrido uma falha de fazer uma apresentação para o novo líder sobre a pessoa para quem 
você testemunhou. Porque o líder se comportou dessa maneira, eles se sentiam desapontados. 
Pior ainda, o novo líder os desapontava ainda mais, ao invés de resolver sua insatisfação, 
abraçando e cuidando deles, fornecendo soluções para suas dificuldades, ou dando a eles 
esperança pelo futuro que lhes dará poder para seguir em frente. 
 
Quando isto acontece, os membros simplesmente não terão outra escolha, a não ser se afastar.
Se eles faltam à igreja três vezes, algum acidente ocorrerá, e se eles não vem por uma, duas e 
três semanas, eles se tornarão muito mais distantes. Eles ficarão preocupados que, quando 
encontrarem o líder, o líder perguntará por que eles não estão vindo à igreja. Se eles são 
questionados, embora a verdadeira razão seja devido a seu desapontamento, eles não poderão 
dar uma resposta honesta, mas dirão alguma mentira. Se este padrão é repetido várias vezes, 
eles se tornam cada vez mais distantes, e certamente partirão de forma total. [29-192] 
 
Embora tenham trazido membros dessa forma, vocês sacrificaram muitas pessoas por causa 
da má política em cuidar dos membros depois que eles se juntaram. Por isso, sobre o quê o 
líder sempre deveria estar preocupado? A missão do líder não é espalhar e transmitir a 
palavra, mas colher os frutos. Vocês devem entender isto. Proclamar a palavra é plantar a 
semente, e colher os frutos é a missão do líder. Em outras palavras, vocês devem dar água 
para o broto jovem, e arrancar as ervas daninhas, e ajudar o desabrochar das flores a fim de 
produzir frutos. 
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A missão do líder será completada somente depois que o fruto amadurece após algum tempo,
e ele é capaz de fazer a colheita. Um novo líder não deve tentar implantar novamente o que o 
antecessor já fez. Ao invés, ele deve assumir bons cuidados ao zelar com o que já existe. 
Embora outra pessoa tenha plantado as sementes, se ele pode cuidar bem delas e fazer a 
colheita, então elas poderão ir para o armazém do céu. Entretanto, porque ele não tem essa 
atitude, porque ele não tenta primeiramente entender a personalidade e o estilo de liderança do 
líder anterior, mas tenta plantar suas próprias sementes, todas elas morrerão. Vocês nunca 
devem cometer esses erros. 
 
Eu acredito que, porque a transferência de liderança e herança da responsabilidade não foram
boas, muitas pessoas foram sacrificadas. Olhando a partir deste ponto de vista, mais do que 
espalhar as palavras, os líderes devem ser capazes de fazer a colheita. Você não deve ser um 
líder que planta sementes, mas um líder que colhe os frutos depois de plantar as sementes. 
Exige mais de três anos a fim de fazer uma colheita. Você não deve tentar colher 
imediatamente. Por esta razão, Jesus vagou por três anos a fim de encontrar os doze 
discípulos. Este é o princípio. Portanto, vocês devem se devotar por três anos. 
 
Por esta razão eu disse para vocês quando estava enviando-os para testemunhar, “Vocês 
devem desempenhar o papel de alguém vendido como um servo, ou no serviço militar por três 
anos, e devem cumprir lealmente suas tarefas nas vilas.” Além disso, o que vocês ensinam a 
eles? Vocês devem ensiná-los sobre o verdadeiro caminho da lealdade. Além disso, vocês 
devem demonstrar isto a eles através da prática. Então, sem dizer a eles para fazer isso, eles 
tentarão herdar sua missão e obra. Quanto todos desempenham esta atitude, então vocês 
podem assegurar seu fundamento em suas regiões. 
 
Porque vocês não puderam cumprir suas responsabilidades a despeito dessa direção, por todo 
o mundo os alicerces estabelecidos são como não tendo construído uma casa completa. É mais 
difícil continuar a construir o topo dessa estrutura do que construir uma nova casa a partir do 
zero. Se você retorna para um lugar onde uma campanha de testemunho tenha fracassado no 
passado e todos os membros tenham se dispersado, então você descobrirá que será preciso 
duas ou três vezes mais esforços para testemunhar comparado com a primeira vez. Vocês 
devem estar bem cientes deste fato através das experiências do passado. Refletindo sobre isto, 
chegamos à conclusão que não cumprimos totalmente nossa responsabilidade. 
 
Considerando todas estas questões, devemos reavaliar isto. Primeiramente é a questão de 
resolver o problema das sedes regionais, segundo é a questão de intensificar as habilidades de 
conferências do Princípio, terceiro é a questão de testemunhar e educar membros. Vocês não 
devem apenas dar nascimento e abandoná-los. Vocês devem cuidar deles após o nascimento. 
Vocês devem criá-los como seus próprios herdeiros. Estivemos negligenciando este problema 
até agora. Portanto, quando vocês retornam para suas regiões amanhã, devem fazer planos 
centrando nestas questões. 
 
Quanto vocês já testemunharam até agora? Se vocês tivessem testemunhado para dez 
membros, então vocês devem ter um encontro com eles juntamente com as pessoas sob você 
ao menos uma vez por ano. Mesmo se vocês estão espalhados no estado de Chunla, ou no 
estado de Kyungsan, ou no estado de Kangwon, vocês devem reuni-los ao menos uma vez por 
ano. Se todos eles não podem se reunir em um único lugar, vocês devem tentar chamá-los 
individualmente, ou tirar um tempo para visitá-los ao menos uma vez por ano. 
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Tal como o relacionamento entre um pai e um filho, vocês devem ser capazes de conversar 
sobre as coisas que ocorreram antes. Tal como um pai abraçará e encorajará um filho que vem 
visitá-lo de longe e conta sobre seus assuntos recentes, vocês devem ter um momento de 
unidade centrando no vínculo de coração do passado, e contar tudo uns aos outros desde 
eventos tristes até assuntos felizes. Quanto mais longos estes momentos, mais eles não podem 
esquecer de vocês. Entretanto, vocês não têm feito isto até agora. 
 
Então, o que vocês têm feito até agora? Quando um líder da região de Chunnam é transferido 
para outra região, então me disseram que ele se comunica com todos escrevendo cartas. Isto 
não é como deveria ser. Vocês deveriam apresentá-los para o líder sucessor. Vocês devem 
escrever a eles dizendo, “Embora eu fiz isto dessa e daquela forma, se há conflito com o estilo 
de liderança do novo líder, então vocês devem fazer isto e aquilo para eliminar o problema, e 
quando isto não funciona, vocês devem escrever para mim.” Vocês não devem tentar arrastá-
los para onde vocês estão. Vocês devem tentar conectá-los ao novo líder, e tentar criar a base 
para eles serem melhores, baseados no padrão que estiveram utilizando para educá-los. Sendo 
que o novo líder não entende sobre cada membro, é assim como vocês devem fazer. Não 
temos feito isso muito bem. [29-191, 28.2.1970] 
 
5) Você Deve se Tornar um Líder que Vive para o Benefício dos Outros 
 
Quem entra na mais elevada esfera do mundo espiritual? Se você vive para o benefício dos 
outros, penetrará fundo no coração de Deus. Se você vai para o mundo espiritual depois de 
conduzir uma vida de fé de acordo com meus ensinamentos, mesmo se eu digo para você não 
chegar perto de mim, o universo automaticamente conduzirá você na minha direção. 
 
Eu disse para os líderes da igreja que se reúnem aqui hoje: “Porque nossa igreja não se 
desenvolveu?” Isso é porque o líder não teve este conteúdo de coração. Isso é absolutamente 
verdadeiro. Quando Deus coloca esse par de óculos e olha, Ele não pode encontrar ninguém 
qualificado. Assim, o mundo espiritual não pode cooperar, e assim, não pode haver progresso. 
Os líderes sabem como ordenar os membros ao seu redor, mas não sabem como executar 
ações em benefício deles. Este é o ponto onde está o problema. Não pode haver um progresso 
até agora, porque não há nenhum líder que pode viver 95% para o benefício dos outros. Se 
vocês mudam sua atitude a partir de agora e vivem 95% para os outros como tenho pedido a 
vocês, mas ainda não há nenhum progresso, então eu sou uma pessoa falsa. Eu sou um 
mentiroso. Se há apenas três pessoas que estão vivendo para o benefício dos outros, então elas 
podem expandir para as quatro direções. Vocês entendem o que isto significa? 
 
Mesmo Jesus enxugou os pés dos discípulos com o manto em sua cabeça. Ele disse que veio 
para servir, e não para ser servido. Quando eles recusaram, ele fez a última proclamação que
“se eu não lavo seus pés, então não tenho nada a ver com vocês.” Vocês entendem estas 
palavras? Mesmo Jesus conduziu este tipo de vida. O que quero dizer é que embora sua escala 
em termos numéricos não fosse tão grande, ele viveu 95% para o benefício dos outros. Vocês 
entendem claramente? [Sim] Quando vocês falam sobre viver 95% para os outros, vocês 
devem ser capazes de fazer isso com uma mente clara e sincera. Então tudo está bem. Vocês 
entendem? [Sim] Assim, vocês devem dormir menos, superar a fome, ser eficientes com o 
tempo e fazer mais atividades para o benefício dos outros, se tornar exemplares para os 
outros, e às vezes vocês devem até mesmo segurar as mãos deles para chorar em lágrimas, 
orar e lutar, articulando com eles para proteger a nação e inspirar a ideologia patriótica 
centrada em Deus. Isto está ligado com o amor de pais, de filho filial, de patriota, de santos e 
de sábios. 
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Se alguém realmente conduz este tipo de estilo de vida, então depois de sua morte haverá um 
fundamento na terra, para todos aqueles a quem ele cuidou derramarão lágrimas da parte mais 
profunda de seu coração, e realmente lamentarão sua morte. Ele terá companheiros. Os ramos 
se espalharão. Por isso, seus filhos e filhas podem estar orgulhosos dele. Vocês devem se 
tornar antepassados que serão louvados com pais verdadeiros, e se tornar esses esposos, 
cidadãos da nação, humanidade do mundo, e cidadãos do céu. Se vocês querem se tornar 
alguém a quem os outros podem se referir como “um santo de amor que representou o céu,” 
então vocês devem possuir amor altruísta e devem derramar lágrimas enquanto lutam. 
 
Senhoras e senhores! Se vocês querem testemunhar, então não podem permanecer insensíveis 
depois de passar um ou dois anos na vila. Vocês devem chorar enquanto se agarram a uma 
rocha ou seguram em uma árvore. Sendo que vocês estavam destinados a encontrar apenas 
uma pessoa, mas vocês não puderam, vocês não têm as qualificações nem mesmo para apelar 
para a rocha e a árvore. Entretanto, quando vocês ainda contam para eles sua história e 
lamentam em lágrimas, se as montanhas e rios podem apoiá-los com simpatia, então aqueles 
que crescem comendo plantas e grãos que foram colhidos a partir de lá naturalmente seguirão 
vocês. 
 
Onde quer que forem em sua região, vocês deveriam sentir forte vontade de chorar, e o 
sentimento que sua devoção é tão profunda que até mesmo o céu não pode esquecer de 
permanecer como um tesouro em seu coração. [134-253] 
 
Tal como Deus tem cuidado de vocês, vocês devem viver para Seu benefício, e depois de me 
encontrar, tal como tenho vivido por vocês, vocês devem viver para o benefício dos membros. 
Tudo retornará para vocês. Isso não é verdade? Referente a isto, muitos de vocês são 
realmente como ladrões, levando as coisas embora. Há também muitos daqueles que 
reivindicam para eles mesmos. Vocês usurpam as coisas de Deus como também as coisas dos 
membros... Esta é a posição mais assustadora para se estar. Se vocês fazem isso, então sua 
linhagem será cortada e acabará antes da sétima geração. 
 
Vocês se tornaram alguém que está endividado com os outros, ou alguém com quem os outros 
estão endividados? Vocês se tornaram alguém que acrescenta um fardo aos outros ou alguém 
que compartilha o fardo dos outros? [Nos tornamos aqueles que acrescentam fardos.] Isso é 
verdade? [Sim] Então, vocês devem fazer um aprimoramento. Deus não ajuda vocês, e porque 
Ele não ajuda vocês? Se vocês observam como Ele me ajuda, fica claro que Ele deveria ser 
capaz de ajudá-los. Mas porque Ele não ajuda vocês? Porque a regra fundamental é diferente, 
porque sua forma de pensamento está errada, porque a direção que vocês estão indo está 
errada, por isso Ele não pode ajudá-los. [70-149] 
 
6) Você Deve Possuir o Amor Poderoso de Deus 
 
Não importa quão forte uma pessoa seja, se eu sou mais forte do que ela, então ela pode ser 
puxada na minha direção. Isto é como um imã. Se seu amor está centrado em Deus... Se um 
braseiro dá calor no meio do inverno frio, então as pessoas não se reunirão ao redor dele? Elas 
se reunirão mesmo se vocês dizem para elas não fazerem isso. Isto é tal como todos os insetos 
se reúnem ao redor da luz. Assim, vocês devem ser capazes de conduzir a vida girando ao 
redor do amor poderoso de Deus como o centro. O que impulsiona a vida? É o amor. A 
origem desse amor é o amor de Deus. Não há nenhuma vida que não seja sacudida quando 
você se aproxima dela com o amor de Deus. Vocês devem experimentar este fato. 
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Quando desci para a metade sul da península coreana e estava começando em Youngdo, 
Pusan, eu estava colocado na posição de tomar uma decisão crucial. Porque aquele era o 
momento mais sério da minha vida, eu me senti compelido a amar os companheiros, irmãos e 
irmãs, e as pessoas mais do que qualquer outra pessoa tinha feito. Porque todo meu espírito e 
concentração estavam focados intensamente, e Deus também estava no estado mais urgente de 
coração para encontrar um único filho, uma única família, e uma única nação, os sentimentos 
de Deus eram totalmente transmitidos através das minhas palavras. 
 
Meus discursos naquele tempo não eram minhas palavras. Era como a transmissão de rádio 
através de um microfone. Naquele tempo, todos aqueles que vinham podiam entrar no mundo 
espiritual em uma semana. Uma semana talvez seja muito tempo. Dentro de apenas algumas 
horas, apareciam milagres que permitiam as pessoas experimentarem o mundo espiritual. Isso 
é como enviar ondas eletrônicas para o mundo físico. É como enviar ondas eletrônicas do 
amor de Deus. Porque esta onda erradia para o mundo, aqueles que eram movidos pelo mundo 
espiritual tinham choques elétricos e voltavam de novo. Este tipo de fenômeno ocorria. 
 
Por esta razão, vocês devem estabelecer um padrão. Assim, tendo o padrão de coração que os 
permitirá sentir sem precisar ir lá, vê-lo, ou encontrá-lo diretamente, aqueles que herdaram de 
bons antepassados um elevado padrão de coração que podem experimentar um fenômeno tal 
como quando o sol se levanta de manhã, todos que estão perto e longe serão igualmente 
capazes de cumprimentar o sol. 
 
Então, quanto vocês têm esperado encontrar Deus e Jesus? Alguma vez vocês desejaram isto 
tendo seus olhos cheios de lágrimas? Este é o problema. Como para mim, eu tive momentos 
quando estava tão ansioso por Deus que orava por mais de uma semana direto sem dormir. 
Então, quando eu olhava para ver o sol de manhã, meus olhos piscavam... Eu tive momentos 
assim. Vocês devem ser capazes de estar cheios desses sentimentos. Do contrário, vocês 
enfrentarão situações sérias nas quais não podem resolver completamente a questão de vida e 
morte sobre se posso viver como um homem. Mas vocês não podem morrer. Vocês não 
podem morrer uma morte indigna. Portanto, vocês devem confrontar a questão sobre onde
podem resolver de forma fundamental a questão de vida e morte, e devem ter a conferência 
final com Deus. [50-283] 
 
Todos vocês gostam de mim. Vocês não teriam vindo se soubessem que levaria tanto tempo. 
Quando vocês descobrem que estou vindo, todos correm até aqui. [Sorrisos] Isso não é assim? 
[Sim] Todos vocês também se tornarão assim. Vocês também se tornarão como eu. Este é o 
princípio básico. Vocês devem se tornar pessoas que anseiam por um membro da igreja mais 
do que por aqueles que vocês amam. Se os membros se reúnem com esta mentalidade, então 
eu não posso me levantar para ir embora. Meus pés não querem se mover. Por isso, nos 
primeiros tempos, ficávamos acordados a noite inteira, esposas esqueciam de ir para casa e 
preparar as refeições em seus lares, ou enviar seus esposos para o trabalho. As pessoas me 
seguiam onde quer que eu fosse, se era dia ou se era noite. Mesmo se me escondesse em um 
buraco de rato, elas tentavam me seguir. Elas não faziam mais nada, apenas me seguiam. 
 
Porque isto é assim? Por causa da presença do amor, porque o amor de Deus está lá. Vocês 
não podem ver o amor, mas ele emita algo semelhante à luz. Isto é o que é necessário. Vocês 
entendem? Quando vocês pensam sobre o lugar onde sua amada mãe está, apenas o 
pensamento já te faz feliz. Tudo é desta forma. Portanto, embora eu não tenha nada para fazer, 
isto é o que eu vendo. Esta é a coisa mais cara. Vocês entendem? [Aplausos] Vocês entendem 
agora? Vocês entendem como as coisas são? [Sim] [102-41] 
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7) Torne-se um Líder no Amor Correto 
 
Se vocês fossem capazes de dar amor para a Coreia que pudesse superar o mundo, então esse 
amor nunca desapareceria. Nunca será assim quando saímos para o mundo e não temos mais 
nada para dar. Quando vocês começam dando amor antecipadamente, o pacote de amor 
continuará a colocar mais, porque ele é capaz de multiplicar por milhares para o mundo. Por 
isso, o amor é ilimitado. Vocês entendem? [Sim] 
 
Quanto mais amor você dá, mais amor será gerado. Ele nunca se esgotará. Por isso haverá 
espaço suficiente para dar cada vez mais. A diferença é que dinheiro, conhecimento e poder 
chegarão a um fim. Todos os assuntos humanos do mundo que estão baseados na humanidade 
chegarão a um fim, mas o amor verdadeiro eterno nunca se esgotará, não importa quanto você 
se canse. O que é surpreendente é que haverá uma continuação eterna do conteúdo interno que 
permitirá que você se aproxime cada vez mais do infinito. Assim, chegamos à conclusão que 
este poder é mais do que suficiente para preencher o universo. [Sim] 
 
A questão importante é se vocês estão ou não expandindo o direito essencial de possuir aquilo 
que está centrado no amor de Deus. Vocês devem entender claramente. Vocês devem 
entender que se trata de uma questão de extrema seriedade que vocês devem estar dispostos 
até mesmo a se ajoelharem pelo resto de suas vidas e estar determinados a não se levantarem
ou morrerem a menos que possam encontrar uma solução para isto. 
 
Se vocês não podem fazer isto por si mesmos, então deve ser feito através dos outros, para 
que as pessoas sejam capazes de testificar, “Ele é seu filho amoroso que viveu para esse 
padrão.” Vocês serão reconhecidos através deste testemunho. Se não diretamente, vocês 
devem ser reconhecidos indiretamente. Por quê? Isto é muito parecido como na providência 
de restauração para Deus reivindicar a posição Caim, a figura Caim deve reconhecer que a 
figura Abel é “o filho amoroso de Deus” ou “Abel.”  
 
Somente depois disso, Deus pode aceitá-lo. Esforçar-se para ser reconhecido indiretamente, se 
vocês não podem fazer isto diretamente é o caminho dos líderes da Igreja de Unificação de 
hoje. 
 
Eu tenho reconhecido vocês e tenho colocado vocês na posição de filho amoroso de Deus e 
meu, mas isto não é suficiente. Se vocês não podem trazer solução para isto por si mesmos, 
então devem fazer isto indiretamente. Através destes caminhos duais, vocês devem fazer uma 
tentativa determinada para assegurar o reconhecimento. Vocês entendem? [Sim] 
 
Assim, esposas não são suas próprias esposas. Ainda resta diante de vocês a tarefa de viver 
para o benefício dos filhos como também uma tarefa que deve ser consumada com o seu 
direito de determinação de amor. Porque estas tarefas ainda permanecem irrealizadas, vocês 
não podem ainda se tornar o sujeito. 
 
Se vocês seguirem minha direções a igreja se desenvolverá. Se ela não prospera, então o que 
eu disse a vocês é falso. Tentem e vejam. Alguma vez vocês já tiveram a experiência de 
esperar pela chegada de outros membros e compartilhar sua pequena refeição, e não comê-la
sozinhos embora vocês estejam famintos? Alguma vez vocês já esperam a noite toda sem 
dormir pelos membros que ainda não voltaram de seu trabalho? Este é o amor de pais. Vocês 
não devem apenas falar sobre isto, mas também devem viver isto. [121-242] 
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Portanto vocês devem repetidamente estabelecer esse fundamento. Isto deve se tornar um 
hábito. Os hábitos do mundo decaído conduzem vocês a pensar sobre o céu onde quer que 
vocês vão? Vocês pensam sobre isto quando estão sentados ou comendo? Vocês estão 
centrados em Deus 24 horas por dia? Como é isto? Todos vocês entendem a si mesmos. 
Quando pensam sobre os Verdadeiros Pais, vocês devem estar experimentando sua medula 
óssea derreter e suas pernas tremendo bastante enquanto caminham em uma estrada. Isto é o 
que acontece quando o céu e terra chamam a atenção de vocês que não cumpriram sua 
responsabilidade. Eles diriam, “Vergonha! Como os filhos dessa nobre família da Unificação 
podem se comportar dessa forma?” 
 
Vocês devem ter o coração que se envergonha ao ver a grama na terra e o riacho fluindo, e 
gritar para os cães da vila quando eles latem para vocês, “Vá em frente e façam isto mais 
forte; para alguém como eu, os cães devem latir.” Somente quando todos vocês podem passar 
por essas experiências, a agonia do céu, que está escondida no fundo da história do universo, 
um dia pode ser apagada. Devido a quais esforços? Devido aos seus próprios esforços. Como 
os descendentes da Queda tentando seguir e servir os pais no céu, seus olhos devem sempre 
estar encharcados em lágrimas. A razão que a igreja não pode progredir é porque não nos 
tornamos uma unidade sobre este assunto. Isto nunca será assim a menos que tudo o que 
vocês pensam, ouvem, sentem como também seus olhos, narizes, bocas e orelhas, e seu estilo
de vida estão todos de acordo com isto. Vocês devem esperar os membros chegarem. Vocês 
devem aguardar por eles mais do que por sua própria esposa e filhos. Experimentem. 
 
Se fizerem um esforço excruciante e nem mesmo conseguem um segundo para dormir, vocês 
serão capazes de ver claramente uma visão do que eles estão fazendo. Neste momento, todos 
os bons antepassados dos membros que estão no mundo espiritual estarão ligados e ajudarão 
vocês. Quando eles finalmente chegam, vocês devem ser capazes de dizer a eles, “tais e tais 
coisas aconteceram ontem.” Vocês entendem? É assim que é? Seus falsos! Depois que vocês 
oram, serão capazes de dizer que momento da manhã eles virão. Vocês saberão tudo isto. Até 
mesmo a hora da visita. Se vocês declaram que eles chegarão, então eles virão sem falhas. É 
assim como é grande o poder do amor. Vocês entendem? O coração de desejo e adoração é 
grande. [171-31] 
 
A realidade do coração significa o direito de Deus de domínio, que firmemente se coloca no 
centro da conexão pelo amor entre o reino do céu no céu e o reino do céu na terra. Isto deve 
ser estabelecido direto na teoria. Então não há nenhum espaço para Satanás invadir. Ele 
automaticamente se submeterá, e vocês podem repreendê-lo, “Seu bastardo, onde você pensa 
que isso é...” O universo o protegerá. Porque o universo está fornecendo proteção? Sendo que 
este é o sujeito ideal de todas as coisas, então tudo tentará ser parte disto, sem tirar nada. 
Deste modo, isto permanecerá sob proteção. 
 
O que vocês podem utilizar para medir se sua igreja está ou não fazendo progresso? Com este 
princípio básico – vendo se sua igreja está ou não alinhada com isto – veja onde está o 
problema. Se isto não está em linha reta, então não importa quanto vocês tentem, isto não 
funcionará. É um grande pecado considerar o fundamento da igreja como o palco de sua 
própria vida e pensar sobre todas as coisas em termos de sua própria conveniência. Vocês 
devem representar o mundo e a nação. Isto não é verdade? O mundo não é mais amplo? O que 
eu tenho que fazer para me mover na direção do mundo? Eu devo sacrificar a mim mesmo 
para estar ligado com a família, sacrificar a família para estar conectado com a nação, e então 
sacrificar a nação para me mover na direção do mundo. Então quando vocês retornarem, não 
devem voltar em uma linha reta. Vocês terão que fazer um círculo completo. [71-16] 
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8) Vista a Igreja com a Roupa do Amor 
 
Uma pessoa deve ser sensível em sua vida cotidiana. Vocês devem ter uma mente ágil. Então 
vocês devem ter coração. Ser sensível significa estar em conformidade com a razão. Vocês 
devem ser capazes de examinar frente, atrás, esquerda e direita. Vocês não podem ser 
bitolados. Vocês devem ser capazes de distinguir acima e abaixo, frente e atrás, e esquerda e 
direita. Então, seu coração e afeto podem abraçar tudo. A roupa do afeto envolverá a todos. 
Ela vestirá avô e avó, como também a criancinha. Isto não é vedade? A roupa da teoria é 
apenas unilateral, mas a roupa do coração é abrangente. Por esta razão, mesmo uma avó de 
oitenta anos de idade gosta de mim. Atualmente, este lugar se tornou a sede de residência de 
avós. Isso também é verdade para as crianças, se vocês vestirem elas com a roupa do amor, 
então todos gostarão disso. O interior da roupa do amor é um lugar onde todos vão querer 
abraçar uns aos outros, e nunca vão querer ser divididos em partes, querendo descansar e 
dormir para sempre. 
 
Vocês devem possuir este tipo de coração. Somente então a mente estará em paz. Então, 
quando alguém chega perto de vocês, ela ficará feliz sem nenhuma razão. Se essa pessoa 
come em sua casa, ela se deleitará na mais humilde das refeições. Quando ela dorme em sua 
casa, ela não precisa de cobertores e apenas se deitará no chão nu e adormecerá 
confortavelmente; e ela não se importa de ficar para uma vigília de oração a noite inteira. É 
assim como deve ser. Sua igreja é assim? Ela é assim ou não? Vocês devem criar 
desenvolvimento em sua igreja. Vocês devem desenvolver sua igreja. Sendo que a casa já está 
edificada, vocês são os donos da casa, e vocês são os líderes. Mas a questão importante é 
como vocês passam seu tempo nela, como vocês estão dormindo, como vocês estão fazendo 
as refeições. Isto não é tudo. Vocês devem ser responsáveis pela igreja, mas também devem 
assumir responsabilidade pela nação. E então ser responsáveis pelo mundo. Este é o caminho 
que devemos trilhar durante nossa vida. [81-328] 
 
9) Você Deve Orar pelos Membros que estão Sofrendo 
 
Há membros em suas regiões que representaram o todo e fizeram contribuições como 
membros modelo. Vocês, como os líderes regionais, devem entender claramente que se vocês 
deixam estes membros modelo passar fome ou sofrer, então a região ou a área não progredirá. 
 
Quando oro por uma região ou área no interior, eu não oro pelos líderes regionais. Eu oro por 
aqueles membros exemplares que estão fazendo seu máximo para se tornar leais, e trabalham 
duro pela edificação de uma base recíproca. Isto é o que eu devo fazer para nossa vontade 
progredir em frente. 
 
Não devemos elogiar o líder quando a região tem feito um bom trabalho, mas devemos 
elogiar aqueles membros de cujos esforços o líder foi capaz de trazer a vitória. No futuro, os 
líderes devem orar em benefício dos membros que os ajudaram. Vocês não devem estar em 
débito com eles na realidade da fé e coração. Se há membros na linha de frente que estão 
atravessando sofrimentos, então mesmo quando estão tendo uma refeição, vocês devem 
pensar sobre eles, e com lágrimas pegar a colher, e com lágrimas engolir sua comida. Uma 
oração, “Deus, por favor, cuide deles,” deve surgir inconscientemente. Se vocês carecem 
deste tipo de coração, então não haverá qualquer progresso. Esse líder regional estará 
continuamente em sofrimento. 
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Devemos olhar para os trinta milhões de pessoas da Coreia com este princípio. Vocês não 
devem esquecer que há aqueles entre este povo que estão em grande miséria. Mesmo 
enquanto comem uma colherada de arroz ou de sopa, vocês devem orar fervorosamente, “Pai 
Celeste, entre nosso povo há aqueles que não podem nem comer isto, assim, por favor, dê isto 
para eles. Sendo que tudo no universo é Seu, por favor, dê a eles.” Este tipo de coração 
desesperado de dar deve alcançar até a ponta do cabelo deste povo. É assim como vocês 
devem ser, por isso vocês certamente não devem fazer coisas na tentativa de receber alguma 
coisa. 
 
10) Você Deve Assumir o Papel de Pai e Mãe 
 
Para esse casal (os Dursts), o que é importante é que eles estão unidos. Vocês devem saber 
que porque eles ajudam um ao outro, eles devem se tornar exemplos. Além disso, o grupo 
inteiro tenta cumprir a responsabilidade de pai e mãe, e os novos membros também tentar 
fazer a mesma coisa... Vocês devem criar um ambiente no qual se tornam atenciosos com um 
membro novo que acabou de ouvir o Princípio, perguntando logo que vocês retornam se ele já 
se tornou ou não um membro, e questionando antes de vocês comerem ou se vestirem, a 
despeito de seu estômago faminto, se ele se tornou ou não um membro. Isto não é como 
deveria ser? Este é o princípio fundamental do progresso. Não há nenhum outro além desse. 
[94-152] 
 
A fim de que a igreja se desenvolva, vocês devem amar os idosos. Vocês também devem 
amar os jovens, mas devem primeiramente amar os idosos. Independentemente de seu 
vestuário e aparência, vocês não devem pensar sobre eles como estranhos. Vocês devem ter o 
coração de pais. Com este tipo de coração vocês devem orar, “Por favor, permita que eu me 
torne alguém que conduz a vida das pessoas centrando na vontade de Deus.” [23-68] 
 
11) Você Deve Obter a Simpatia de Seus Colegas 
 
Quando olho para todos os membros da Igreja de Unificação de hoje, porque é que embora 
nossa atual responsabilidade seja dar um passo em frente, estamos experimentando 
estagnação? Os líderes regionais têm sido autocentrados, por isso eles não estavam em uma 
posição de terem a simpatia de outros líderes regionais ao redor deles, e não estavam na 
posição de obterem simpatia das sedes e de mim.  
 
Além disso, eles não edificaram a base para céu, terra e toda a humanidade de hoje terem 
simpatia com eles. Por esta razão, vocês se tornaram esgotados, e onde quer que se coloquem 
há solidão, e o fundamento que vocês colocam sobre as cabeças ruma para a destruição. 
Vocês devem entender isto. 
 
Por esta razão, aqueles que estão em uma posição de responsabilidade devem se colocar no 
fundamento que sempre conduzirá para a simpatia de Deus, e somente então os descendentes 
que os seguirão se tornarão filhos filiais e patriotas diante do céu.  
 
Vocês devem assumir este coração, e quando voltam para suas regiões, vocês devem se tornar 
adaptados para a era atual, e desejo que depois de estabelecer o fundamento que esteja 
alinhado com o padrão de Deus, vocês devem mobilizar todas as suas habilidades para 
conduzir o trabalho. 
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Seção 1. O Crescimento e Progresso da Igreja (Parte 4) 
 
5. O Progresso do Próprio Ministro 
 
1) O Homem Precisa de Estímulo para Progredir 
 
Para um homem fazer progresso e alcançar determinados objetivos, ele precisa receber 
estímulo. Se vocês querem alcançar um propósito com o valor de 100, então vocês precisam 
de determinação que some ao valor de 100, e precisam seguir através de um período de tempo 
de duração equivalente. Em outras palavras, vocês devem seguir através de algum período de 
tempo. Ao passar através deste tempo, vocês precisam do poder de propulsão. Uma pessoa 
obtém o poder de propulsão através de estímulo ocasional. [31-273] 
 
O homem não pode avançar sem estímulo. O homem precisa de estímulo. Aqueles que não 
podem ser estimulados na atual circunstância não podem fazer progresso. A fim de criar 
estímulo vocês devem ter entusiasmo, mas esse entusiasmo não pode ser gerado por si 
mesmo. Sem um relacionamento recíproco, ele não pode ser produzido. Vocês devem 
entender isto. Vocês não podem gerar entusiasmo sem estabelecer um relacionamento de 
sujeito e objeto. [36-131] 
 
Vocês sempre devem ser estimulados. Vocês devem receber estímulo que seja melhor do que 
o do presente. Onde vocês são reabastecidos? Vocês devem ser reabastecidos por Deus ou os 
membros. Se não do povo, então o rei e o céu são as únicas fontes de estímulo.  
 
Portanto, vocês devem segurar nas duas mãos, os membros e o céu. Isto não é verdade? Há 
algo mais? Se vocês não cumprem isto, então estarão violando a vontade. 
 
Suponham que leva dez anos para alguém cumprir um grande propósito. Então, na tentativa 
de perseverar por dez anos, vocês ficarão exaustos a menos que tenham assegurado uma 
forma para gerar poder que pode fornecer estímulo todos os dias. Isso é verdade? Algumas 
pessoas ficam cansadas antes de passar três anos. A razão é que sua fonte de estímulo está 
cortada. [56-57] 
 
(2) Você Deve Ser Capaz de Estimular Novas Coisas Centrando em Deus. 
 
Na Igreja de Unificação de hoje, se há membros que podem superar as emoções da vida 
cotidiana, e perseguir coisas novas todos os dias, que podem realmente experimentar que 
Deus está ajudando nesse fundamento, então essas pessoas farão progresso ilimitado. [30-131] 
 
Se vocês podem colher resultados reais no ambiente, e ser capazes de sempre estar em busca 
de novas situações sem perder o fruto de profunda impressão, então sempre haverá infinito 
progresso. Na realização disso, não importa se a pessoa é um homem ou uma mulher.  
 
Se não há ninguém que esteja buscando a verdade, então vocês devem ao menos reunir os 
filhos e contar a eles contos de fadas, e cantar canções infantis, e devem sentir novo estímulo 
que tornará vocês intoxicados no ambiente. Quando vocês podem sentir isto, então Deus 
estará com vocês. A fim de receber esse novo estímulo, vocês sempre devem desbravar novas 
áreas em sua vida. [30-124] 
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Vocês devem experimentar diretamente um estilo de vida no qual podem ser estimulados por 
novos aspectos de si mesmos centrados em Deus. Quando vocês fazem seu trabalho enquanto 
sentem este coração, então multiplicação virá com certeza. Então, desenvolvimento virá na 
sequência. Em uma árvore viva brotarão novos brotos. Hoje será diferente de ontem. Haverá 
poder de vida certamente em funcionamento. Por outro lado, uma árvore sem raízes é uma 
árvore morta. Isto mudará rapidamente na base diária. [30-133] 
 
Vocês devem se colocar na posição representando o coração do criador que está criando algo 
novo em uma nova área, e então cria a determinação para fazer uma contribuição em 
encontrar o novo padrão que pode fazer surgir o valor infinito. Se vocês podem se tornar tal 
pessoa, então nunca perecerão. Porque Deus está sempre com esta pessoa, ela sempre dará um 
passo em frente. Vocês entendem? [Sim] [30-155] 
 
Eu posso estar confiante na atitude, “Qualquer coisa que eu decidir não é a partir da posição 
de meu ser individual. Isto vai passar. Não importa quão severa a oposição, eu não sou 
alguém que sucumbirá diante de oposições.” Vocês devem saber que sou alguém que possui 
essa tradição histórica. Vocês entendem o que quero dizer? 
 
Vocês devem ter esse fundamento para a vida. Se estou sozinho, eu não me envolvo em outras 
vãs fantasias. Quando estou sozinho, eu imediatamente tenho muitos pensamentos sobre como 
isto será desta forma e aquilo será daquela forma centrando na providência. Mais do que 
qualquer outro, estou imerso em pensamentos como, “Pai Celeste, esta questão não seria desta 
forma? A menos que isto se mova dessa forma, isto não estará de acordo com sua vontade 
como visto a partir do ponto de vista do Princípio? Isto deve ser mudado para essa forma, mas 
para essa tarefa não precisamos dessa e daquela pessoa.” Quando vocês olham, para mim, 
parece como se eu não tivesse esses pensamentos, certo? Eu sempre tenho tempo para pensar. 
Quando é possível frequentemente vou para lugares como Cheong Pyeong, e realmente 
aprecio estes momentos. 
 
Vocês sempre devem relembrar o passado quando estavam fazendo devoção, e estavam 
fazendo a conferência final com Deus, e recordar os sentimentos emocionantes em situações 
desesperadas com Deus ao seu lado. Se está chovendo vocês devem lembrar os dias do 
passado quando choveu, e quando está ensolarado vocês devem lembrar os dias ensolarados.
Vocês devem receber estímulo na vida diária sentindo repetidamente no ambiente atual o 
coração do passado quando estavam fazendo a conexão com Deus na era histórica. Sem 
estímulo, vocês não podem progredir. [56- 56] 
 
3) Erros podem ser um Estímulo 
 
Cometer um erro não é uma coisa ruim. Se cometeu um erro, você deve receber novo 
estímulo e dar um salto. Depois de cometer um erro, se você pode dar um salto na direção do 
bem, então cometer um erro se torna uma coisa boa. Mesmo se você falhou em um curso, 
porque não estudou, você pode se tornar um estudante honrado se falhar uma única vez. 
  
Porque as pessoas vão dizer, “Seu tolo, como você falhou tão miseravelmente e não se tornou 
o melhor entre seus pares,” essa pessoa ficará abalada. Entretanto, se ela pode dar um salto 
rumo à uma nova direção, então a falha levará ao caminho do bem. Quando você se move em 
frente, é difícil seguir em uma linha reta. Quando você segue este caminho, deve colocar seus 
melhores esforços. [100-88] 
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4) Você Tem que Ser Capaz de se Colocar como Sujeito para Liderar o Ambiente 
 
Vocês devem fazer progresso com a ajuda do estímulo central de alegria, absorvendo assim 
todas as situações no ambiente. Em tal lugar, mesmo se vocês dizem para Deus partir, Ele não 
irá. Enquanto vocês empregam algum fator de desenvolvimento e superam a realidade da 
praticidade e do tempo, Deus não deixará vocês. Essa pessoa certamente entrará no seio de 
Deus. E ela deve entrar. Do contrário, a Vontade de Deus não pode ser cumprida. [29-244] 
 
Vocês devem reformar o ambiente. Vocês devem sempre tirar algum tempo para ir para 
algum lugar tranquilo sem crianças ou para o campo sagrado. Então, com relação ao aspecto 
interno de si mesmos, vocês devem encontrar a posição subjetiva dentro de vocês mesmos, 
onde podem criar um estímulo para si mesmos. Se ao contrário, vocês seguem em marcha 
lenta no ambiente habitual de vida do presente, e ainda esperam algum progresso por si 
mesmo, esta é uma vã fantasia. Por esta razão, vocês sempre devem tentar dar origem a novas 
circunstâncias. [30-125] 
 
5) Para um Ministro se Desenvolver 
 
Tenho demonstrado mais devoção a Deus do que qualquer outro entre os inúmeros cristãos na 
Coreia até hoje. Uma pessoa com fé seguramente se desenvolverá. A partir do coração fiel de 
um indivíduo, ele avançará e experimentará o coração da família, do povo, e então do mundo. 
Portanto, se há alguém que faz mais devoção com um coração fiel, então Deus vai se agarrar
nessa pessoa. Se Deus fosse se agarrar a alguém sem essas qualificações, então Deus não 
poderia realizar a sua estratégia. Para as pessoas que tenham recebido a missão para defender 
o Reino do Céu, a questão mais séria é como elas orientam sua situação com fé. [25-318] 
 
Sua devoção deve ser comovente. Vocês devem experimentar tristeza. Vocês devem derramar 
lágrimas de tristeza cuja causa somente vocês conhecem. Deve haver uma repetição do estilo 
de vida no qual mesmo quando estamos caminhando na estrada, vocês sentem tão sem
controle que têm que se segurar no poste de telefone para se firmar. Esta é a forma como é 
minha vida. Eu vou e volto nos 50 estados e faço essas orações. Quando oro dessa forma, o 
eixo do céu estará assegurado firmemente. Assim, enquanto continuo a fazer devoção, a 
batalha certamente terminará com a vitória de Deus. [145-119] 
 
Se vocês não agem de acordo com o Princípio, então não haverá nenhum desenvolvimento. 
Por esta razão, o Princípio da Igreja de Unificação não é uma doutrina vã. Este é um princípio 
científico. Se isto não é praticado na realidade, então progresso não ocorrerá. Deus não será 
movido. [56-346] 
 
Vocês devem ser honestos. Se vocês estão escondendo coisas e não seguindo em frente, então 
não podem se desenvolver. Mas pessoas honestas farão progresso. Esse é o motivo pelo qual o 
universo apoiará essas pessoas. Onde quer que essa pessoa vá o universo a apoiará. 
Independentemente de leste e do oeste, do passado, do presente e do futuro, para alguém que é 
honesto, todos se tornarão amigos. [100-88] 
 
Quando vocês querem descobrir que tipo de pessoa fará progresso, então tudo o que devem 
fazer é observar quão atentas as pessoas ao redor desse alguém estão em relação a ele. Se essa 
atenção desaparece, então a pessoa certamente perecerá, e uma segunda figura que está 
recebendo a atenção dos outros aparecerá. [17-333] 
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Um homem deve ter desejos. Quando vocês estão no trabalho, devem ter o desejo de fazer 
mais hoje do que ontem, fazer mais amanhã do que hoje, fazer mais depois de amanhã do que 
amanhã. Somente então vocês podem avançar em frente. [21-91] 
 
A única e definitiva finalidade é investir todos os esforços em seu próprio desenvolvimento. 
Se vocês esperam que os outros reconheçam seu mérito enquanto ainda estão no processo de 
realizar suas responsabilidades, então vocês são tolos. Isto é como ir a uma festa, e pedir 
kimchi sem saber se o anfitrião está ou não disposto até mesmo a te dar bolo de arroz. Pensem 
sobre isto. Sem saber se ele receberá vocês com uma refeição, como vocês podem mostrar 
suas colheres? Vocês devem conduzir uma vida de etiqueta adequada. [23-146] 
 
Uma pessoa que, depois de enfrentar a chegada do outono, já começa a se preparar para a 
primavera prosperará e crescerá. Por outro lado, aqueles que mesmo depois do advento do 
outono não se preparam para a chegada da primavera são como pessoas mortas. Eles não se 
preparam para receber a primavera. Mas uma árvore começa a se preparar para receber a 
primavera logo que suas folhas caem no outono. Vocês entendem? Vocês devem entender 
isto. Não importa quão frio o inverno e quão severo o vento frio, devemos perseverar em 
frente a fim de receber a primavera. De forma semelhante, não importa quão grande a 
perseguição, isto não deve se tornar um problema para nós. Vocês devem ser capazes de 
lançar âncoras de vida a partir de seus quatro membros. [41-150] 
 
Se vocês querem restaurar, então a partir de um para dois… Por esta razão, vocês devem 
preparar sua mente para começar a partir de baixo. Se isso é impossível, então vocês devem 
estar preparados para se mover adiante, acelerando o seu trabalho. “Vamos nos apressar e nos 
mover para Nova York,” é o que devemos estar dizendo. Cada pessoa deve decidir se vai 
levar três anos ou cinco anos, por exemplo. Vocês têm essa atitude? Vocês têm ou não? Vocês 
devem ter algo assim, não é? Vocês devem ter a determinação, “Eu seguirei mesmo se levar 
sete anos. Quando esse tempo chega, eu mobilizarei tudo o que preparei por sete anos.” Uma 
pessoa que pensa, “Todos os desafios dos últimos sete anos foram preparações para este dia,”
obterá vitória. Se vocês apresentam como condições todas as vitórias em batalhas até esta 
data, e quando atacam com esforços concentrados, então vocês podem fazer uma grande 
conquista. Vocês devem entender isto rapidamente. 
 
Não tentem se tornar bem sucedidos com muita pressa. Vocês não devem estar em uma 
posição onde são incapazes de realizar suas tarefas finais depois que seu sucesso chega. Por 
outro lado, se vocês obtêm vitória somente de forma gradual, se podem continuar e manter 
isto pela eternidade, isto é o que vocês devem estar destinados a fazer. Este é o tipo de 
sucesso que eu quero. A fim de alcançar isto, vocês devem pavimentar o caminho de forma 
mais diligente. Vocês devem estar firmes. [66-11] 
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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 

Seção 2 – Testemunho (Parte 1) 
 
1. A Razão Que Devemos Testemunhar 
 
1) O Que é Testemunho 
 
O que é testemunho? Testemunho é induzir as pessoas a deixarem o mundo satânico com um 
sorriso e seguir o caminho celeste. Vocês devem entender isto. Vocês entendem? Quando 
olho para a forma como testemunham, vocês forçam as pessoas a virem, desconsiderando 
completamente se a pessoa gosta disto ou não; mas isto não está certo. O homem é um ser 
espiritual. Por isso, orem por essa pessoa e veja o que acontece; façam uma experiência. Tente 
dar seu máximo amor para uma pessoa e chore com um coração intenso a fim de criá-la e 
persuadi-la a seguir o caminho da providência. [50-279] 
 
O que é testemunho? Se Abel é positivo, então Caim é negativo. Este é o mundo satânico. 
Com relação ao mundo satânico, eu estou na posição de positivo e Abel. Devemos fazer Caim 
se submeter, de forma que este positivo do mundo satânico possa se tornar um negativo. Isto 
não está criando, mas está causando que ele se torne uma unidade comigo. É recriação, 
recriação. Vocês entendem? 
 
Assim, isto não funcionará se ele não gosta disto; ele deve estar feliz. Deus criou o mundo 
com alegria e não com tristeza, isso não está certo? Portanto, vocês devem dar amor que 
supere a quantidade de dificuldade e sofrimento que vocês estão enfrentando. [108-84] 
 
Criação é investir, investir e investir novamente. Vocês serão capazes de receber tanto quanto 
tenham dado. Vocês entendem? Por esta razão, vocês serão restaurados na extensão que 
tenham investido nas pessoas e no arcanjo. Isto é pela mesma lógica. 
 
Porque essa fórmula existe, quando me coloco no público, eu digo, “Coloquem mais esforço, 
invistam se sacrificando.” Esta é uma educação correta ou uma má educação? Isto deve ser 
continuado até que a restauração seja completa. Deus é o mestre da criação. Ele se empenhou 
na criação porque alguém disse para Ele fazer isso? Não. Ele fez isto voluntariamente. Assim, 
isto pode ser feito tendo alguém dizendo o que fazer? Isto seria cumprido somente porque eu 
desejo isto? [Nós mesmos devemos querer isto.] O mesmo vale para eles também. 
 
Então, o que está acontecendo ao testemunhar? Está pedindo para vocês completarem a tarefa 
e voltarem rapidamente. Está pedindo para vocês retornarem para o céu rapidamente. Assim, 
quem não está disposto e está relutante será condenado no mesmo local. Por esta razão, estou 
perseguindo vocês a fim de evitar sua destruição. Isto soa teórico.  
 
Portanto, uma vez que vocês entendam isto, vocês devem sair imediatamente. Um alemão, um 
americano, um homem negro e um homem branco devem sair. Vocês não podem ter a atitude, 
“Eu não preciso disso. Mesmo se eu tentar, o resultado somente será isso e aquilo.” Tudo 
depende deste tipo de coisa. [81-154] 
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O principal objetivo de uma campanha de testemunho é criar uma esfera nacional para 
testemunhar. Se vocês podem edificar um fundamento nacional para testemunho, então
estabelecerão a esfera nacional de liberdade. Se vocês podem edificar um fundamento em 
âmbito mundial para o testemunho, então estabelecerão a esfera mundial da liberdade. Esta é 
uma das estratégias de Deus para o mundo físico. [55-28] 
 
Eu digo para vocês saírem e testemunharem, mas o que é testemunho? É mostrar o caminho. 
É mostrar a vocês como retornar para Deus para o benefício do mundo, assim, quão grande é 
isso? Se vocês perguntarem para um homem original, “Onde você está indo?” ele responderá, 
“Ao passar pelo mundo, eu devo retornar para o Reino do Céu.” Assim, quão grande é a tarefa 
que pavimenta o caminho. Recebendo perseguição, recebendo isto e aquilo… Sempre, uma 
pessoa retorna para o céu passando pelo mundo. [117-102] 
 
Se vocês não têm nenhuma prova, então devem encontrá-la. Se a letra de uma das canções 
sagradas diz, “Jesus, eu acredito em Jesus porque recebi muitas provas.” Vocês já receberam 
alguma prova? Vocês saem para testemunhar se gabando que têm evidências, mas vocês 
acham que elas podem ser consideradas como provas? O que utilizam para provar as coisas, 
quando vocês não podem convencer ninguém a permanecer? Isto não tem nenhuma 
relevância. 
 
Quando forem para o Reino do Céu, vocês terão dons que trarão? Quando vocês chegarem no 
mundo espiritual, estarão colocados diante de muitos mártires e santos de grande mérito. 
Vocês podem desembrulhar seus pacotes de dons na frente dessas grandes figuras? Por favor, 
reflitam profundamente. Vocês acham que podem desembrulhar e apresentar coisas que 
parecem pertences de um mendigo? Que tipo de sofrimento a Igreja de Unificação atravessou, 
e que tipo de sofrimento vocês enfrentaram? Vocês dizem que estão vivendo para o benefício 
da nação e do mundo, mas sem passar por esse sofrimento, como podem dizer que têm 
conduzido essa vida? É mais adequado vocês assumirem a atitude, “Embora eu tenha sofrido 
um pouco, isso não pode acrescentar nada a um sofrimento de verdade.” Vocês ainda têm um 
longo caminho a seguir. Quando chegarem ao mundo espiritual, vocês devem ser capazes de 
desembrulhar sua caixa de dons e dizer, "Isto é o que eu preparei toda a minha vida, por isso, 
por favor, recebam isto.” Até mesmo uma mulher traz um dote completo quando se casa, 
então como vocês podem ir para o mundo espiritual de mãos vazias? [32-371] 
 
2) Razões Que Devemos Testemunhar 
 
Qual tem sido o propósito perseguido pelas religiões até hoje? A busca centrada na questão de 
restaurar o próprio eu. Este tipo de religião certamente perecerá. Não importa quão forte possa 
ser seu fundamento em âmbito mundial no presente, é necessário um reavivamento espiritual. 
Qual é o propósito daqueles que estão buscando a religião para salvar suas próprias vidas e as 
vidas dos cristãos? Eles dizem que estão tentando alcançar a salvação e ir para o céu. Isto não 
é como deveria ser. Quando vocês forem para o mundo espiritual, é inútil ir para lá sozinho. 
Vocês devem estar conduzindo uma vida de fé para o benefício de trazer junto toda a 
humanidade. 
 
Por esta razão, mesmo se dizem para vocês não testemunharem, vocês devem persistir. 
Mesmo se dizem para vocês não conduzirem uma vida de bondade, vocês devem encarnar a 
bondade através de suas ações. [35-205] 
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Vocês nunca podem entrar no céu sozinhos. Vocês somente podem ir para lá em pares. Por 
esta razão, devem formar um casal, ter irmãos e irmãs, e restaurar a base de quatro posições 
antes de poderem ir. Porque o Rev. Moon da Igreja de Unificação descobriu e elaborou em 
público tudo que é necessário, então há muitos entre os jovens que não gostam dele. Quando 
eles pensam sobre isto, eu já falei as melhores coisas e as vendi. Mas isso não significa que 
sou um vigarista religioso. 
 
Considerando isto, vocês devem estar assumindo as atividades de testemunho a fim de ganhar 
vida? [Devemos fazer isto.] A quem o céu pertence? Ele pertence ao Rev. Moon? Se ele 
pertence ao Rev. Moon, então vocês irão para o céu alugando-o de mim? [34-293] 
 
O propósito de sair para testemunhar é ganhar sua própria vida como também salvar Caim. 
Em outras palavras, o propósito de testemunhar é receber o certificado de validação de Deus e 
de Satanás, e colocar isto em prática. É sua batalha viver de acordo com as condições que 
vocês estabeleceram para receber o certificado. Vocês entendem? Vocês devem estar cientes 
disto enquanto estão trilhando este caminho, mas é assim como vocês têm vivido? Vocês têm 
seguido seus caminhos sem entender nada disso, certo? [40-252] 
 
Suponham que vocês não foram capazes de trazer um único membro novo durante seus três 
anos no estado. Então, aqueles que morreram durante este período podem acusar vocês, 
dizendo, “Seu bastardo, você não está ciente do fato que se não testemunha para as pessoas, 
então elas se tornam Satanás? Porque você não testemunhou para mim? Você foi enviado pelo 
céu, mas porque não testemunhou para mim? Eu tive que ir para o inferno porque você não 
testemunhou para mim.” Se eles dizem isto, então o que vocês farão? Eles lamentarão cheios 
de ressentimento, “Eu tive que ir para o inferno porque você falhou em testemunhar. Eu fui 
enviado para Satanás. Por isso, eu farei novamente a acusação contra vocês.” Além disso, eu 
também farei essas acusações contra vocês. [125-18] 
 
Agora nós na Igreja de Unificação estamos prestes a sair para testemunhar. Isto está 
avançando para frente ou recuando para trás? “Sair para testemunhar” seguramente é avançar 
em frente. “Sair” é o mesmo que fazer progresso. Portanto, sem testemunhar não haverá 
nenhum desenvolvimento e progresso. Aqueles que falam contra as pessoas que estão 
testemunhando encontrarão sua condenação. Se elas falam essas palavras más, então elas se 
tornarão mendigos. Apenas esperem e vejam. [36-127] 
 
Se não testemunham, então vocês declinarão. Se vocês querem desaparecer, então não 
precisam sair para testemunhar. Não importa quanto vocês proclamem o amor de Deus, sem 
Caim vocês não podem entrar no Céu. [34-292] 
 
Vocês devem ir testemunhar com todo o seu coração e devoção. Quando estão fazendo 
testemunho, vocês devem implorar ajuda de sua mãe, irmãos e irmãs dizendo que mesmo com 
seus melhores esforços, não é suficiente. Vocês devem tentar obter cooperação de pais, 
irmãos e irmãs. Isto é o que vocês devem fazer. Somente então vocês podem receber a ajuda 
do mundo espiritual. Se eu digo para saírem para testemunhar, vocês correrão dizendo, “Eu 
não quero sair para testemunhar, eu não vou.” Como vocês podem entrar no céu com essa 
atitude? Vocês devem sair e investir mais do que qualquer um na vila. Se vocês estão na 
América, mesmo se demonstram devoção maior do que os primeiros pioneiros, isto ainda é 
insuficiente, e ainda não será suficiente se tiram todos os bens de sua irmã mais jovem, seu 
irmão mais velho, seus pais e de vocês mesmos, e investem tudo em sua missão. 
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Contudo, o que vocês fazem é dormir e brincar todo dia. Se isso é o que vão fazer, então é 
melhor que vocês nem saiam para o primeiro lugar. 
 
Até agora, vocês já passaram pelas exigências das atividades que estavam engajados? Vocês 
já passaram pelas atividades que correspondem ao Velho Testamento? Quando você vê 
alguém gastando um pouco mais de dinheiro, então você pensa, “Sendo que essa pessoa 
comprou essas e essas roupas, eu devo comprar roupas um pouco melhores?” Vocês fazem 
isso ou não? E quanto a você? 
 
Por isso estou dizendo para vocês saírem para testemunhar. Vocês testemunharam? [Sim] Se 
eu pergunto isto para vocês, vocês me dizem que não puderam fazer isto porque não tiveram 
tempo, mas vocês realmente não têm tempo? Já lhes ocorreu que isto é realmente porque sua 
devoção é inadequada? Isso é verdadeiro ou falso? [Verdadeiro] Vocês devem entender isto. 
 
Vocês todos são como arruaceiros… membros da Igreja de Unificação não devem ter nada a 
ver com os arruaceiros. Se esse não era o caso, então eu não tinha que passar por sofrimento. 
A vida é muito curta. Assim, porque vocês estão agindo de forma tão tola? Por quê? Porque 
vocês estão se comportando dessa forma? Isto é o que vocês devem compreender; vocês 
devem entender os princípios fundamentais. [95-298] 
 
Podemos reclamar? Podemos nos dar ao luxo de ficar cansados? Vocês precisam deste tipo de 
coração. Vocês devem dizer para si mesmos, “Por conta da minha completa devoção, me 
tornarei filho de Deus, um grande filho.” Vocês entendem? Vocês devem sair no lugar de seu 
pai e sua mãe. Vocês devem exibir amor antes de retornar. Isto é o que vocês devem fazer. 
 
Vocês devem visitar cada casa e explorar como se estivessem escavando a procura de grandes 
pepitas de ouro. Vocês devem visitar muitas casas. Vocês devem realizar isto. Vocês devem 
testemunhar. Testemunhar, sem isto vocês não podem entender a situação de Deus, de Jesus e 
minha. Estou fazendo testemunho mesmo agora. Isso não é a mesma coisa? Este é o caminho 
do Princípio. [95-303] 
 
Para vocês neste momento, testemunhar é o inimigo ou seu corpo é o inimigo? [O corpo é o 
inimigo] Vocês não podem sair para testemunhar simplesmente por sua própria vontade. 
Aqueles que estão para sair para testemunhar devem primeiramente ser reconhecidos por 
Satanás. Testemunhamos a fim de ser reconhecidos por Deus. Portanto, vocês devem 
primeiramente obter o certificado de validação de Deus e de Satanás, e então sair para o 
campo de batalha. Vocês entendem? [Sim] 
 
Vocês não estão saindo para fornecer salvação, mas ao invés, para obter salvação. Vocês 
entendem? Esta é minha posição exatamente agora. Vocês devem primeiramente ser salvos 
antes que possam salvar outros. Vocês devem primeiramente se tornar um Abel a fim de 
salvar Caim. Contudo, vocês já se tornaram Abel? Vocês ainda não se tornaram, certo? 
 
O que vocês devem fazer para se tornar um Abel? Primeiro vocês devem receber o amor de 
Deus, e a seguir vocês devem possuir vida. E então, vocês devem ensinar. Esta é a fórmula. 
 
Para cumprir isto, vocês devem primeiramente receber o amor de Deus. Vocês estão 
recebendo o amor de Deus exatamente agora? Como vocês recebem amor? Vocês receberão 
amor que corresponde ao grau ao qual vocês se afastaram de Satanás. 
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Vocês receberão automaticamente o amor de Deus de acordo com a extensão à qual vocês 
foram capazes de eliminar o mal. Não é assim como isto deve ser? Amor a partir de Deus que 
me buscará será na quantia do mal que eu tenho erradicado. 
 
Se eu coloco minha vida em risco e subjugo o mal, então o amor de Deus que concede vida 
será confiado a mim. Esta é a fórmula. É como uma balança de equilíbrio. Se um lado desce, 
então o outro lado sobe. Se vocês erradicam mais o mal, então o lado do bem será erguido 
mais alto, e se vocês levantam o mal, então o lado do bem será abaixado. É a mesma coisa. 
Deus somente é capaz de dar muito amor quando você tiver destruído o mal. Por esta razão, é 
dito que vocês não devem amar a si mesmos mais do que qualquer outra pessoa. O princípio 
por trás do amor de Deus é aquele que vocês receberão tanto amor quanto tenham oferecido a 
Deus. Em outras palavras, vocês recebem amor de Deus porque vocês o amam. [40-243] 
 
Um positivo e um negativo devem se tornar uma unidade para formar um positivo maior, e 
buscar um novo negativo. Então, quando eles também podem se tornar uma unidade, eles 
podem se tornar um positivo maior e buscar outro negativo. Quando um objeto grande pode 
se juntar a um objeto recíproco, então o ser unificado se torna outro positivo, e busca por 
outro negativo. De forma semelhante, a Igreja de Unificação também é dividida. Vocês 
entendem? Ela é dividida em indivíduos, famílias, tribos, povos e nações. O que Abel está 
destinado a fazer é se tornar um negativo em relação ao mundo satânico. Na essência ele é um 
positivo, mas se tudo o que vocês têm é tipos positivos, então a unificação do mundo nunca 
será realizada. Deste modo, Abel deve se tornar um negativo para digerir Caim que é um 
positivo, para que ele possa fazer um positivo maior no lado Abel. 
 
Por esta razão, vocês devem sair para testemunhar. Vocês entendem? Através do testemunho, 
vocês devem criar um positivo ainda maior. Ao criar positivos desta forma, vocês estão 
formando uma família. Abel que tenha restaurado Caim receberá a bênção no nível familiar. 
Isto não é verdade? Centrando na figura Abel no nível familiar digerindo a figura Caim no 
nível familiar, os dois devem se tornar uma unidade e criar um positivo maior, o centro do clã. 
[56-209] 
 
No relacionamento entre acima, meio e abaixo, há acima e abaixo, certo? O alto e o baixo 
devem estar conectados. Isto não são três estágios? Esquerda e direita também devem se 
tornar conectados. Ter frente e atrás, esquerda e direita, e acima e abaixo é o Princípio do 
universo. Vocês existem através de mim para o benefício dos descendentes. Por esta razão, 
vocês devem testemunhar. Vocês devem viver para o benefício do lado direito. Esta é a lei do 
céu. Isto não é verdade? Vocês devem viver para o benefício de esquerda e direita. Os pais se 
tornam esquerda e direita. Então o que é frente e atrás? Há irmãos e a nação, certo? Há 
também frente e atrás. Deste modo, vocês devem conduzir um estilo de vida altruísta. [68-
104] 
 
Vocês estão para cumprimentar a primavera; então o que é testemunho? O que é testemunho? 
O que vocês estão tentando cumprir através do testemunho? É receber o verão. O que estamos 
tentando fazer é inaugurar dias melhores quando os galhos se espalham e as folhas crescem 
grandes, para que as flores possam desabrochar e os frutos possam nascer. E quanto à Igreja 
de Unificação? O que aconteceria se vocês dissessem, “Sendo que tenho feito testemunho por 
três anos, agora posso ir para casa e relaxar”? Como seria isso? Mesmo se dá frutos, se vocês 
não têm a força de vida que pode superar isto, então quando o vento frio do norte soprar com 
força, vocês começarão a murchar e encolher. [1968.3.1] 
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3) O Propósito de Testemunhar 
 
O propósito de testemunhar é criar meu segundo eu. [18-186] 
 
O Velho Testamento é um tempo de oferta material. Isso não é verdade? [Sim, ele é.] Então o 
que é o Novo Testamento? É um tempo para ofertar o filho, como um corpo substancial. Isto é 
o que Jesus tinha que fazer. Isso não é o que Jesus fez? Naquele tempo, o corpo tinha que ser 
oferecido como um sacrifício. O corpo é a melhor oferta que Deus deseja. Isto é o que é 
restauração financeira. Isto é o que é restauração material; devemos fazer restauração 
material. Primeiro, devemos fazer suficiente disto pelas pessoas do mundo externo, as pessoas 
que não podem entender isto; então, devemos nos elevar para a posição do filho, e representar 
Deus dando amor centrando em Sua palavra. Vocês devem testemunhar. Testemunho: 
devemos fazer a missão de Jesus [95-294] 
 
O que é testemunhar? É se colocar na posição de um filho; em outras palavras, é pagar 
indenização pelo Novo Testamento. Devemos vencer sobre Satanás. Devemos obter vitória 
sobre ele. [119-49] 
 
Qual é o propósito por trás do testemunho? É se tornar melhor do que Jesus. Vocês não 
podem receber bênção se não são melhores do que Jesus. Isso não é verdade? Como vocês se 
tornam melhores do que Jesus? Jesus orou a Deus três vezes no Jardim do Getsêmani que sua 
vida fosse poupada; em contraste, eu nunca devo oferecer essa oração, mesmo quando estou 
morrendo. [Sorrisos] Eu não farei isso. Eu nunca farei isso, mesmo se tenho que enfrentar a 
morte. Se vocês podem ter esse padrão, então podem se tornar melhores do que Jesus. Assim 
é como vocês devem viver. Eu não oro por mim nem mesmo perto da morte. Eu nunca oro 
para salvar a mim mesmo. Vocês entendem? [Sim] 
 
Então, qual é o propósito de testemunhar? Sendo que devemos ser melhores do que Jesus, 
então devemos levantar discípulos que não se opõem, como os discípulos de Jesus, mas que 
seguem até o fim, mesmo no caminho de morte. Por esta razão, seja de noite ou durante o dia, 
vocês não devem deixá-los sozinhos. Vocês devem entrar no caminho da morte juntos. 
Devemos estar dispostos a morrer antes dessa pessoa ou de seu filho. 
 
Todas as cruzes devem nascer por mim, e vocês devem estar dispostos a serem golpeados por 
todas as pedras que as pessoas atiram nas vilas; vocês devem receber todas as maldições e 
acusações, e devem ser os primeiros a receber todos os espancamentos; é assim como deve 
ser. Vocês entendem? [Sim] Qual é o propósito de testemunhar? [Para se tornar melhores do 
que Jesus.] [96-122] 
 
Então como vocês testemunham? Vocês devem colocar mais esforços do que ele fez! Vocês 
devem ser mais diligentes do que ele é. Ainda mais do que restaurar as coisas materiais e 
passar pelo Velho Testamento, passar através do Novo Testamento e restaurar o filho exige 
mais esforço dedicado. Vocês devem ser mais diligentes do que isso. Este é o princípio 
básico. Vocês devem trabalhar mais duro do que isso. Se for o contrário, então isto não está 
de acordo com o princípio. Esta é a única forma de passar através do Novo Testamento. É 
cumprir a responsabilidade no lugar de Jesus. Adão perdeu a criação, o homem e o amor. Ele 
perdeu estas três coisas. Assim, a fim de se tornar seu substituto e se tornar o filho de Deus, 
devemos reivindicar de volta a criação, o homem e o amor. Esta é a forma da restauração. 
Esta é a lei básica. Estas não são as palavras do próprio Rev. Moon. Isso não é assim? Vocês 
entendem? [Sim] Portanto, não podemos negligenciar isto. 
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Deste modo, vocês não seriam capazes nem mesmo de imaginar quanto eu tive que seguir a 
fim de reivindicar de volta a criação e arrecadar dinheiro. Vocês não podem entender quantas 
lágrimas eu tenho derramado para testemunhar durante muitas noites sem dormir. Vocês não 
entendem quanta perseguição tenho recebido e quão pesada a cruz que tenho carregado a fim 
de restaurar a família que Deus queria. [96-151] 
 
Nosso testemunho através do Princípio Divino está conduzindo um movimento para encontrar 
o amor. O mundo do coração vai superar o tempo e o espaço. A palavra e a oração são 
definitivamente para o benefício do amor. Perfeição é realizar os ideais de amor. [33-69] 
 
4) O Valor do Testemunho 
 
Embora um dia de vida possa parecer breve, um dia de testemunho estará conectado com a 
eternidade. Cada uma de nossas ações nesse fundamento de ordem estará ligada com o todo 
ou com a eternidade, e permanecerá para sempre. 
 
Por esta razão, todos os seus esforços de sangue e suor durante esse único dia de testemunho 
estarão ligados com a eternidade. Depois de corrigir o bem no fundamento de ordem, e 
estabelecer os valores imutáveis que prometem a eternidade, quando todos vocês se dispersam 
pela península coreana para fazer testemunho, os valores são finalmente assegurados; então o 
que acontecerá? O “padrão de verdade é elevado,” um padrão verdadeiro que demonstra o 
caminho do homem verdadeiro sendo lentamente revelado. 
 
Será revelado no nível individual, familiar e nacional, e o padrão de verdade que a Igreja de 
Unificação exalta finalmente se tornará o padrão de todo homem; e então o que mais? [Sem 
limite…] “o dia ilimitado do bem prevalecerá,” finalmente cumprimentará os contínuos dias 
de bondade. [152-219] 
 
Quando vocês estão fazendo testemunho, então sentirão alegria. Por outro lado, sem 
testemunho, a felicidade não virá. Eu também estou conduzindo este trabalho, porque se não 
faço isto, eu sinto grande dor. Quando faço testemunho, sinto grande alegria mesmo quando
estou sendo amaldiçoado. [19-22] 
 
Quando vocês saem para uma missão pioneira de testemunho, então devem ter a experiência 
real de Deus que está sempre nos protegendo. Ao contrário, quando vocês se opõem a Deus e 
seguem na direção oposta, seus dias estão contados. [35-193] 
 
Quando vocês têm a experiência viva que Deus está vivo, então sairão para testemunhar 
mesmo se as pessoas dizem para não fazer isso. Testemunho é a atividade mais estimulante, e 
ele produz coisas novas. Se há dez pessoas diante de vocês, e então vocês conduzem uma 
conversa sincera, as dez pessoas se tornarão pessoas novas. Depois disso, vocês devem ir para 
a igreja e orar; e então vejam o que acontece. Então, quando elas estão fazendo progresso, 
vocês também estarão avançando. Vocês crescerão. [30-154] 
 
Quando vocês forem para o mundo espiritual, a única coisa da qual podem se orgulhar é do 
testemunho. No mundo espiritual, sua riqueza não pode ser um objeto de orgulho. Além disso, 
vocês não podem se gabar sobre quanto poder puderam possuir. A única coisa para se 
orgulhar é quantas vidas vocês salvaram. A questão é quantos de sua vila e município, ou da 
tribo foram conectados com a nova vida. Este é seu ativo. Esse é seu único bem.  
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Sendo que o mundo espiritual está completamente equipado com tudo, não há nada que vocês 
possam sentir falta; se há algo que podem sentir falta, então isto é um homem verdadeiro. Por 
esta razão, aqueles santos de mérito que fizeram grandes contribuições em cultivar homens 
verdadeiros podem se tornar filhos e filhas de honra no céu. Deste modo, esta é a única coisa 
que uma pessoa pode se orgulhar. [30-148] 
 
Vocês devem rapidamente realizar o testemunho e ir até o fundo. Vocês devem 
frequentemente correr, e produzir pessoas que possam subir e descer conforme a vontade 
delas. Assim, quando eu desço, deve haver pessoas que estão continuamente me empurrando 
para cima. Vocês entendem o que estou dizendo? Senhoras e senhores, suponham que eu 
tenha uma tarefa difícil e dolorosa diante de mim; então vocês não tentariam cumprir a tarefa 
no meu lugar e se recusariam ter me envolvido diretamente nela? Isto é a mesma coisa. Vocês
também devem edificar um fundamento semelhante. [104-184] 
 
Seção 2 - Testemunho (Parte 2) 
 
2. A Atitude de Alguém que Testemunha 
 
1) A Preparação Antes do Testemunho 
 
Você deve se tornar um membro de força celeste e um cidadão do céu que não pode dormir à 
noite por causa do desejo ardente de sair para testemunhar e poder colocar tudo de lado por 
causa dessa missão. Com esta mentalidade, mesmo quando estão embarcando em um trem, 
devem estar dizendo, “Trem, você está correndo tão tranquilo. Hoje será o melhor capítulo da 
minha vida, o qual posso colocar no registro como o dia mais precioso em minha vida. 
Obrigado, Pai Celeste.” Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, vocês devem ser capazes de 
proclamar, “Eu sou um cidadão de primeira classe.” Se vocês querem amar Deus, então 
devem ser muito ambiciosos. [24-336] 
 
Vocês já choraram por toda a noite para o benefício de um novo convidado? Alguma vez 
vocês lá lamentaram com mais tristeza do que na morte de seu pai, mãe, e mesmo seu amor? 
Vocês já fizeram isso ou não? Se não fizeram, então devem tentar. Vocês devem estar 
lamentando por noites sem dormir. Se vocês podem salvar uma única vida, então não há nada 
que se sentirão relutantes em sacrificar. Dinheiro, roupas e casa não são um problema. Vocês 
devem estar loucos para amar pessoas. [34-270] 
 
O nível dos membros em nossa igreja não é elevado o suficiente. Quando vocês vêm para a 
igreja, devem trazer todos os seus pais e membros da família. Vocês devem trazer seu irmão 
mais velho, e todos os demais. Quanto sangue e lágrimas já derramaram por causa de 
testemunhar para seus pais, seus primos, seus cunhados e familiares distantes? Vocês já se 
colocaram na posição de sacrifício, lutando ferozmente, e orando com enorme devoção a fim 
de orientar a vida de uma pessoa? Esta é a questão. Vocês devem se tornar o centro do 
ambiente que encontram em si mesmos. Vocês devem entender que todos devem se tornar o 
centro. [41-90] 
 
A fim de testemunhar, vocês devem pesquisar a psicologia das pessoas. Vocês devem ser 
capazes de dizer se uma pessoa gosta ou não de algo apenas olhando para as expressões da
pessoa e para a forma como essa pessoa anda. Para propósitos públicos, vocês devem ser 
capazes de julgar a emoção dessa pessoa. 
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Uma pessoa é capaz de dizer apenas observando a forma das pessoas caminharem, se a 
esposa, ou alguém próximo, está de bom humor ou de mau humor. Assim, quando a esposa 
chega, essa pessoa pode perguntar a ela, “Porque você está triste?” Então, ela fica sem 
palavras porque o esposo já sabe tudo sem nem mesmo vê-la. É assim como deve ser em sua
vida. Quando vocês oram por alguém com forte atenção, então essa pessoa também se torna 
mais atenta a vocês. [42-174] 
 
Quando vocês saem para testemunhar, somente depois de ter recebido orientação 
espiritualmente e ser bem treinados, todas as coisas se desdobrarão sem problemas. Do 
contrário, vocês devem ter algum poder espiritual que misteriosamente orientará alguém que 
estava indo fazer compras no mercado para virar a cabeça na direção de vocês. O que vocês 
fazem para que isto possa ocorrer? Vocês devem testemunhar com um coração mais sério do 
que quando estão buscando seu amor, ou quando seu amor vem visitá-los. Sem este tipo de 
atmosfera, isso nunca vai acontecer. [96-320] 
 
Quando vocês saem para testemunhar, o coração com o qual estão determinados para sua 
missão hoje deve ser diferente de ontem. Vocês devem estar determinados que, embora 
tenham se colocado com essa e essa atitude no passado, hoje estão fazendo uma nova 
resolução enquanto começam o dia; então, vocês trarão bons resultados sem falhas. 
Entretanto, se não podem alcançar isto, e começam o dia com o nível de coração e 
mentalidade pior do que ontem, então não terão outra escolha a não ser fazer uma retirada. 
Enquanto continuam seu trabalho sob esse ambiente, certamente trarão destruição sobre vocês 
mesmos. Além disso, se esse fenômeno não é meramente o sentimento de uma única direção, 
mas o sentimento de retirada está se espalhando em todas as quatro direções, então não 
importa quão grande o propósito e quão firme a determinação, estaremos presos no estado de 
completa estagnação, no qual não podemos mover nem mesmo um centímetro. [42-66] 
 
Não me diga que vocês não podem sair para testemunhar por falta de dinheiro. Jesus veio com 
dinheiro? Deus conduziu a história de restauração com dinheiro? Ele fez isto com vida; com 
vida. Ele fez isto com sangue; com sangue. Portanto, a história do Cristianismo é a história de 
restauração através de sangue. Ela foi feita com sangue e vida. Ela não foi feita com dinheiro. 
Uma pessoa que vive e morre por causa do dinheiro é somente um mero trabalhador. Filhos e 
filhas não são educados com dinheiro. Isso não é verdade? Vocês devem entender isto, e se 
vocês se movem em frente com esta mentalidade, então acredito que Deus os ajudará. [154-2 
10] 
 
Por esta razão, quando saem para testemunhar, vocês não devem trazer dinheiro para pagar as 
despesas. Jesus era louco. Ele disse para os discípulos quando estavam saindo para 
testemunhar que não deviam levar com eles moedas ou roupas para vestir. Isso é totalmente 
irracional. Eles eram obrigados a morrer de fome. O que é isso? Ele está dizendo que eles 
devem sair como mendigos dos mendigos. Porque isto era assim? Porque ele fez isto? O que 
era isto? Os cristãos não entendem. Porque isto foi feito? Esta é uma questão importante. 
Vocês devem entender que dar essas ordens cruéis para os discípulos como não levar dinheiro 
e roupas é a tradição original do Cristianismo. Isto foi primeiramente dado como instruções 
para os discípulos. Este é o centro do Cristianismo. O que estou dizendo é verdadeiro ou 
falso? [É verdadeiro.] [118-177] 
 
Quando vocês saírem para testemunhar, não levem muito dinheiro junto, mas saiam com um 
coração fiel. [27-267] 
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2) Devoção e Testemunho 
 
Quando vocês saem para testemunhar, não devem sair de mãos vazias. A questão essencial é 
quão devotado seu coração está quando estão saindo. Se sua missão de testemunho vai levar, 
digamos, uma semana, um mês, um ano, dois, três anos, então vocês devem fazer devoção 
durante esse período de tempo. Independente da chuva ou da neve, ou quando vocês estão 
comendo, acordados ou dormindo, vindo ou indo, descansando ou envolvidos em alguma 
atividade, vocês devem dar tudo para aquela pessoa com um coração imutável. Se vocês dão 
completamente, então isto será retornado completamente para vocês. Este é o Princípio. 
 
Por esta razão, a questão essencial ao amar Deus e o homem é quanto temos exercitado. Isto 
se transformará em caráter maduro no mundo espiritual, e se tornará o fundamento de glória. 
[42-228] 
 
Vocês virão a compreender enquanto testemunham que isto não é fácil; mas vocês devem 
fazer algo que seja muito difícil de alcançar. Repetindo de novo e de novo, é como atirar 
pedras no oceano. Vocês devem continuar até que as pedras encham o oceano e se levantem 
acima dele para formar montanhas. O que acontece quando fazem isso? Meu coração de fé 
crescerá. O corpo não se submete a qualquer mudança, mas o coração crescerá. 
 
Quando acordam de manhã, vocês devem orar e derramar lágrimas pela região de sua 
responsabilidade… Essa estrada do coração é o caminho para se conectar espiritualmente com 
o mundo espiritual. Vocês se descobrirão derramando lágrimas porque perceberam que 
quando Deus olha para essa região, Ele está chorando porque sabe que todos na cidade estão 
se dirigindo para o inferno. Quando vocês entram no estado de ressonância com o coração 
triste de Deus, então todo o mundo espiritual será mobilizado. 
 
Vocês estarão ligados ao mundo espiritual somente quando Deus pode ser movido a derramar 
lágrimas por causa de seus esforços e sentir, “Ah, eu sou tão grato! Os descendentes de Adão 
decaído são melhores do que Adão e Eva!” O mundo espiritual somente cooperará quando 
Deus pode ser movido às lágrimas, dizendo, “Eu nunca esperava que os descendentes de 
Adão e Eva, vocês que são descendentes daqueles que me traíram, pudessem fazer algo 
assim.” A partir deste ponto, a porta para o mundo espiritual começará a abrir. É a partir deste 
momento. Qualquer coisa abaixo desse padrão vai ser absolutamente inútil. Este é o Princípio. 
Assim, em que ponto isto está de onde vocês estão agora? [96-282] 
 
A fim de testemunhar, vocês devem ser bem versados no Princípio, devem derramar lágrimas 
e estar realmente devotados. [20-345] 
 
Onde quer que vocês forem, sempre que estiverem sozinhos, vocês devem orar. Sempre se 
concentrem e... Quando vocês olham através desse olhar, então aqueles que fazem testemunho 
farão isso imediatamente. Eles não pensam sobre o ambiente ou a situação atual. Tudo se 
ajusta como em um relógio. Esta é a estrada que vocês devem trilhar. Vocês podem 
sobreviver no mundo somente depois que se tornam este tipo de pessoa. Então podem ter 
sucesso onde quer que forem. Mesmo quando estão caminhando em uma cidade, vocês 
notarão e serão capaz de julgar imediatamente a partir dos letreiros na frente das lojas, “Eu 
posso fazer dinheiro vendendo este e aquele produto.” Vocês entendem o que isso significa? 
Deus está trabalhando com vocês. Vocês entendem claramente? Uma pessoa que é um fardo 
para a humanidade e Deus não pode liberar a humanidade e Deus; esta é a verdade. [128-173] 
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Entre nossos membros de todo o mundo, há muitos que já tinham me encontrado em seus 
sonhos antes de me conhecer. Devemos ter alguns deles aqui também. Quando eles me 
encontram depois de entrar na Igreja de Unificação, eles compreendem que já tinham estado 
conectados comigo, me encontrado e foram ensinados por mim. Isto foi possível por causa do 
mérito de seus bons antepassados, e não por causa de seus próprios méritos. Vocês devem 
entender que isto foi por causa do mérito de seus antepassados. Este tipo de fenômeno 
ocorrerá. 
 
Portanto, quando vocês saem para testemunhar pela primeira vez, se podem manter um 
coração devocional de oração, então saberão a direção que devem seguir. Então vocês podem 
conduzir sua vida na direção que Deus indicou, e aprenderão que Deus não é alguém que vive 
em algum lugar distante, mas é o sujeito que preside sobre todas as mudanças em seu coração 
durante sua vida cotidiana. Deste modo, vocês devem tentar fazer contato com Deus no 
ambiente sentimental da natureza, e atendê-lo como seu pai. [50-315] 
 
Vocês devem orar com um coração puro. Suponham que estão testemunhando em uma vila.
Então quando despertam de manhã e olham para a vila, vocês devem sentir que a vila é como 
uma criança morrendo, sua irmã mais jovem, e seu próprio filho ou filha. Vocês devem 
testemunhar com o coração pronto para segurar a vila e chorar a noite inteira; apenas tentem 
isto e vejam. Se vocês não podem ter sucesso no testemunho mesmo depois de tentar tudo 
isto, então eu serei responsável. [36-134] 
 
Alguma vez vocês ficaram acordados a noite inteira a fim de testemunhar? Eu fiquei inúmeras 
noites. Eles perguntarão nessa nação, quantas noites vocês ficaram acordados para 
testemunhar. Vocês devem tentar seu melhor para testemunhar. [10-252] 
 
Tentem e vejam quanto Deus ajudará quando vocês se esforçam até o limite. Se vocês não 
testemunham para seus parentes na terra, então não terão como escapar das acusações deles 
no mundo espiritual. [18-134] 
 
Testemunho deve ser feito como um negócio. O que quero dizer é que vocês devem fazer isto 
com eficácia. No passado, não importava onde fossem, vocês não faziam muitas preparações, 
mas agora devem ir com a preparação completa. Vocês devem encarnar sinceridade e devoção 
quando saírem. Vocês entendem? Vocês devem ser diferentes do passado. [102-45] 
 
3) A Atitude que um Missionário de Testemunho Deve Ter 
 
Vocês devem pesquisar a filosofia de vida da pessoa. Vocês sempre devem estar pensando 
como podem orientar essa pessoa até mim. Vocês devem pensar sobre formas de orientar as 
pessoas. Há somente uma única forma para esta tarefa, e eu conheço esse método. É o espírito 
de servir os outros. É a natureza básica do homem, ir para perto de algo que pode fornecer 
algum benefício. Se aqueles que estão em contato podem obter algum benefício, então vocês 
podem naturalmente atrair outros. Vocês enfrentarão uma grande barreira se estão tentando 
obter alguns favores deles.  
 
Quando vocês servem alguém, então podem se tornar mais próximos dele ou dela. Vocês 
podem ensinar tudo através deste método. Deve estar muito claro para vocês que testemunho 
não é feito para seu benefício. A questão é quanta energia podem investir para o benefício da 
salvação de um indivíduo, e quanto vocês podem dar a fim de mover o coração de um 
indivíduo. 
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Isto está no centro de nossas atividades. Ao fazer isso, vocês virão a entender o coração de 
Deus, quanto esforço Deus tem feito ao criar Adão, e quanta energia Ele tem consumido para 
restaurar Adão. 
 
Vocês também devem ter o mesmo coração como Deus em relação a um indivíduo. Mesmo se 
são incapazes de investir toda a sua energia por essa pessoa, vocês devem ter decidido em sua 
mente que farão seu melhor absoluto. Esta é a atitude que vocês devem ter. 
 
Somente possuindo esta mentalidade, vocês podem entender as lágrimas de alegria que Deus 
derramou quando Ele pôde reivindicar de volta Adão. Além disso, podem sentir o coração de 
Deus. Assim, quando testemunham e encontram com pessoas, vocês devem compartilhar sua 
tristeza e chorar juntos, ou sentir o amor que Deus tem sentido pelas pessoas, e se tornar 
cientes dessa situação. 
 
Vocês devem se esforçar para experimentar isto. Se podem fazer isto, então quando essa 
pessoa retorna para Deus, então vocês irão chorar juntos de alegria. Ele ou ela lembrará para 
sempre desse momento de tristeza, desse momento de felicidade, e desse momento de agonia. 
Vocês serão capazes de criar uma impressão mais profunda do que qualquer outra pessoa na 
vida dessa pessoa, de forma que ela nunca poderá esquecê-los.  
 
Nesse ponto, vocês devem ajudá-la das formas que nem mesmo seus amigos não podem 
ajudar. Quando ele está feliz, então vocês devem dizer algo apropriado, e quando ele está 
enfrentando tempos difíceis, então devem estar preocupados sobre seu sofrimento e confortá-
lo. Vocês devem pensar sobre tudo isto quando estão fazendo testemunho. Os homens vivem 
em harmonia uns com os outros através deste tipo de relacionamentos. [52-276] 
 
Quando estão testemunhando na beira da estrada, vocês podem pensar que estão sozinhos, 
mas nunca estão sozinhos. Vocês sempre devem pensar que estão dentro do coração de Deus, 
e entender que a nação deve ser vista como uma mesa de ofertas e vocês estão colocados em 
seu ponto mais baixo. Mesmo nessa posição, vocês devem testemunhar com a atitude, 
“Satanás, venha se você se atreve!” Vocês precisam deste tipo de bravura e experiência. [18-
276] 
 
Quando estão em uma missão de testemunho no interior, vocês não estão lá como um 
indivíduo solitário.  Vocês estão lutando em benefício de todo o céu e todo o movimento, e de 
todos os irmãos e irmãs, todos os membros. [15-304] 
 
Quando estão testemunhando, não devem sair sozinhos. Vocês devem tentar se conectar com 
aqueles que não puderam sair. Desta forma, devem iniciar uma operação conjunta entre a 
linha de frente e a linha de defesa. Aqueles na linha de frente devem lutar na frente e aqueles 
no interior devem se esforçar e fornecer apoio material e espiritual. Deve haver esse esforço. 
Aqueles que não testemunham neste tempo devem ao menos estabelecer uma condição de ter 
participado na campanha de forma indireta. [11-210] 
 
Mulheres não devem sair para testemunhar sozinhas. Vocês devem arrastar consigo um avô 
velho ou uma avó; mesmo se eles precisam utilizar uma bengala, vocês devem tentar levá-los 
juntos. Se não, então levem uma criança da escola primária. Vocês entendem? [Sim] Eu não 
estou dizendo que vocês não devem sair para testemunhar, mas estou dizendo isto porque é 
perigoso. [66-226] 
 



55 
 

Quando vão para as regiões durante este período, vocês devem trabalhar com a determinação, 
“Todos vocês, venham aqui de uma vez. Todos os espíritos desta vila reunidos aqui! Vamos 
organizar uma conferência de patriotismo.” Se vocês enfrentam a oposição de alguém, então 
devem lidar com essa pessoa a partir da posição de pais com um grande coração amoroso que 
nem mesmo seus próprios filhos experimentaram. Sendo que o elemento de vida da criação é 
o amor de Deus, o amor definitivo pode conquistar estes tipos de pessoas. Vocês também 
devem se colocar na posição de um filho que pode servir essa força de oposição com a 
dedicação maior do que dos pais em relação ao filho. Se realizam isto, então vocês podem 
subjugá-lo. [11-274] 
 
Quando possuem um convidado de testemunho, vocês devem estar no estado mental que quer 
dar a ele ou ela qualquer coisa preciosa que vocês tenham. Se são roupas, então vocês devem 
ter um forte desejo de dar isso para essa pessoa. Se têm algum alimento, então vocês não deve 
ter a atitude, “Eu estou com fome, por isso devo comer isto agora,” mas demonstre o coração 
paterna, “Eu estou com fome, mas vou guardar isto para ver se alguém pode vir e querer isto.”
Mesmo se estão com fome, enquanto houver alguém que também está sentindo fome, vocês 
devem superar o desejo de comer isto. É assim que deve ser. Vocês entendem o que quero 
dizer? [50-307] 
 
Espero que todos vocês se perguntem, “É meu desejo fazer testemunho de forma fervorosa?” 
Vocês devem estar dispostos a dar todo seu esforço e até mesmo enfrentar a morte. Eu estou 
direcionando vocês de forma dura porque entendo o coração de Deus. [123-29] 
 
Aqueles que estão saindo para o testemunho não devem se preocupar que não são hábeis para 
dar conferências do Princípio. Tudo o que vocês devem fazer é permanecer leais, e até que 
alguém que possa dar conferências chegue, mobilizem aqueles que podem ouvir quando o 
momento chegar. Mas isso não significa que está tudo bem que vocês recusem a solicitação 
de alguém para uma conferência com a desculpa, Eu não sei dar conferência muito bem.” 
Vocês devem dar as palavras com o coração mais sincero, mas também devem acrescentar 
que a sede está tentando fornecer alguém que pode complementar o conteúdo da conferência. 
[150-327] 
 
Não fiquem preocupados que vocês não são bons em testemunho. Está tudo bem não trazer 
pessoas para a Igreja de Unificação. Vocês devem criar a impressão nas pessoas para que elas 
falem sobre vocês em seus corações, “Estas pessoas são pessoas boas.” Vocês entendem? Elas 
devem estar testificando, “Estas pessoas não gostam de estar em débito com os outros. Se 
você dá a elas uma vez, elas retornarão multiplicado.” Ninguém tem objeção com este tipo de 
pessoas. [85-42] 
 
Se estão lamentando porque estão enfrentando a multidão, vocês devem aprofundar no 
coração de apelo. Mesmo se sua garganta está ardendo e cospe sangue como vômito enquanto 
vocês estão encontrando alguém, se podem testemunhar para uma pessoa com esse coração 
desesperado, então isto é o que devem fazer. O que estou dizendo é que vocês devem ter este 
tipo de mentalidade. Lamentando e derramando lágrimas, vocês devem apelar a fim de obter 
mais uma pessoa. [125-23] 
 
Quando estão em uma campanha de testemunho, enquanto vocês agem sob minhas direções, 
não importa o que acontece ao corpo, o que entra no nariz e nos olhos, não há ninguém que 
não estará inspirado a se juntar. 
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Ao capturar uma carpa, tudo o que vocês precisam é algum tipo de rede de seda, que podem
apenas colocar sobre o peixe para capturá-lo. Porque as barbatanas estão apontando para trás, 
se vocês colocam a rede desta forma, então podem capturá-la de uma única vez. (Ele está 
falando enquanto demonstra com seus gestos.) Esta é a forma como as barbatanas são 
localizadas. Isto é feito dessa forma porque é assim que é capturado. [92-322] 
 
Enquanto estão na missão de testemunho, vocês devem experimentar dificuldade material, 
dificuldade interpessoal, e sofrimento do coração. Vocês devem ser capazes de obter até 
mesmo pessoas más, e obter apoio delas antes de seu retorno. [11-75] 
 
Vocês não devem simplesmente criticar como as coisas são. É um erro pensar que eu devo 
executar melhor do que qualquer outra pessoa enquanto testemunho no interior. Está errado se 
vocês desejam sua própria vitória para que possam ser elogiados pela igreja e por mim. Vocês 
podem receber elogios, mas não devem ter esse desejo; ao invés, vocês devem pensar, “o que 
eu posso fazer para estar conectado com a realidade do coração paternal? Como eu posso esta 
ligado com o coração de Deus? O que eu posso fazer para desenvolver um firme 
relacionamento com Deus que ninguém possa interferir?” Estes tipos de questões internas são 
muito mais importantes do que as coisas externas. [24-141] 
 
Eu não quero me gabar sobre suas realizações no testemunho e iluminação, mas ao invés 
quero me vangloriar sobre como vocês estavam orando com lágrimas com frio e fome, 
enquanto se agarravam na rocha. [11-75] 
 
Sair testemunhando para sofrer, estar com fome, e ser amaldiçoado não deve ser feito para si 
mesmo. Vocês devem ter a atitude, “Eu carrego a cruz representando minha família, meus 
irmãos e irmãs, e vou estabelecer o fundamento no qual podemos erigir nossa nação.” [15-
311] 
 
Mesmo quando estão testemunhando, se vocês estão fazendo isto para si mesmos e pensando 
sobre vocês mesmos, então… Vocês devem estar pensando, “Eu vim para morrer, a fim de 
morrer; me espalhando como sementes, como Jesus, eu posso fazer a colheita depois que o 
broto desabrocha. Os brotos sairão do chão somente quanto tenham absorvido sangue e carne. 
Do contrário, isso nunca acontecerá. Vocês enfrentarão acusações se não passarem através da 
vida pública. Quando passam através destas exigências, então vocês podem superar o mundo 
decaído. Vocês estarão passando pelo estágio de crescimento. [96-118] 
 
Vocês devem primeiramente inspirar dez pessoas para participar. Vocês entendem? Depois 
que se juntam, vocês devem testemunhar para dez pessoas rapidamente. Testemunho exige 
sacrifício. Se podem fazer isso, então Deus certamente ajudará vocês. Se fazem isto, Deus 
ajudará vocês a partir do lado oposto. 
 
Se vocês reclamam enquanto testemunham para dez pessoas, como podem inspirar alguém a 
se juntar? Se vocês reclamam diante das dez pessoas, “Independente do que possa ser a 
providência, o que é isto?” então vocês acham que alguém ouvirá suas palavras? Eles 
ouviriam ou não ouviriam? Se vocês reclamam, não importa quanto possam elogiá-los e 
pleitear com eles para ouvirem suas palavras, vocês nunca poderão testemunhar para eles.
Então o que podem fazer? Sendo que não podem reclamar, vocês devem se sacrificar e 
perseverar. A única forma é se sacrificar e perseverar. Isso não é verdade? Se podem ser 
pacientes e sacrificais, então as dez pessoas dirão que vocês são maus? [Elas dirão que somos 
bons.] Ao menos vocês sabem isso. 
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Será que o todo busca meu bem-estar ou me derrubar? Ele busca cuidar de vocês. Se não 
podem perseverar e superar, então mesmo se eles estão cuidando de vocês, eles podem parar 
de fazer isso. Ao contrário, se vocês continuam a perseverar e superar, então eles continuarão 
a cuidar de vocês. Portanto, vocês devem perseverar e ser pacientes até o fim. Vocês devem 
ser pacientes e superar. Vocês devem perseverar e ser pacientes. [44-17] 
 
As mesmas regras se aplicam quando vocês testemunham. Durante o testemunho vocês não 
devem descansar em seu quarto. Vocês podem estar descansando enquanto caminham na rua, 
podem ficar acordados a noite inteira, ou podem estar comendo uma refeição. Uma refeição 
não deve ser feita em uma mesa. Vocês também podem comer uma caixa de almoço durante 
sua jornada na estrada. Quão belo é isso? Este é um mundo que os outros não estão cientes. 
[72-325] 
 
Para testemunhar, vocês devem ter audácia. Vocês devem continuar sua missão enquanto 
desconsideram completamente se as outras pessoas estão ou não os amaldiçoando. Quando 
estão testemunhando, vocês são obrigados a serem amaldiçoados pelas outras pessoas. A 
razão é porque vocês estão engajados em atividades que os outros não estão envolvidos, e 
sempre que saem, os cães latem alto. Assim, vocês são obrigados a serem amaldiçoados. [42-
171] 
 
Um homem deve ser audacioso, deve ter audácia. Eu nunca digo para vocês morrerem de 
fome porque não há comida. Eu não digo para vocês morrerem de fome. Vocês devem ir para 
um lugar onde pessoas estão fazendo uma refeição e pedir a elas para compartilhá-la com 
vocês. Sendo que vocês têm uma boca, não há nenhum problema em fazer esse pedido, 
dizendo um cumprimento, e então conseguindo algo para comer. Eu passei através de todas 
essas experiências. Quando estou com fome, sendo que tenho vivido para o benefício da 
nação, céu e terra sabem mais do que qualquer outra pessoa que eu sou mais merecedor do 
que qualquer outra pessoa a ter uma refeição, e bravamente diz para uma pessoa que está 
fazendo uma refeição para ela compartilhar sua comida comigo. Esta é a imposição que vocês 
devem ter. [94-102] 
 
4) A Atitude que Você Deve Ter Enquanto Testemunha na Rua 
 
As mulheres devem se vestir mais adequadamente e arrumar seu cabelo mais ordenadamente. 
Especialmente o cabelo, em relação ao cabelo… Os homens estão bem. O problema é com as 
mulheres. De todos aqueles que são ativos fora, 70% são homens. Há mais homens do que 
mulheres. Vocês devem entender isso. Por esta razão, as pessoas não têm nenhum interesse 
em homens, Eles estão olhando ao redor para ver como estão as mulheres. 
 
Deste modo, mesmo quando vocês estão rindo, não abram sua boca assim (Ele demonstra 
abrindo a boca). Vocês devem sorrir sem abrir suas bocas. Todas vocês tentem isso. (Risadas) 
Vocês devem primeiramente sorrir com seus olhos e então sorrir com sua boca. Vocês não 
devem sorrir primeiro com suas bocas. A razão é que as pessoas olham para os olhos dos 
outros quando estão conversando, não para a boca. Por esta razão, vocês devem sorrir com os 
olhos primeiro. Não é uma boa maneira sorrir com a boca primeiro. 
 
Senhoras, não deixem seu cabelo solto assim. Nenhum homem gosta de mulheres que deixam 
o cabelo solto assim. Eles se tornam desagradáveis. Especialmente se está perto do mar com 
uma brisa da primavera... Se ele está assim, então toma todo o cabelo e... Isto não parece bom. 
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Assim, sejam cuidadosas sobre isto, e tanto quanto possível, sejam elegantes. Eu gostaria de 
poder inspecionar vocês. Mas como eu posso fazer isso? Portanto, vocês devem se cuidar de 
tal maneira que possam dizer com confiança, “Isso é bom o suficiente para cumprir o padrão 
do mestre.” 
 
Além disso, quando sentem fome na hora do almoço, vocês não devem dizer, “Já está na hora 
da refeição.” Vocês são muito casuais em relação àquelas pessoas que estão andando na rua 
como se estivessem vagando, mas sendo que as pessoas em Nova York correrão para os 
membros da Igreja de Unificação em centenas e milhares, todos vocês devem se unir como 
uma unidade. Quando é hora do almoço, vocês nunca devem dizer, “Ah… Eu estou com 
fome…” Não fiquem olhando para o ar assim (Ele faz uma expressão facial demonstrando 
impotência).Está tudo bem se vocês estão em profunda contemplação ou meditação enquanto 
estão de pé, mas nunca fiquem com um olhar de fraqueza. 
 
Além disso, como é de mau gosto a visão de vocês colocados assim contra a parede como se 
fossem algum outdoor de publicidade estimulante. Pensem sobre isto. As pessoas devem ter 
uma boa impressão sobre os membros da Igreja de Unificação, mas se há uma única pessoa 
que é vista descansando, então as pessoas pensarão, “A Igreja de Unificação também tem esse 
tipo de pessoas.” Entretanto, se elas não podem encontrar uma única pessoa assim, então elas 
estarão pensando em fazer uma visita à Igreja de Unificação. As forças de oposição na mídia 
tiram fotos de nossos pontos fracos em colocam no jornal. 
 
Então, quando as pessoas olham para os membros, elas podem dizer. “Eu pensei que os 
membros da Igreja de Unificação eram todos exemplares, mas eles também têm esse tipo de 
pessoas.” Isto realmente pode ocorrer. Podemos nos tornar famosos nos jornais. Portanto, 
nunca façam tal coisa. 
 
Quando vocês saem de manhã, devem estar vestidas assim, e até mesmo quando retornam à 
noite depois de um longo dia fora, vocês devem estar da mesma forma. Depois que retornam, 
vocês podem agir de forma mais casual entre os membros da família; vocês podem até mesmo 
ter alguma discussão. [86-261] 
 
Além disso, se vocês observam um monte dos nossos panfletos atirados na rua, então todos os 
membros da Igreja de Unificação devem pegá-los, e nunca deixá-los serem pisoteados. Isto se 
tornará um exemplo diante dos outros cidadãos. Pensem sobre o que aconteceria com esses 
panfletos que são descartados enquanto se caminha na rua. Há todos os tipos de pessoas 
observando na rua, e pegá-los é mais importante do que dar eles para milhares de pessoas. 
 
Neste momento, se podemos demonstrar um exemplo de pegá-los, então isso é melhor do que 
entregá-los. Aquelas pessoas que observam isto, desde que sejam pessoas realmente 
observadoras,... Isto se tornará uma propaganda silenciosa. Quando alguém pegar os 
panfletos, centenas e milhares de pessoas podem ver isto. Vocês devem entender que isto é 
melhor do que distribuir uma centena ou milhares de panfletos. Vocês devem aproveitar as 
várias oportunidades como esta. 
 
Quando estão distribuindo panfletos, vocês devem limpar a área ao seu redor. Não importa 
quão suja possa estar, vocês devem atirar tudo no cesto de lixo e limpar o ambiente. Então, 
sendo que vocês saem todos os dias, os donos das lojas na vizinhança notarão vocês. Eles 
testarão vocês dizendo, “Esse homem ou mulher veio novamente. Qual é a natureza da pessoa 
designada para esse lugar?” 
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Os donos das lojas da área reunirão todas as crianças na vizinhança e dirão a elas como é essa 
pessoa, a fim de que as crianças a testem dizendo; “Vão em frente e testem aquela pessoa. 
Batam nela e vejam o que ela faz. Eu acho que essa pessoa responderá assim.” Elas 
argumentarão entre elas sobre o resultado, e através desta estratégia uma pessoa pode 
descobrir formas para resolver todos os vários problemas que podem ter surgido. Vocês
devem entender isto. Quando as pessoas descobrem que seu padrão ainda permanece 
inalterado depois do segundo e terceiro testes, então elas ficarão profundamente 
impressionadas, e começarão a fazer propaganda em seu benefício dizendo para os outros, 
“Uau, eles são maravilhosos e ótimos!” [86-263] 
 
Quando estão indo para algum lugar, vocês devem, tanto quanto possível… Do que devo 
chamar isto de agora em diante? Isto é como sua placa de propaganda. Mesmo se vocês 
seguem em frente, vocês devem seguir de forma ordenada. Mesmo se houver somente dois de 
vocês, vocês ainda devem seguir em frente. Tal como as vitrines de lojas não devem desviar 
vocês. Este período de sessenta dias é o tempo para educar os cidadãos de Nova York no 
caminho certo. Vocês devem pensar sobre si mesmos como professores que devem educar os 
cidadãos. Vocês devem estar preparados para educar, ensinando aqueles que podem me ver, 
embora eu não os tenha visto… Desta maneira devemos influenciar a cidade de Nova York. 
 
Portanto, vocês devem se determinar, “Eu demonstrarei essas expressões faciais durante este 
período.” Então, devem decidir, “Eu utilizarei esse e esse tipo de palavras.” Vocês sempre 
devem agir de acordo com a fórmula que memorizaram. Não importa quem os ataca, vocês 
devem manter essas expressões. Em particular, não digam para uma pessoa com quem vocês 
tiveram um debate, “Você vai se quiser.” Nunca façam isso. Depois do debate, se os dois de 
vocês se sentem despreparados, não deixem a pessoa voltar assim. Digam para essa pessoa, 
“Vamos nos encontrar de novo,” e “muito obrigado.” Nunca deixem aqueles com quem vocês 
encontraram irem embora com sentimentos ruins, e tenham certeza que essa pessoa não 
voltará com algum mau entendido. Vocês entendem? [Sim] [86-264] 
 
As mulheres devem preparar seus cabelos mais ordenadamente. As mulheres precisam usar 
roupas coloridas, tanto quanto possível. Tanto quanto possível, peçam para três de suas
amigas avaliarem seu traje, e perguntem, “Está suficientemente bom?” 
 
Embora vocês possam não estar vestindo boas roupas, vocês devem se arrumar de modo que 
possam ser aceitas. Isto é o que vocês precisam. Vocês não acham que isto é necessário? [É 
necessário] 
 
Além disso, as mulheres não deveriam usar meias que tenham várias linhas como arranhões 
seguindo através delas, desta maneira. (Ele demonstra com gestos, e então sorri) Se é assim 
como vocês vão estar, então é melhor não usá-las. Não usem essas meias. Além disso, as 
mulheres da Igreja de Unificação não devem usar sapatos que sejam muito estranhos. Tentem 
usar sapatos normais e sóbrios. Eles não devem ser tão elegantes e também não devem ser 
muito desgastados. Algo intermediário seria bom. 
 
E a cor da pele do rosto das mulheres da Igreja de Unificação deve ser lisa e brilhante. Deve 
haver algum brilho. As mulheres têm este creme facial que faz seu rosto parecer mais 
brilhante. Se vocês parecem magras como se não tivessem o que comer, então as pessoas 
dirão, “Todas as mulheres na Igreja de Unificação têm rostos secos porque o Rev. Moon está 
fazendo-as trabalhar tão duro.” Por isso, coloquem creme e façam seus rostos parecer mais 
brilhantes. Coloquem algo que tenha muito óleo. (Risadas) Isto é o que vocês precisam. 



60 
 

Especialmente os lábios das senhoras: senhoras em nossa igreja têm algum tipo de batom, 
certo? Como vocês chamam isto? Sendo que não colocam isto, vocês devem colocar algo que 
possa evitar que seus lábios pareçam secos. As pessoas não se sentem confortáveis vendo 
vocês falando com aqueles lábios secos. [Pai, está tudo bem colocar algum rouge?] Ah, está 
tudo bem. Elas têm essas coisas. Isto tem aquilo com óleo. (Risadas) parece ruim para as 
senhoras falarem com uma boca ressecada e partida. Isto é verdade. Vocês podem não 
compreender isto… Vocês devem prestar mais atenção para estes assuntos. Vocês entendem? 
[Sim] 
 
Além disso, quando vocês, senhoras, estão andando, tentem não mover muito seus quadris…
(Ele demonstra. Risadas) Vocês nunca devem fazer isso. Isto é necessário. Eu tenho certeza 
que vocês, senhoras, farão dessa forma a partir de agora. [86-264] 
 
A seguir homens, homens, homens… (Risadas.) Quando um homem anda, sua postura deve 
ser ereta. Sua postura deve ser firme e reta. Assim e assim… (Ele demonstra com gestos. 
Risadas.) Porque os homens são mais altos, há muitos que andam assim. Porque os homens 
são grande, eles caminham assim. (Risadas.) Mesmo se vocês são altos, vocês devem estar 
caminhando com uma postura correta. 
 
Quando olho para como vocês andam… mesmo o caminhar deve ser feito adequadamente. 
Vocês podem saber tudo a partir da forma como uma pessoa anda. Vocês devem caminhar da 
maneira correta. Todos vocês saem para a rua e observam como as pessoas andam. Algumas 
caminham assim... (Demonstra com gestos) Há muitas pessoas que caminham assim. Tanto 
quanto possível, vocês devem tentar se manter retos e então praticar caminhar. 
 
A maioria de vocês provavelmente não está ciente sobre como caminham exatamente. Vocês 
sabem como caminham? Isto não está correto. Sua postura deve ser de forma reta. Seus 
sapatos não devem se arrastar quando vocês estão caminhando. Assim, mas isto não deveria 
ser assim, e muito menos assim. Algumas pessoas caminham assim e desta forma. (Ele 
demonstra) 
 
Além disso, tanto quanto possível os homens não devem sacudir seus quadris assim. Seus 
ombros não devem se mover demais assim. É importante que os pugilistas mantenham uma 
postura adequada. Eles não devem estar desequilibrados. Vocês devem se colocar retos e 
eretos. Isto deve ser assim. Além disso, vocês devem tirar seus sapatos e verificar o solado. 
Vocês descobrirão que para algumas pessoas, somente um lado está desgastado, e para outras 
pessoas, pode estar desgastado de outra forma. Isto não é ideal. Eu não sou assim. Vocês 
podem descobrir muitas coisas sobre a pessoa apenas virando e observando o solado de seus 
sapatos. Não é tão fácil se tornar um cavalheiro. Vocês devem entender isto. A mesma coisa é 
verdade para o cabelo. 
 
Além disso, sempre que colocam suas roupas, vocês devem contar quantos botões existem. É 
muito fácil para alguém observar que faltam botões quando as pessoas olham para vocês. 
Quando as pessoas olham os botões e notam que faltam dois deles, significa que vocês 
falharam em encontrar o padrão. Se suas esposas não prestam atenção em vocês, então é 
difícil para vocês, os esposos, estarem alinhados, e se esse não é o caso, então vocês devem 
refletir sobre isto. Portanto, vocês sempre devem refletir sobre vocês mesmos. Vocês devem 
ser assim. Isto significa que vocês mesmos são assim. 
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Além disso, tanto quanto possível, fechem somente um botão no paletó. Não fechem todos 
assim. Vocês devem parecer puros. Vocês devem prestar atenção especial a isto. Quando 
vocês homens estão saindo, examinem rapidamente o seu traje. Este deve se tornar seu hábito. 
Especialmente, as gravatas dos homens… Não estou ciente disto porque estou me movendo 
muito. Suas gravatas devem sempre estar arrumadas. Por esta razão eu utilizo um alfinete na 
gravata, para ela nunca ficar assim. Algumas pessoas a utilizam assim... (Ele demonstra. 
Risadas.) Vocês devem sempre estar atentos a este ponto. Por isso, vocês devem 
primeiramente se assegurar que a gravata está no lugar certo antes de saírem. (Aplausos) 
Além disso, vocês devem combinar as cores da gravata e do terno. Vocês devem combiná-los 
bem. Isto é muito difícil. [86-265] 
 
Além disso, tanto quanto possível, vocês devem cortar e manter arrumado o seu cabelo. 
Quanto às mãos dos homens, elas devem ser mantidas limpas. Quando estão distribuindo 
panfletos, por exemplo, é uma má etiqueta ter sujeira acumulada em suas mãos. 
 
Quando alguém olha para a postura das costas dos homens, ela deve ser firme assim, ainda 
mais do que a postura da frente. Quem olha para sua frente? Entretanto, todas as pessoas 
olham para suas costas. Quando estão utilizando roupas pretas, se coçarem suas cabeças, 
vocês terão caspas caindo sobre suas costas. Vocês têm caspas. Ela certamente cairá em suas 
costas. Portanto, vocês sempre devem agitá-las. Vocês sempre devem estar preocupados sobre 
isso. 
 
Vocês devem conduzir suas atividades com uma aparência facial sobre a qual possam dizer 
orgulhosamente enquanto a examinam antes de sair, “Isto está bom o suficiente.” Vocês 
entendem? [Sim] Sendo que os homens estão saindo todos os dias, vocês devem prestar 
atenção especial a isso. Isto é ainda mais importante para os solteiros. [86-267] 
 
5) Testemunho e Atitude 
 
Quando vocês perguntam para alguém qual é seu desejo, então sendo que o homem deseja 
algo melhor o tempo todo, certamente isso se torna o ideal. O desejo de um líder da igreja 
provavelmente é inspirar muitas pessoas para participarem. Assim, é muito importante fazer a 
pergunta, como um líder da igreja pode realizar seus ideais. [48-24] 
 
Primeiro, quando retornam para suas regiões, o que vocês fazem para testemunhar para as 
pessoas na região? Este mundo é o mundo de Satanás, e portanto, a região é um lugar onde os 
inimigos estão residindo; assim, vocês devem descobrir quem é a figura representativa que os 
inimigos podem servir. Vocês devem saber quais pessoas são os líderes, e quais lugares são 
suas sedes. 
 
Então, tendo estabelecido um fundamento semelhante, vocês devem fazer uma determinação 
que durará até o dia que possam conquistá-los e fazê-los se submeter à providência. Vocês 
devem fazer a resolução para perseverar até o dia que possam restaurar a região. A 
providência de restauração de hoje é restaurar todas as coisas e pessoas, assim, vocês devem 
restaurar aquelas figuras e lugares famosos do mundo satânico. Vocês devem orar que possam 
restaurar determinada região. 
 
Vocês devem ter a atitude que, para o benefício de restaurar esta terra, vocês não podem 
morrer; vocês devem estar determinados que, sob quaisquer circunstâncias difíceis, irão 
restaurar este lugar. 
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Se sua própria força é inadequada, então vocês devem reunir seus companheiros, e se suas 
habilidades são insuficientes, então vocês devem mobilizar as capacidades de seus 
companheiros, para que possam cumprir a tarefa rapidamente. Se vocês ainda carecem de algo 
em seu trabalho, mesmo se estão trabalhando por toda a noite e o dia, então devem se agarrar 
ao céu e trabalhar com o suor escorrendo. Vocês devem ter essa oração. 
 
Vocês devem decidir sobre uma pessoa e orar. É lutar uma batalha. Vocês devem apertar o 
cinto em sua cintura, amarrar uma toalha ao redor de sua cabeça, e no campo de batalha onde 
vida e morte estão sendo decididas, vocês devem orar em um apelo desesperado, “Deus, a fim 
de salvar inúmeras vidas nesta região, eu preciso desta pessoa. Embora seu presente estado 
mental seja assim, eu definitivamente preciso dessa pessoa. Não pode ser nenhuma outra 
pessoa.” Quando vocês podem fazer isto, Deus receberá sua oração. Assim, somente aqueles 
que vocês tenham conseguido, depois de muita devoção e duras batalhas, são preciosos. [153-
278] 
 
Observem. Quando olham para sua região, vocês devem sentir até seus ossos que todos irão 
para o inferno; tal como as cidades de Sodoma e Gomorra, todos eles irão para o inferno. 
Vocês devem ser capazes de sentir quando o mundo espiritual está esperando por seu 
trabalho, e devem ser capazes de ouvir seu clamor. Não se preocupem se não têm pessoas 
suficientes para sua campanha de testemunho. (Ele está falando enquanto escreve no quadro 
negro) 
 
Quando estão caminhando neste caminho, vocês podem se deparar com situações milagrosas, 
tal como as pessoas na vila saudando vocês com grande ansiedade, dizendo que vocês 
chegaram no momento quando muitos dos irmãos e irmãs na vila estavam morrendo, ou eles 
podem recebê-los alegremente dizendo que vocês são seus velhos amigos. Se isso ocorre, 
então vocês devem chorar pelos mortos de forma mais triste do que seus próprios membros da 
família; ou devem sentir em relação a eles uma alegria maior do que quando uma pessoa 
encontra um irmão que não era visto por um longo tempo. Vocês devem se tornar este tipo de 
pessoa. Vocês sempre devem estar pensando sobre isso. 
 
Mesmo enquanto estão seguindo esse caminho, vocês devem sentir que são responsáveis pela 
salvação da vida de uma única pessoa, e enquanto derramam lágrimas, estar oprimidos por um 
coração triste. Vocês já sentiram isto? Vocês alguma vez derramaram lágrimas com gotas 
escorrendo por seu nariz e até mesmo em sua boca, caindo em suas calças? Vocês já tiveram 
essa experiência? Se vocês já se tornaram assim, então todas as coisas na natureza se tornarão 
seus objetos de conforto. Esta é a realidade. Vocês sentirão isto, a partir de todos eles. Quando 
se deitam sob uma árvore, então vocês serão confortados mais do que quando estão no colo de 
sua mãe. 
 
Portanto, vocês não são pessoas solitárias. Se oram nesse ambiente, então Deus dirá para 
vocês o que ocorrerá no futuro. Então vocês podem imaginar esse dia em suas mentes, e 
sentirão que mesmo se estão enfrentando a morte, vocês devem ser gratos, e mesmo se estão 
sendo golpeados e perseguidos, é sua responsabilidade perseverar e superar. Vocês devem 
saber que, porque se comprometeram com Deus, não podem abandonar e ir embora. [88-265] 
 
Vocês sabem quanto esforço tenho colocado no testemunho? Eu somente dormi por duas 
horas, e houve muitas noites que não pude nem mesmo dormir duas horas. Isto continuou por 
sete anos. Eu estava falando continuamente. [95-43] 
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Eu sou assim mesmo agora. Quando os membros coreanos chegaram dois dias atrás, era meia 
noite. Eu estava exausto, mas enquanto uma única pessoa permanecia, eu não pude dizer para 
ela ir embora. Mesmo se estou cansado, eu não posso fazer isso. Este é o tipo de treinamento 
que eu fiz. Mesmo depois da meia noite ou das duas da manhã, se alguém ainda está aqui e 
entende o valor desses momentos comigo, então para essa única pessoa eu me torno um 
amigo e uma companhia, e tento estender esse momento ao máximo. Além disso, eu não tento 
obter mais tempo para dormir com a desculpa que gastei mais tempo com essa pessoa. Se eu 
não gosto de pessoas me visitando, então eu ainda posso realizar algo? Somente quando o 
dono não é assim, não haverá nenhuma barreira na casa quando alguém entra, e ele terá 
liberdade para ir a qualquer lugar. Do contrário, isto se torna muito antinatural e 
constrangedor. Se o líder da igreja e a igreja fossem assim, então ninguém gostaria de fazer 
uma visita? 
 
Porque esta é a forma como as coisas são, vocês devem educar as pessoas. Vocês devem
ensiná-las sobre testemunho e sobre todas as demais coisas. Quando saem para testemunhar 
durante o período de pioneiro, quando encontram uma pessoa que tenham testemunhado, 
então vocês devem estar carregados com emoções profundas, recepcionando essa pessoa e 
dando três gritos de Mansei. Depois que ele ou ela vai embora, vocês devem sentir falta dessa 
pessoa como se tivessem se despedido de seu amor. Quando ele ou ela parte, seus olhos 
devem se encher de lágrimas, e em lágrimas vocês devem inconscientemente começar a orar 
por essa pessoa. Tentem e vejam o que acontece, se vocês podem entrar nessa realidade do 
coração. 
 
Então, a igreja será revivida; ela seria absolutamente revivida. Após a partida, vocês estarão 
chorando sem perceber, e desejando que essa pessoa não tivesse partido, dizendo outra 
oração. Logo vocês perceberão que ficaram a noite inteira orando, e de manhã, vocês verão 
que essa pessoa está vindo na sua direção depois de ter recebido alguma revelação, mas sem 
estar plenamente ciente do que está acontecendo. Ela estará vindo para a igreja logo que o sol 
levantar. Este tipo de eventos ocorrerão. 
 
Portanto, o líder deve ser responsável por todas as coisas. Vocês devem se tornar uma 
unidade, e pagar a indenização. Se ainda não há nenhum progresso depois de tudo isso, então 
nosso Princípio Divino é falso. A providência de restauração é apenas um monte de mentiras. 
São conceitos e advertências vazios. Deste modo, vocês devem ser esclarecidos sobre estas 
questões e com nova determinação... Estes tipos de regras, vocês as entendem? Elas são muito 
simples. Unidade e restauração através de indenização – vocês devem sempre lembrar estas 
duas coisas. [88-264] 
 
Quando alguém fala com vocês, vocês devem ouvir sinceramente. Vocês devem ouvir a noite 
inteira. É assim como começa... Fazer coisas sem dormir à noite. Vocês não devem estar 
preocupados com tempo. A razão que os pais são tão bons é que, suponham que seus filhos 
voltam depois de um longo curso de sofrimento e compartilham com seus pais tudo sobre os 
momentos difíceis. Então os pais vão chorar enquanto eles ouvem e sentirão dor maior do que 
a dor sentida por seus próprios filhos. Vocês devem vir a possuir um coração semelhante. 
 
Quando vocês observam que alguns membros tenham colocado suas roupas de forma errada, 
ou estão vestindo roupas que estão rasgadas em vários lugares, então vocês devem ter o 
coração sensível para se sentir envergonhados no lugar deles. É assim como é um coração de 
uma mãe e de um pai.  
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Quando os pais compreendem que não podem prover seus filhos com roupas melhores 
embora eles estão vestindo essas miseráveis, eles se sentem tão envergonhados diante de seus 
filhos; de forma semelhante, se vocês podem ter esse coração paternal, então a multiplicação 
seguramente ocorrerá. Eu tenho trabalhado até agora com este tipo de princípios, 
independentemente de ser noite ou dia. Se vocês fazem isto, então Deus estará com vocês. 
[1969.5.16] 
 
Antes de sair para uma campanha de testemunho, o líder deve educar claramente todos os 
membros sobre testemunhar. Se vocês podem ir ao redor em um círculo completo assim, 
então se tornarão alguém que é capaz de orientar o estilo de vida dos outros e educá-los sobre 
testemunho. 
 
O líder de uma missão de testemunho deve ser tão bem preparado em seus planos sobre 
testemunho que sempre que alguém vem e pergunta sobre isto, ele deve ser capaz de dar uma 
direção completa sem qualquer hesitação. Uma pessoa encarregada da educação também deve 
ser bem versada no Princípio, para que sempre que alguém pergunte sobre isto, ele deve 
sempre ser capaz de dar uma resposta completa. 
 
Seção 2 - Testemunho (Parte 3) 
 
3. Os Métodos Principais de Testemunho 
 
1) Porque Esforços de Testemunho Não Dão Muitos Frutos 
 
Vocês me dizem que atividades de testemunho da igreja não estão indo bem, certo? Porque o 
testemunho não vai bem? Como poderia ser? Como isso pode ser verdadeiro quando vocês
possuem essa grande verdade? Isso não vai bem porque seus velhos hábitos ainda têm forte 
influência em vocês, e vocês fracassaram em se reformar. [145-100] 
 
Membros da Igreja de Unificação estiveram fazendo testemunho até agora, e contudo, porque 
isto não está sendo bem sucedido? É porque os princípios fundamentais estão sendo violados. 
Se vocês não estão de acordo com os princípios, então os esforços do testemunho não serão 
tão bem sucedidos. Assim, eu disse para vocês testemunharem para pessoas comuns. Eu disse 
para vocês testemunharem para os cristãos. Quando eu disse para vocês saírem e observarem 
os ministros cristãos, vocês hesitaram dizendo, “Oh não. Ele é melhor do que eu, e eu não 
conheço a Bíblia tão bem...” Vocês não têm se preocupado sobre seu conhecimento da Bíblia. 
Quanto mais este parece ser o caso, mais vocês devem estar se movendo em frente. 
 
Vocês têm feito isso ou não? Vocês estão fazendo isto desta forma ou não? Se estão, então 
vocês terão um avanço sem falhas. Vocês podem até mesmo mudar para essa família como 
empregado doméstico, vivendo e comendo refeições lá, e quando vocês entram na igreja, 
vocês devem pensar sobre esta como sua própria casa e seu próprio quarto. Essa casa é sua 
casa. Nem Abel, e nem Caim, deve governar essa casa. Vocês foram e olharam ao redor? Esse 
é um lugar que deve ser governado por Abel ou Caim? É exatamente o oposto neste exato 
momento. Isto não está de acordo com o Princípio. Portanto, vocês devem de alguma forma 
reivindicá-la de volta, embora fazer isso possa ser difícil. Se vocês podem cumprir isso, então 
tudo começará a mudar de uma vez. Vocês entendem? Uma vez que isto está rompido, tudo 
será mudado de uma vez. [55-258] 
 
 



65 
 

Vocês devem refletir sobre a razão pela qual as atividades de testemunho não têm sido tão 
frutíferas. Não é por causa das deficiências de outra pessoa, mas o problema reside dentro de 
vocês. Se rosas desabrocham de forma bela na beira da estrada, todos que caminham e passam 
por elas as notarão. Isso não está certo? Isso é verdade ou não? [Verdade] Isso é assim com 
todas as coisas. Se vocês podem emitir belas essências tal como as rosas desabrochando na 
estrada, então vejam o que se desdobra. Então, aquelas senhoras que caminham e passam por 
vocês colocarão um grande sorriso e tentarão chamar vocês, dizendo, “Oh, como vocês são 
belos.” Além disso, uma avó pensaria, “Oh não, ele está lá sozinho na estrada. Isto não é 
muito bom. Seria terrível se alguns animais passando neste caminho pisarem nelas. Eu devo 
buscá-las e mantê-las em segurança em minha casa.” Da mesma forma, vocês devem se tornar 
capazes de fazer desabrochar esta flor do coração. Vocês entendem? Isto é tal como os insetos 
que se reúnem ao redor da luz da lanterna na noite escura. [50-304] 
 
Se testemunhar não dá muitos frutos, então de quem é essa responsabilidade? É primeiro de 
tudo a responsabilidade do arcanjo. Durante o curso de restauração e recriação, esta é a 
responsabilidade do líder da igreja que se coloca na posição do arcanjo. Vocês entendem? 
Vocês entendem ou não? [Entendemos] [50-325] 
 
Qual é a razão por trás das atividades de testemunho? Vocês não terão sucesso no testemunho 
se perguntam, “Porque essa pessoa está vindo?” Que tipo de coração vocês devem possuir? 
Vocês devem ter o coração de pai e mãe. Quando uma pessoa vem, vocês devem sentir como 
seu filho ou filha por quem vocês têm esperado por cinco mil ou dez mil anos está retornando. 
Vocês devem estar tão sobrecarregados com alegria que não podem descrever seu coração 
com palavras. Porque as pessoas são seres espirituais, elas podem sentir quando vocês não 
gostam delas. Quando elas podem ver a partir de sua atitude e ações que vocês estão 
realmente felizes em vê-las, então elas podem ser inspiradas em se juntar à igreja. Se vocês 
perguntam sinceramente sobre sua história de vida com o coração paternal que está 
profundamente movido a estar junto com o filho que esteve perdido por um longo tempo, 
então as pessoas estarão dispostas a compartilhar francamente todas as coisas sobre elas 
mesmas. Por esta razão, quando as pessoas chegam e me encontram, mesmo se nem mesmo 
abro minha boca, elas estarão dispostas a me contar todas as coisas. [1969.5.12] 
 
Nestes dias, estamos testemunhando no interior, contudo, porque é que os esforços não têm 
sido bem sucedidos! Isto é porque vocês estão fazendo o testemunho para sua própria vida e 
benefício, e não para o benefício de salvar as vidas das outras pessoas. Há uma diferença 
fundamental na perspectiva. Enquanto vocês devem estar na posição de dar mais como Deus, 
tudo o que vocês têm feito é apenas falar sobre vocês mesmos. Deste modo, tudo vai ser 
rompido. Vocês fazem os membros trabalharem duro, e vocês estão tentando levar um estilo 
de vida confortável... Isso é como ser um fantoche de Satanás. Deus não estará com vocês. 
Vocês não podem ser Abel. A fim de que eu pudesse chegar até aqui, tive que pavimentar o 
caminho por trinta anos. [76-336] 
 
Vocês podem imaginar, “O momento da providência já raiou, mas porque o testemunho não 
está indo bem?” Isto é por causa de vocês. Agora mesmo, não importa onde eu vá, eu posso 
ter sucesso. Não há nenhum problema para eu fazer isso. Se eu concentro meu espírito e entro 
nessa realidade, então o ambiente mudará imediatamente. Assim, isso significa que há uma 
enorme distância. Todos eles têm a mesma aparência, mas há uma grande distância entre eles. 
Vocês devem estar pensando sobre como criar esse ambiente. 
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Além disso, embora entendam a vontade de Deus neste momento, quando vocês podem ouvir 
a voz de Deus, e quando e onde me encontrarão espiritualmente? Vocês devem, com todo o 
seu coração, esperar que isto aconteça. Então, tudo será ensinado a vocês. Se podem estar tão 
preocupados com isso, embora esqueçam de dormir, esqueçam de comer, e até mesmo 
esqueçam seu amor, então vocês terão uma comunicação direta e completa. [94-157] 
 
Senhoras e senhores, vocês devem cultivar um coração intenso de desejo em relação a mim, 
que nem mesmo possam comer suas refeições; vejam o que acontece quando podem fazer 
isto. Vocês terão uma comunicação direta. Vocês serão capazes de ver o que estou fazendo na 
América. Isto não é uma mentira. Vocês entendem o que estou dizendo? O grau de coração, a 
antena de coração pode deixar vocês se comunicarem comigo. A despeito disto, se vocês 
estão cheios com seus próprios pensamentos, e embora possam realizar as minhas direções, 
mas hesitam sobre as direções de seus superiores de acordo com seus próprios cálculos... 
Vocês devem corrigir este tipo de mentalidade. Vocês entendem? [Sim] [68-105] 
 
Porque as atividades de testemunho da Igreja de Unificação não tiveram tanto sucesso até 
agora? Porque não pudemos encontrar este princípio fundamental. Mesmo agora, eu não 
posso me dar ao luxo de tirar um cochilo durante o dia. Já se tornou um hábito, de modo que 
se eu tentasse tirar um cochilo, então meu coração sentiria... Não importa quão cansado eu 
estou, não posso tirar um cochilo.  
 
Quando eu penso sobre todos os sofrimentos dos membros ao redor do mundo, vai contra a 
minha consciência fazer isso. Quando vejo a chuva, eu começo a pensar sobre vocês. Quando 
neva, também penso sobre vocês. Este é o motivo pelo qual eu saio para o oceano em um 
barco. Então, meu coração está em paz. Vocês devem compreender que nesse momento, estou 
fazendo uma oração. Se eu não posso sair, tento voluntariamente buscar algum trabalho 
exaustivo. Isto é o que é necessário. Enquanto estou vivendo este tipo de estilo de vida, as 
pessoas estarão dispostas até mesmo a enfrentarem a morte para o benefício deste mestre da 
Igreja de Unificação. Eles nunca carregarão qualquer queixa contra mim. Eles serão gratos. 
 
Além disso, eles sempre me consideram um amigo na linha de frente. Eles pensam sobre mim 
como um amigo na linha de frente, não um amigo na linha de defesa. Os membros pensam 
sobre mim como um general comandando na linha de frente. Vocês vieram aqui como o líder 
do estado, contudo, quanto vocês amam este estado? Quanto vocês amam a terra no estado? 
Quanto vocês amam as pessoas do estado? Este é o problema. [131-333] 
 
Vocês dizem que o testemunho não vai tão bem? A razão para o fracasso é a ausência de 
capacidade e fé... Vocês devem se esforçar ao máximo e repetir a atividade duas vezes, três 
vezes, quatro vezes, cada vez colocando mais esforço do que na vez anterior. Portanto, vocês 
não devem ficar desanimados. Desespero – aqueles que se desesperam são indignos. Vocês 
também têm a confiança para influenciar um estado quando saem para testemunhar? Vocês 
devem ter a confiança, “Eu posso cuidar de um estado sem qualquer problema. Uma nação 
não é problema. Vocês têm essa confiança? [Sim] [77-20] 
 
2) A Chave para Testemunhar 
 
Quando estão fazendo testemunho no interior, vocês devem decidir em sua mente, vários 
meses para algumas pessoas, essa pessoa depois de três meses, essa pessoa depois de cinco 
meses, essa pessoa depois de um ano e meio, alguma outra depois de três anos...  
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Desta forma, vocês devem decidir sobre a duração do período durante o qual podem edificar 
algum fundamento com as pessoas. Digam, depois de um mês, ou dois meses; então, depois 
de ter feito planos para dezenas e centenas de pessoas, vocês devem orar. É assim como todos
estão fazendo agora? Vocês estão cultivando o campo? Após a colheita no outono, vocês vão 
colher o campo ou lavrar a terra? [Vamos cultivar a terra.] Se vocês vão cultivar a terra, então 
precisam de um plano. 
 
Suponham que de acordo com seu plano alguma pessoa seja necessária depois de determinado 
número de meses. Então, se as coisas não se desdobram como tinham planejado, então vocês 
devem orar através das noites que a falha seja devido à falta de sua devoção. Vocês devem 
orar e jejuar. Sendo que o Deusismo é tudo sobre homens de amor, vocês devem amar as 
pessoas. 
 
Este é o princípio fundamental: Mesmo se meu próprio amor é inadequado, porque estou 
orando para o benefício dos outros, Deus ouvirá as orações. Mas vocês alguma vez já 
fizeram essa oração? Já fizeram? Vocês todos se tornaram pessoas desorganizadas e 
traiçoeiras que são a ruína da Igreja de Unificação. Vocês podem reclamar, “O mestre retorna 
para sua terra natal e nem mesmo diz uma única palavra boa.” Vocês entendem? [Sim] Não há
nada melhor do que estas palavras. Estou compartilhando com vocês a filosofia de vida que 
tenho desenvolvido através da minha vida de fé até agora. Vocês entendem? Tentem e vejam 
se as coisas funcionarão ou não quando fazem o que eu digo. Se não funcionar, então eu sou 
uma pessoa falsa. Vocês não devem acreditar em mim. Talvez eu seja um charlatão. Como 
vocês podem saber? Vocês devem tentar isso, e acreditar em mim. 
 
Quando encontram uma pessoa andando na rua, se não se sentem tão confortáveis com ele ou 
ela, então vocês devem orar. Quando visitarem uma casa, vocês também devem orar por essa 
família logo que entram. Vocês devem elogiá-los. Isso não é verdade? Testemunhar para 
pessoas e salvar vidas não podem ser feitos tão ao acaso. Portanto, quem quer que vocês 
encontrem, seja o líder da cidade ou alguma outra pessoa, vocês devem tentar analisar que 
tipo de pessoa ela é, e então orar por essa pessoa.  
 
Testemunhar é realmente interessante. Vocês não acham que é interessante? Vocês devem 
pensar sobre isto. Vocês devem tentar realizar isto, e ver se é interessante ou não, fazendo 
planos em suas mentes, “Essa pessoa em seis meses, essa pessoa em cinco meses...” Vocês 
devem ter este tipo de habilidades e convicção… E então, devem orar para essa pessoa dia e 
noite. Quando vocês veem uma pessoa, então podem conhecê-la imediatamente. 
 
Agora, depois de terem me ouvido, vocês entendem onde estão neste momento? Vocês são 
desorganizados e traiçoeiros. Vocês entendem? Isto é verdadeiro ou falso? [Verdadeiro] O 
que? É verdadeiro? [Sim] Vocês estão realmente tentando se tornar verdadeiros? Vocês 
devem derramar lágrimas porque estão esperando pelos homens. 
 
Vocês devem pensar sobre isto. Vocês não estão me seguindo depois que deixaram seus pais? 
Isto não é verdade? Vocês não querem retornar para sua terra natal? Vocês não querem 
encontrar seus pais, irmãos e irmãs? Vocês já imaginaram, “Porque eu tenho que fazer esse 
trabalho? Porque eu tenho que deixar meus pais para trás e vagar solitário nestas montanhas e 
rios? Porque tenho que encontrar com estas pessoas que eu nunca vi e conheci?” É por causa 
de Deus. Por causa de Deus. A situação de Deus é mais miserável do que de seus pais, irmãos 
e irmãs, e amigos. 
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Portanto, vocês não devem nem ansiar por eles. Ao invés, devem tratar os membros que vêm 
visitá-los como seus pais, irmãos e irmãs, incomodados pelo fato que eles devem partir logo
depois; é assim como dever ser. Seu coração está preocupado e triste que eles podem se 
levantar e partir logo, para que vocês tentem dar algo para eles comer? Vocês devem ter o 
corpo de um servo e um coração de um pai. Então, quando as pessoas vêm para uma visita, e 
quando elas tentam partir, elas não podem levantar. Vocês entendem? Há algo misterioso ali. 
Vocês experimentarão isto espiritualmente. Isto é muito interessante. 
 
Quando vocês lidam com os membros com este fundamento, e oram antes de adormecer,
“Isso e isso ocorrerá amanhã de manhã,” essa pessoa virá visitá-los no momento que vocês 
tinham previsto. Ele virá com certeza. Vocês entendem? [Sim] Eu também tinha este 
Kamiyama seguindo através desse treinamento. Eu disse a ele, “Você ora e veja. Se você ora 
com este estado mental e este tipo de coração, então isto acontecerá. Você pode pensar que 
Deus não o ajudou até agora porque você é um oriental; mas sendo que você veio para a 
América, deve confiar em minhas palavras e agir em conformidade.” Assim, o Kamiyama 
acreditou nisto e seguiu em conformidade. Como era esperado, depois que ele orou sobre isso 
e isso, e depois veio a manhã seguinte, essa pessoa realmente veio. Este tipo de fenômeno 
ocorrerá. Vocês entendem o que isso significa? 
 
Vocês devem ser engolidos no coração de fé. Até que ponto? Apenas excedam o grau do que 
vocês anseiam por seu amor e vejam o que se desdobra. Então haverá uma conexão direta. 
Todos vocês já ouviram sobre como as pessoas se tornam apaixonadas, certo? Vocês devem 
exceder esse grau de intensidade em seu coração em relação a Deus, e tudo vai acontecer. 
Quando estão pegando sua colher, vocês automaticamente chamam, “Pai!” Vocês dirão a Ele, 
“Vamos fazer essa refeição juntos.” Vocês devem sentir isto até seus ossos. Quando têm essa 
experiência de vida, vocês sentirão que isto é muito natural. Quando se sentam em algum 
lugar, vocês chamarão, “Pai!” Quanto possuem algumas roupas boas, vocês automaticamente 
vão querer oferecer a Ele, e antes de vestir as roupas boas, vocês vão querer colocar algo bom 
Nele primeiro. Se podem ter este tipo de atitude em relação a mim, e estão sinceramente 
preocupados comigo, então vocês verão uma visão sobre eu vestindo boas roupas antes de 
vocês. Vocês precisam ter este tipo de experiência. Há uma chave para testemunhar. É desejar 
ansiosamente por uma pessoa que está para voltar logo depois de fazer uma visita, e se 
sentindo incrivelmente triste que ela está partindo. Mesmo depois da meia noite e duas da 
manhã, se essa pessoa quer partir, então seu coração deve estar abalado e desejoso que ela 
fique um pouco mais. Se vocês podem ter este tipo de coração, então a igreja definitivamente 
será revivida. 
 
Eu tenho vivido até agora centrando nesse princípio. Se vocês me examinam de perto, 
poderão sentir isso a partir de mim. Quando os membros se reúnem, mesmo depois da meia 
noite ou duas da manhã, eles fazem seu melhor para ficarem comigo um pouco mais. Sem 
esta base de coração, não pode haver nenhum progresso. O coração paternal habitará nesse 
lugar. 
 
Vocês devem herdar o coração paternal que deseja dormir no mesmo quarto e estar sempre 
com o filho. Quando alguém está usando roupas desgastadas, vocês devem se sentir 
envergonhados. Mesmo quando um irmão ou irmã vê isso, eles ficarão tristes, e quanto aos 
pais quando enxergam isso? Quando os pais observam que o filho se tornou magro porque 
não tem nada para comer, então os pais vão pegar algo e colocar de lado para dar para o filho, 
a despeito de sua própria fome. Este é o tipo de coração que vocês devem ter. [23-67] 
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Vocês não devem tomar minhas palavras levianamente, como se elas estivessem vindo da 
boca de algum vizinho. Vocês devem colocar suas vidas nisto, e mesmo se não podem fazer 
outras coisas, vocês devem ao menos realizar isto. Não há muitas coisas para o caminho do 
testemunho. Há somente duas coisas: ter pessoas para ouvir e ler sobre o Princípio Divino. 
 
O que vocês estão tentando fazer ao testemunhar na rua? O que vocês vão fazer depois de 
trazer as pessoas? É fazê-los ouvir e ler as palavras do Princípio. [96-131] 
 
Quando estão testemunhando, como vocês falam sobre amor? Vocês devem conduzir suas 
vidas com amor e ver o que acontece. As pessoas que olham para vocês na cidade 
automaticamente virão procurar por vocês. Se a pressão diminui na atmosfera, então o ar da 
zona de alta pressão correrá para a atmosfera de forma inevitável. Quando você ama, está 
criando uma atmosfera de baixa pressão. Portanto, tudo a partir da zona de alta pressão 
correrá para ela.  
 
Uma pessoa como eu nunca passará fome em ambientes hostis como a África. Minha forma 
de lidar com a natureza é diferente, e meu estilo de vida também é diferente. Porque uma 
atmosfera de baixa pressão será criada, a zona de alta pressão se aproximará de mim em alta 
velocidade. Pressão deve ser igualada pelo preenchimento. Eu nem mesmo tenho que fazer 
algum esforço para testemunhar. Assim é como vocês devem viver. Vocês não têm que sair 
para testemunhar. Então, Deus vai procurar vocês. Sinto o cheiro de fragrâncias vindo de lá... 
As borboletas se aproximam das flores desabrochando porque as flores dizem para elas 
virem? As borboletas se aproximam porque o aroma as atrai. Elas vêm porque cheiram a 
fragrância. Todos viram seus narizes para o norte dizendo, “A Igreja de Unificação é uma 
seita. Ela é ruim e terrível;” ao contrário, vocês devem virar seus narizes para o sul, para a 
direção da igreja, e antes mesmo de saber, vocês estão seguindo este caminho por causa da 
fragrância. Vocês serão puxados para ela cada vez mais. [44-251] 
 
Não estamos testemunhando com armas. Estamos fazendo isto com amor. Abel deve salvar 
Caim com amor, e nesse fundamento de vitória ele deve, com amor verdadeiro, restaurar o 
que foi tomado com amor falso. Somente então podemos retornar para o mundo original onde 
não existe nenhuma contradição. Vocês devem estar cientes do fato que enquanto estão se 
limitando a determinados métodos, Satanás ainda tem outros meios para lidar com isto. [40-
250] 
 
Satanás tem sua própria estratégia. Ele tem táticas ofensivas. Vocês devem entender quais são 
elas. O que ele ataca? Porque Satanás se tornou Satanás? Ele utiliza os meios pelos quais ele 
se tornou Satanás. O que ele está dizendo é, “Se você é como eu, e se você se comporta como 
eu, então você é Satanás. Você está do meu lado.” 
 
Assim, vamos examinar como Satanás se tornou Satanás. Quando Satanás fez seu primeiro 
contato com Eva, ele teria falando com ela de forma rude, “Ei você, Eva,” ou ele teria 
abordado ela com um grande sorriso? Como ele a abordou? [Com um sorriso] Assim, quando 
vocês estão testemunhando, (demonstrando com expressões faciais) vocês devem estar com 
um mau humor assim, ou devem colocar um sorriso no rosto? [Colocar um sorriso no rosto] 
 
Então, a chave para capturar Satanás, o maligno, é a mesma. Porque é a mesma, então vocês 
devem convencer as pessoas com as palavras mais eficazes. É um método de propaganda
semelhante ao empregado pelos comunistas, que argumentam, “Como é sua situação de vida? 
Enquanto a sua situação é miserável e horrível, onde vivemos é esta maravilha.” 
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O homem tem um padrão duplo. É assim como é Satanás. Então podemos também estar do 
lado de Deus assim? [Não] Então, devemos ser genuinamente felizes tanto internamente 
quanto externamente. Esta é a forma. Se vocês estavam brigando com os irmãos de manhã, 
vocês podem colocar um sorriso simpático no rosto quando estão saindo para testemunhar? 
[Não] Se vocês fazem isso, então Satanás dirá, “Ei você! Você é igual a mim.” Vocês devem 
possuir felicidade interior em seu coração que deve ser manifestada através de seu corpo. É 
assim como a felicidade de Deus e a felicidade de Satanás são diferentes. Se vocês comparam 
suas forças, uma é somente meio forte, e por esta razão, o lado de Deus prevalecerá. Isto faz 
sentido teoricamente. Porque a adição de aspectos internos e externos dobrará a quantidade, o 
lado de Deus vencerá. Ele triunfará porque é duas vezes mais forte. Satanás somente tem 
metade da força porque seu interior e seu exterior são contraditórios. Por outro lado, o nosso 
lado tem o dobro de poder porque o interior e o exterior são os mesmos. Sendo que a 
quantidade é o dobro, Satanás certamente recuará. O que lhes disse até agora é a chave para o 
testemunho. [76-333] 
 
3) Testemunho Um-a-Um é Melhor 
 
Vocês devem testemunhar para as pessoas na base de um-para-um. Um a um, um para um, 
esta deve ser a tática. Assim é como vocês devem fazer isto. [96-316] 
 
Vocês precisam de uma tática um-a-um, a tática um-para-um. Quanto vocês foram capazes de 
concentrar seus esforços em uma única pessoa? Quando o número de seus esforços aumenta, 
então o número de pessoas que estão envolvidas também aumentará. Vocês entendem o que 
isto significa? Não há muito mais. Vocês devem tratar as pessoas com todo o seu coração e 
alma, e quando elas podem ser tocadas pela forma como vocês estão se esforçando ao 
máximo por um único propósito, por essa nação e o mundo, então elas podem ser inspiradas e 
participarem; isto exige 70%. 70%. 
 
Se vocês trazem alguém da rua, então mesmo se as pessoas vêm uma vez, porque elas 
mesmas não têm inicialmente um interesse genuíno, então todas elas desaparecerão. Por outro 
lado, se vocês concentram todo o seu esforço em uma única pessoa para trazê-la junto, então 
porque está mais interessada e satisfeita, essa pessoa ouvirá com mais atenção perguntando 
sobre a ideologia em detalhes, e como resultado, essa pessoa ouvirá até o fim. Vocês 
entendem? Isto é muito lógico. Vocês entendem? [Sim] [70-122] 
 
Não tentem testemunhar para duas ou três pessoas ao mesmo tempo. Faça um de cada vez. 
Quando as pessoas nascem, elas saem uma a uma e não duas ao mesmo tempo. Vocês gostam 
de ter gêmeos? Vocês devem se concentram em apenas uma pessoa. Apenas uma de cada vez. 
Deste modo, vocês devem tentar testemunhar para uma pessoa por mês, e com o plano para 
trazer doze pessoas em um ano, vocês devem fazer devoção através de todo o ano. 
 
Se vocês fossem ter sucesso em trazer 12 pessoas através de seus esforços devotados nos doze 
meses, então teremos 50 novos membros para cada pessoa. Por quê? É porque o recém 
chegado herdará como tradição, o esforço que vocês colocaram nele, e seguirão o mesmo 
caminho para as atividades de testemunho. Eles compreenderão, “Ah! Ele esteve colocando 
tanto esforço ao testemunhar para mim,” e a partir do momento que se sentaram para ouvir a 
verdade, eles estarão fazendo a determinação, “Eu também devo testemunhar assim,” Então, a 
próxima pessoa que se juntar através dos novos membros também continuará na tradição, e 
esse fenômeno se espalhará em uma velocidade incrível. Vocês devem estar cientes disto e 
trilhar o caminho singular da restauração. [23-310] 
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4) Conversa Durante o Testemunho 
 
Quando estão testemunhando, vocês devem ser muito cuidadosos com o que estão dizendo. 
Vocês devem primeiramente descobrir se a pessoa é um tipo positivo ou um tipo negativo, e 
então falar de acordo com sua personalidade. Homens estão divididos em dois tipos de 
positivos e negativos. Para uma pessoa tipo negativo, vocês nunca devem conversar com ela 
quando está com um humor sombrio. Para uma pessoa tipo negativo, vocês devem conversar
com ela quando ela está feliz. Quando ela está deprimida ou profundamente triste, vocês não 
devem dizer coisas alegres. Nessa situação, vocês devem tentar ser sensíveis com seus 
sentimentos e demonstrar simpatia. Para pessoas tipo positivo, vocês não devem falar com 
elas enquanto elas estão no tipo positivo de humor. Pelo contrário, vocês devem falar com 
elas quando elas estão no humor negativo. Se vocês falam enquanto elas estão no humor 
positivo, em outras palavras, quando elas estão felizes, então elas não podem manter as 
palavras perto do coração e as esquecerão rapidamente. Portanto, vocês devem tentar evitar 
estas circunstâncias, e falar com elas quando elas estão com um humor sério. [42-173] 
 
A fim de encontrar pessoas, vocês devem estar preparados para ir a lugares que são como a 
estação da primavera, o verão, o outono e o inverno, e derramar sangue, suor e lágrimas. 
Vocês devem estar dizendo para si mesmos, “Eu amarei as pessoas que são da estação da 
primavera, do verão, do outono e do inverno. Eu até mesmo amarei as pessoas da estação do 
inverno, o povo russo.” Somente depois disso, vocês podem amar seus cônjuges. Este é o 
processo de restauração. [96-152] 
 
Vocês não devem se sentir deprimidos ou solitários apenas porque alguém não presta muita 
atenção às suas palavras, mesmo depois de derramar todo o seu coração nele ou nela. Se 
vocês aceitam que este é o Princípio universal, então serão abençoados. Essa pessoa nunca se 
tornará triste ou solitária. Porque está chegando a hora, a brisa da primavera começará a 
soprar. Por outro lado, para aqueles que não podem receber seu coração e esforços, um vento 
do outono começará a soprar. Isto é dizer que o momento de uma pessoa está se aproximando. 
[42-174] 
 
Depois de inspirar uma pessoa para participar, vocês devem cuidar dela de forma calorosa, 
ficando noites acordados para compartilhar as palavras da verdade, tal como tenho feito com 
vocês. Se vocês ignoram os membros quando eles vêm fazer uma visita, então quem estaria 
disposto a voltar? Vocês não podem perder o coração ansioso dos primeiros tempos da igreja 
que esperava sinceramente por novos membros. [21-321] 
 
5) Coisas a Manter em Mente Durante o Testemunho 
 
Quando vocês saem para testemunhar, eu frequentemente vejo que enquanto suas palavras são 
ótimas, dizendo para as pessoas, “O Princípio de Criação é assim e o Princípio da Queda é 
assim. É bom para você acreditar na Igreja de Unificação,” mas vocês ainda agem 
completamente de acordo com seus caprichos. Vocês falam bem. Mas isso não é 
suficientemente bom.  
 
Ao invés, se há uma pessoa A, então para essa pessoa A vocês devem oferecer uma oração 
sincera. O problema é como estabelecer a condição de ter amado a pessoa mais do que seus 
próprios pais. Esta é uma luta real. Como eu posso vencê-la com o coração que supera aquele 
de seu próprio pai e mãe? Este é o problema. 
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Porque seres humanos são seres espirituais, eles não querem ir para um lugar que está em 
declínio, e querem estar em um lugar próspero. Então a questão em jogo é como estar em uma 
posição para beneficiar as pessoas, e deixá-las sentir que vocês as amam mais do que seus 
próprios pais. O amor sobre o qual estou falando não é o amor secular do mundo externo. [50-
279] 
 
Testemunho não deve ser feito centrando nas palavras. As pessoas seguem por causa de suas 
próprias auto realizações. É importante como vocês conectam sua própria área de 
responsabilidade com o propósito do todo. [24-81] 
 
Seus esforços de testemunho nos anos sessenta até agora foram feitos para os propósitos de 
sua própria ostentação ou para o benefício de salvar pessoas? Vocês devem refletir 
profundamente sobre isto para o propósito da salvação. Vocês fizeram isto para salvar os 
cristãos? De fato, vocês fizeram isso para sua autopromoção. Este é o problema. [34-273] 
 
Se vocês olharem para a linha a qual alguém está conectada, então ele ou ela está recebendo o 
amor de seus pais. Quando essa pessoa está recebendo o amor dos pais e de irmãos e irmãs, é 
muito difícil persuadi-la a seguir o caminho da providência. Vocês devem ser capazes de 
avaliar isso. Para esse tipo de pessoa, vocês devem apresentar algo que seja benéfico. Mas 
apresentação somente não é suficiente. Vocês devem fazer algo para despertar emoções de 
amor nessa pessoa e criar uma conexão com vocês. 
 
Então, o que vocês devem fazer? Neste ponto vocês precisam de amor que seja como 
fermento. As pessoas utilizam a metáfora do fermento na Bíblia, certo? Amor que se 
assemelha ao fermento é o amor de Deus. Como eu sinto o amor de Deus? Eu disse a vocês 
anteriormente para orarem pela vida de uma pessoa; vocês devem orar por alguma pessoa. 
Vocês devem orar por essa pessoa através das noites, e vejam o que se desdobra. Temos 
muitos homens e mulheres mais velhos aqui, e todos vocês sabem que é impossível para 
alguém compreender a tristeza causada pela morte de filhos, a menos que essa pessoa passe
por essa experiência, certo? [Sim] Aqueles que têm a experiência de criar um filho e ver ele 
falecer pode entender esse coração. Se vocês amam com o coração que supera isso, então 
todos sem exceção serão levados a segui-los. [50-280] 
 
Utilizar toda a organização para os próprios interesses egoístas é o mesmo que usar Deus. 
Vocês devem sempre tomar cuidado com isto e ser cuidadosos. Portanto, quando as pessoas 
visitam a igreja, ou quando vocês estão testemunhando, vocês nunca devem ocupar suas 
mentes com a questão, “Esta pessoa daria muita doação?” Não desejem que seja alguém com 
autoridade e poder, ou tenha alguma outra característica específica. Independentemente da
capacidade e do caráter de uma pessoa, a mãe deu nascimento a essa pessoa, a criou com a 
mesma tigela de sopa, e forneceu amor igual. Isto não está certo? Todos os homens são iguais 
no aspecto que todos eles cresceram confiando suas preciosas vidas nas mãos dos pais. Dentro 
do coração paternal, não pode haver nenhuma discriminação. [33-164] 
 
Quando estão testemunhando, vocês podem desejar trazer alguém que seja muito rico, mas 
qual é a utilidade? Isso é feito para o benefício da Igreja de Unificação ou para o benefício 
dessa própria pessoa? Vocês nunca devem planejar pedir que essa pessoa rica faça uma 
doação a fim de melhorar sua própria situação financeira. Enquanto estão tentando salvar 
pessoas, vocês nunca devem pensar sobre coisas materiais. Vocês devem fazer julgamentos 
claros sobre este tipo de coisas enquanto estão trilhando este caminho. 
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Quando encontram alguém, vocês não devem julgar essa pessoa como boa ou má. Se querem 
se tornar alguém de status elevado, então vocês devem ser capazes de cuidar bem de pessoas 
abaixo de vocês. [34-250] 
 
Vocês não devem fazer escolhas erradas quando selecionam pessoas. Para um mendigo ou 
qualquer tipo de pessoa, o problema não é ser incapaz. Ao invés, aqueles que são inadequados 
podem ter fé melhor do que aqueles que são muito capazes. As pessoas não serão capazes de 
ir dormir antes de vir até vocês, se elas realmente podem sentir através de vocês o coração 
amoroso que nunca experimentaram, mesmo de seus próprios pais. Elas virão bem cedo, 
mesmo sem tomar o café da manhã. Tentem e vejam se isto é verdade ou não. Vocês não 
podem vir com a desculpa que não podem fazer isto no testemunho porque não são tão 
capazes. Isso não faz qualquer sentido. [1969.5.12] 
 
Quanto testemunham, não façam escolhas. Vocês entendem? [Sim] Meu caráter original 
sempre tem sido de que quando vejo passar um mendigo tremendo de frio, depois que chego 
em casa, não posso comer ou dormir. Este é meu caráter. Eu já até pedi para meus pais 
trazerem o mendigo para dentro de casa para dar a ele algo para comer, e então despachá-lo... 
Vocês não acham que esta é a base para Deus amar? 
 
Deste modo, vocês não devem ser seletivos quando testemunham. Vocês entendem? [Sim] 
Vocês devem estar perguntando, “Porque esta pessoa foi enviada para mim? Não havia um 
propósito quando ela foi enviada para mim?” Vocês devem ajudar a cumprir esse propósito 
em 100%. Se vocês não puderam alcançar isso, então devem compreender que é a 
responsabilidade do líder regional derramar lágrimas de arrependimento que houve uma razão 
pessoal pela qual vocês não puderam cumprir isto, e fazer uma firme determinação de criar 
outra oportunidade para essa pessoa voltar. [56-35] 
 
6) A Dificuldade de Testemunhar e Superação 
 
Testemunhar é como dar nascimento. Baseado em minha experiência, a fim de obter a 
confiança total de uma pessoa para que ela possa acreditar em mim mais do que meu próprio 
filho faria, eu devo dar três vezes mais esforço do que dar nascimento. Depois de inspirar essa 
pessoa a participar, vocês ainda devem ser responsáveis por ela. Quando uma pessoa que 
estava seguindo desta forma volta, então vocês podem derramar lágrimas porque estão tão 
movidos e tocados, ou, vocês podem sentir intensa raiva ou sofrimento; desta forma, vocês 
devem experimentar um tipo de explosão do coração que nunca tinham experimentado antes. 
[66-215] 
 
Quando são golpeados ou perseguidos enquanto estão testemunhando, então vocês devem 
primeiramente estar preocupados sobre a obra do céu antes de pensar sobre sua miséria. 
Vocês devem tentar perdoar aqueles que tenham feito algo errado para vocês. Então Satanás 
também não pode bater em Deus. Ele poderia ser capaz de atacar aquele que representa Deus, 
mas ele não pode atacar Deus diretamente. Este é o caminho da vida. Quando vocês são 
gratos, isto estabelece uma condição no mundo satânico. O ambiente que me atacou 
enfrentará acusações. Jesus também estabeleceu essas condições de indenização. [15-145] 
 
Alguns membros às vezes perdem suas esperanças quando enfrentam as dificuldades do 
testemunho, mas para qual propósito eles começaram? Quando vocês consideram a questão de 
para quais propósitos começaram, e centrando em quem esses propósitos deviam dar frutos, 
vocês podem ver claramente que esses membros são traidores. [60-24] 
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Quando saírem pela primeira vez para testemunhar em uma região, vocês descobrirão que no 
início sempre há um período no qual devem estar sob grilhões. Vocês devem romper através 
deste período de grilhões. Então, algum tempo depois disso virá o período de tiroteio. A 
maioria das pessoas perece durante este período de tiroteio. Portanto, vocês devem buscar um 
novo caminho centrando no período de tiroteio. Do contrário, o período de tiroteio julgará 
vocês. [42-174] 
 
Os primeiros a levantarem oposição para suas atividades de testemunho são os idosos. 
Quando vocês seguem esta forma do princípio, os primeiros a se oporem são os avôs. Eles 
virão e se oporão, com um longo cachimbo em suas bocas e caminhando com passos largos 
típicos da nobreza, e eles dirão, “Vocês aí! Quem são estas pessoas que estão fazendo tanto 
barulho?” Então os pais farão oposição. Então as pessoas tipo irmãos mais velhos farão 
oposição. Vocês devem receber oposição por estas três gerações. Vocês devem receber 
oposição. Quando examinamos a história decaída, os avôs são tipo Adão; eles são o campo de 
Satanás tipo Adão. Os pais são o Satanás que se opôs a Jesus. Então deve haver Caim. Assim, 
vocês devem conquistar o avô tipo Caim, o pai tipo Caim e o irmão mais velho tipo Caim. 
[24-340] 
 
Vocês já sabem a partir de suas experiências durante o testemunho que aqueles que se opõem 
são os pais. Os pais que estiveram amando e cuidando de seus filhos são aqueles que farão 
oposição. Vocês acham que alguém dirá, “Oh, estou tão feliz que meu filho está acreditando 
na Igreja de Unificação. Não há nenhuma igreja como esta?” Aqueles que fazem intensa 
oposição e se tornam inimigos são os pais que estiveram derramando seu coração por seus 
filhos. Esse pai e essa mãe estão certos de fazer oposição. Este é o princípio. Isto é para o 
benefício da restauração através de indenização. Deste modo, indenização é o problema. 
Vocês devem ter muita clareza sobre este princípio. [34-91] 
 
É natural que vocês sejam perseguidos, opostos e golpeados durante as campanhas de 
testemunho, mas vocês devem ser gratos que ao menos não são mortos. Pensem sobre o
tempo quando começaram neste caminho da providência. No local de morte vocês são 
amaldiçoados, e enquanto estão sendo amaldiçoados e começam a se conhecer, e depois de 
conhecer vocês têm a chance de falar, e enquanto isso vocês podem começar a gostar um do 
outro e fazer progresso através de suas conversas. [42-172] 
 
Quando estão testemunhando centrando no clã, sempre haverá alguém que fará oposição. Se 
há alguém que se opõe, então vocês devem ser mais zelosos do que essa pessoa. Mesmo se 
Satanás me ataca, eu devo orar pela oposição. Se eles se opõem com grande intensidade, 
então vocês devem ser mais ardentes, para que possam fazer coisas para o benefício das 
pessoas do seu lado. Somente então vocês podem alcançar um equilíbrio. O campo de Satanás 
ataca enquanto este campo faz devoção... Ao fazer isso, fazendo devoção que é mais poderosa 
do que o ataque de Satanás, vocês devem obter o reconhecimento que estiveram fazendo mais 
para o benefício dessa pessoa do que aqueles que estão perseguindo. É assim como funciona. 
Vocês devem conduzir sua luta assim. Se há alguém que está perseguindo, então vocês devem 
tentar com mais intensidade do que essa pessoa. Vocês entendem? 
 
A fim de puxar alguém do campo satânico vocês devem demolir Satanás, e sendo que vieram 
para conquistar, se Satanás que está atacando vocês possuindo alguma força, então vocês 
devem tentar com mais intensidade a fim de atacar esse lado. Então, vocês devem ser mais 
perseverantes e fazer mais devoção, e devem ser melhores. Do contrário, vocês não podem 
trazer resultados vitoriosos. Este é o princípio da natureza. [56-59] 
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Senhoras e senhores, a coisa através da qual vocês podem avaliar os resultados das atividades 
de Satanás é…Vocês devem fazer o testemunho e ver. Vocês descobrirão que quando fizerem 
uma consulta para ver alguém muito importante para testemunhar a verdade, então às vezes 
haverá alguns acidentes. Vocês têm essas experiências? [Sim] Por isso, nós membros da 
Igreja de Unificação entendemos bem que Satanás existe. Sabemos que eles estão sem falha 
trabalhando vinte e quatro horas por dia independente se é noite ou dia. Por isso, vocês devem 
seguir em frente com a atitude, “Eu farei um segundo mais do que vinte e quatro horas.” 
Somente então haverá alguma condição para Deus cooperar. Vocês não podem prevalecer 
sobre Satanás a menos que tenham a confiança e a convicção que farão mais do que Satanás. 
Vocês não podem purgar isto. [76-246] 
 
Quando vocês estão tentando testemunhar para alguém depois de se juntar à igreja, quando 
tentam encontrar com alguém, os convidados de alguma forma sempre têm acidentes. Isto é 
recíproco; o mal é fazer oposição. Examinando isto, a determinação final é feita no lugar onde 
somente Deus e eu permanecemos. Assim, Satanás está tentando dizer para vocês trazerem 
alguém sozinho a fim de que não possam ficar sozinhos. Ele está dizendo para vocês não 
ficarem sozinhos. Uma pessoa que está prestes a encontrar sua destruição não encontrará seu 
destino sozinha. Ela tentará arrastar alguém com ela. Mesmo aqueles que estão deixando a 
Igreja de Unificação nunca querem romper sozinhos. Eles tentam persuadir alguém próximo a 
eles para levar junto. Esta é a intenção de Satanás. Uma pessoa boa não julga os outros. A 
razão que está escrito na Bíblia, “Não julgue os outros. Não critique os outros,” é para evitar 
esse tipo de coisa. [45-72] 
 
Quando estão testemunhando, alguns de vocês dizem, “Quando fulano e beltrano saem, então 
tudo vai bem, mas por que é que quando eu saio, meus esforços não dão qualquer fruto? 
Quanto mais eu faço, a única ciosa que aumenta é meu sofrimento.” Porque isto é assim? A 
razão que estas pessoas estão sofrendo tanto é porque elas têm muita indenização para pagar.
“Eu sai para testemunhar desde aquele dia, mas as coisas não correram bem a partir daquele 
dia.” Vocês devem começar a pagar indenização a partir do dia que começam. 
 
Se vocês recuam dizendo, “Eu não posso fazer isto porque é tão difícil,” a despeito do fato 
que vocês tenham a responsabilidade para indenizar isto, então nunca podem passar pela 
colina, e terão que recuar porque estão sempre andando para trás. Se isto acontece, então 
vocês cairão em exaustão, e irão fugir. [155-296] 
 
7) Testemunhar para Igrejas Cristãs 
 
Vocês devem testemunhar para os cristãos. Vocês nunca devem esquecer a perseguição que 
receberam durante o testemunho, e a fúria que sentiram quando todos aqueles a quem trataram 
com grande sinceridade olham para vocês como um membro de uma seita e um vigarista. 
Vocês não devem ser pessoas sem ossos. Vocês nunca devem esquecer disso e devem dizer 
para si mesmos, “Eu não enfrentei isto e aquilo até esse momento?” Vocês não podem 
esquecer pelo resto de suas vidas os momentos quando estavam em miséria e agonia enquanto 
viviam para o benefício do céu e da justiça mais do que qualquer outra pessoa. 
 
Vocês devem dissipar este ressentimento juntamente com as pessoas e o mundo. Vocês 
devem arrancar esta raiz de ressentimento. Vocês devem entender isto. Estamos esperando 
apenas porque o tempo não chegou, mas quando começamos a agir, tudo será liquidado
imediatamente. Quando esse tempo chega? Ele está se aproximando cada vez mais de nós. 
Quando sabemos que o dia está chegando...eu estou dizendo que o dia está chegando. [56-58] 
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8) Orientando Alguém Depois da Adesão 
 
Não me importava se era noite ou dia. Vocês não devem distinguir noite e dia. Se é noite ou 
dia não é a questão importante. Quando vocês para testemunhar, se as pessoas não ouvem 
vocês, então vocês devem amarrá-las com cordas, e segurando a corda pela extremidade, 
devem arrastá-las juntamente com vocês. 
 
Sim, se a pessoa demonstra inicialmente uma atitude positiva, então tudo correrá bem. Isto 
não deve ser feito à força. Depois disso, logo que uma pessoa está inspirada a participar, então 
vocês devem levá-la de uma vez. Esse curso de ação é sobre o sistema de seminários. Uma 
pessoa deve fazer uma conexão completa com três pessoas. Quando ela está com fome, vocês 
devem alimentá-la, e ajudá-la em todos os assuntos. Vocês devem ajudá-la a estudar, e servi-
la de todas as formas. Vocês devem vesti-la, e fornecer lugar para ela dormir. Isto é o que 
estamos fazendo aqui. Quando ela chega, e não tem dinheiro, então forneça dinheiro, dizendo, 
“Agora, você deve ir e estudar. Depois que você terminar de estudar, pague de volta somente 
pelo que você é grato.” Vocês devem educar essa pessoa rapidamente e ajudá-la a se tornar 
um lutador mais forte. [76-334] 
 
É fundamental para aqueles que se juntaram, que desenvolvam uma forma para ter 
habilidades geradoras para sua fé. Tendo feito isso, vocês devem educar as pessoas para se 
tornarem aquelas que podem seguir suas direções em qualquer circunstância. Vocês devem 
primeiramente alcançar isto através da palavra, então através de suas ações, e finalmente 
através de seu coração de fé; então, a fé nunca romperá. Depois disso, vocês devem tentar 
fazê-las testemunhar. Vocês devem educar as pessoas ao nível onde podem começar a 
testemunhar para outros. Se vocês podem alcançar isto, então não perderão uma única pessoa 
para quem tenham testemunhado. 
 
Tal como vocês podem entender o verdadeiro significado de piedade filial somente depois de 
ter dado nascimento a filhos, vocês podem também sentir o valor de nosso caminho e 
experiência da existência concreta de Deus somente depois de ter realizado isto como ação 
por vocês mesmos. Esse tipo de pessoa nunca irá embora. Entretanto, não temos sido capazes 
de nutrir este tipo de pessoas. Esta é a razão principal pela qual a Igreja de Unificação não 
pôde se desenvolver. Este é o problema chave. [29-197] 
 
Devemos criar estratégias que possam fazer um impacto e conduzir a luta utilizando o 
fundamento tridimensional. Tal como a guerra, quando vocês têm que disparar canhões, fuzis 
e se envolver em disparos defensivos. Testemunho deve empregar táticas semelhantes. Se 
podemos utilizar o mundo espiritual tridimensional como o fundamento e testemunhar na 
atmosfera espiritual onde bons antepassados são mobilizados, então quão excitante isto seria? 
 
Vocês não devem planejar testemunhar para dez pessoas de uma vez, mas tentem fazer uma 
pessoa de cada vez. Então, através de uma pessoa que se juntou, vocês devem tentar puxar 
seus amigos. Para esses amigos, vocês devem apenas fazer conferências, e deixar o resto para 
o novo membro, guiar e ensinar seus amigos. Vocês podem se tornar um homem somente 
depois de ter a experiência de educar os outros. 
 
De forma semelhante, se vocês podem distribuir os detalhes do trabalho que estiveram 
fazendo até agora, e expandir a esfera de responsabilidade, então os membros naturalmente 
aumentarão. Contudo, se os membros estão apenas sentados, tal como pinhas penduradas, 
então como haverá novas folhas e raízes se espalhando? [42-161] 
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Seção 2 - Testemunho (Parte 4) 
 
4. Exemplos do Método de Testemunho 
 
1) “Eu Vim Beber Água” 
 
No passado, quando pessoas perguntavam para os membros da Igreja de Unificação em 
campanhas de testemunho de onde eles vinham, eles costumavam responder, “De onde eu 
vim? Eu estava passando e apenas parei para pedir um pouco de água.” Isso parece bom ou 
ruim? [Ruim] A partir de agora, vocês devem se mover em frente com o peito escancarado. 
[44-205] 
 
2) “Você é de fato o Líder da Vila?” 
 
Há líderes em todas as vilas que vocês vão. Quando vocês visitam o líder e perguntam se ele é 
o líder, ele dirá, “Sim, eu sou o líder.” Se vocês perguntarem a ele novamente várias vezes 
mesmo depois dele responder afirmativamente, então é como estar na posição defensiva
depois de ser golpeado uma vez. Se vocês dizem para ele, “Parece que não há nenhum líder de 
verdade neste mundo,” então ele perguntará, “Porque não há nenhum líder? Como vocês 
podem ser tão ofensivos diante das pessoas?” Então, vocês devem responder, “Bem, por 
favor, ouça-me. Um verdadeiro líder da vila deve fazer isso e aquilo. Mas você já fez isso?”
Ele provavelmente nunca ouviu essas palavras antes. Suponham que vocês o seguem e 
demonstram que amam a vila mais do que seus próprios filhos, então se essa pessoa é um 
verdadeiro líder, ele perseguiria vocês para fora da vila, ou passaria a gostar de vocês? 
[Gostaria de nós.] 
 
Se vocês estivessem correndo dia e noite como um louco, perguntando para as pessoas se há 
alguma coisa que precisa ser feita na vila, então isto seria contra a lei? Isto seria permitido 
sem quaisquer objeções. Isto não estaria violando qualquer lei. Vocês acham que isto violaria 
alguma lei deste mundo construído na injustiça? Não. O lugar do céu onde uma pessoa pode 
naturalmente possuir o direito de liberação será encontrado sob tais circunstâncias. Isto soa 
teoricamente. 
 
Por esta razão, vocês devem amar as pessoas como loucos. Vocês devem ser loucos sobre isto 
independente de dia ou noite. Ao amanhecer, ou em qualquer outro momento, e amando a vila 
mais do que os membros de sua própria família, vocês devem chorar e lutar, pensando que a 
vila é o lugar onde seus solhos se desdobrarão. Vocês devem ser gratos por seu trabalho árduo 
e gratos por serem amaldiçoados e perseguidos. Esta é uma das formas para trazer harmonia 
para que seu amor possa se tornar tridimensional. Depois que um ano ou três anos tenham 
passado enquanto vocês estão vivendo com esse padrão de coração, a vila se ajoelhará e se 
submeterá diante dessa pessoa. Esta é a lei do universo. [44-205] 
 
3) Você Deve Aumentar Sua Sensibilidade Espiritual. 
 
Se vocês têm um coração ansioso por alguém, então mesmo se há uma barreira colocada entre 
os dois, vocês podem de alguma forma passar por cima dessa barreira. Mesmo se vocês se 
mantêm em silêncio, esse milagre ocorrerá. O mundo espiritual preencherá a lacuna. Quanto 
estava na prisão de Hungnam, eu não testemunhava através das minhas palavras. Eu 
testemunhava sem palavras. O mundo espiritual se mobilizava e fornecia assistência. Isto é 
porque teria sido um desastre se eles não ajudassem. 
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É tudo a mesma coisa. Portanto, quando vão para o interior, vocês devem fazer isto. Qual é a 
fronteira? Na década de sessenta, eu fui visitar todos os lugares bem conhecidos. Eu 
realmente me arrependo que não tive mais tempo no passado para visitar todos os lugares na 
península. Visitar cada vila... Isto não pôde ser feito porque eu tinha muito trabalho. 
 
Eu gostaria muito de ir até cada casa em cada cidade, como em cada estado e pedir a eles um 
copo de água para beber. Vocês não ficam curiosos sobre que tipo de casas encontrarão nas 
vilas e que tipo de pessoas vivem nestas casas? Vocês não podem se tornar um líder sem essa 
mentalidade. 
 
Vocês devem estar pensando sobre que tipo de pessoas podem encontrar na rua, e quem será a 
primeira, a segunda e a terceira pessoa que vocês encontrarão. Enquanto isso, vocês devem 
estar orando, “Pai, que tipo de pessoa ela é? Estou esperando encontrar essa e essa pessoa, 
mas que tipo de pessoa ela é?” Se o conteúdo de sua oração e meditação coincide com a 
pessoa real que vocês encontram, então serão inundados com alegria. Quando vocês têm mais 
e mais deste tipo de experiências, seus sentidos espirituais se tornarão mais sensíveis. 
 
Quando estão se preparando para o dia, de repente vocês terão o sentimento que encontrarão 
essa e essa pessoa. Os espíritos das pessoas podem se conectar uns com os outros sem limite. 
Quando encontram a mesma pessoa que tinham antecipado antes em sua mente, então vocês 
ficarão impressionados. Da mesma forma, seus pensamentos e os sentidos espirituais que vêm 
do mundo espiritual frequentemente estarão predizendo sua situação atual. Vocês devem ter 
mais destas experiências. Vocês entendem o que estou tentando dizer? [Sim] 
 
Através destes tipos de sensações e premonições, vocês podem começar a sentir as emoções 
das pessoas como também predizer as fortunas da nação. Através destas experiências, vocês 
devem aumentar sua sensibilidade espiritual. Então, vocês estarão tendo visões sobre o futuro
da nação. Vocês podem estar contemplando enquanto caminham na rua como também em 
lugares vazios ou lugares agitados. [30-150] 
 
4) Use a Isca de Deus para Capturar o Mundo Satânico 
 
Testemunhar é o mesmo que capturar peixes com redes. Vocês podem capturar peixes apenas 
colocando as redes e dizendo para eles virem? Vocês devem conduzi-los de forma que os 
peixes venham para as redes. De forma semelhante, vocês devem direcionar as pessoas para o 
testemunho. Que tipo de pessoa se destaca em capturar peixes? São as pessoas que trabalham 
bastante. Se vocês tentam intensamente de todas as formas que podem, tentando todos os 
métodos diferentes, então… Seus resultados dependerão da quantidade de tempo gasto e do 
número de métodos eficazes que utilizaram. A mesma lógica se aplica. [96-131] 
 
Independentemente se são o líder da igreja ou o líder da regional, se vocês dão uma 
conferência anticomunista, então podem sempre ganhar uma refeição grátis. Se fizerem bem, 
vocês também não terão fome durante o jantar. Entretanto, vocês não compreendem que na 
providência de Deus, Ele está tentando me utilizar como a isca para capturar o mundo 
satânico. Vocês serão as iscas de Deus ou não? [Seremos] O método de testemunho de Deus é 
pescar tendo vocês como iscas. Isso não é verdade? [Sim] Vocês devem se tornar as iscas de 
Deus. Como iscas, vocês devem capturar Satanás, certo? 
 
Nunca houve um caso onde o lado do mal não tenha perecido depois de engolir o lado do 
bem. 



79 
 

Se o mal engole o bem, então a semente do bem entrará em seu corpo, e utilizando o corpo 
como sua base, ela crescerá. O ser crescerá e o corpo também será ressuscitado em uma nova 
forma. Isso não é assim? Se os pais querem criar os filhos, então a mãe deve amamentar os 
filhos. Quando a mãe dá toda a sua melhor parte, ambos o filho e a mãe podem viver. Ambos 
viverão. Ao contrário, se ela não alimenta o filho, então ela ficará doente. Da mesma forma, é 
sua missão se tornar a isca, enquanto Deus está tentando pescar este mundo satânico. 
 
O que vocês devem fazer como iscas? Vocês devem atrair a atenção. A fim de fazer isso, 
vocês devem ser de boa qualidade. Eles não devem vomitar vocês depois de saboreá-los em 
suas bocas. Depois que eles abocanharam vocês porque pareciam deliciosos, eles não devem 
vomitá-los depois de saboreá-los, líderes da igreja. Se isso ocorre, então mesmo aqueles que 
vieram através de muitos esforços partirão. Isto é como comer muitas pessoas vivas. Vocês as 
têm matado. Elas partem somente depois de alguns dias, certo? Se vocês vão visitá-las no dia 
seguinte, elas correrão de medo de vocês. [47-337] 
 
5) Vá para Onde Você Planejou 
 
Se vocês foram criados como órfãos, então apenas crescerão para ser órfãos. Quem são os 
órfãos e os filhos de viúvas? Do que vocês chamam eles? Do que vocês chamam aqueles que 
cresceram sem um pai? [Um bastardo] Sim, eles chamam de bastardo, ou um filho de uma 
viúva. Aqueles que foram criados como um filho de uma viúva crescerão para se tornam 
somente um filho de uma viúva. Por esta razão eles precisam de irmãos. Esta é uma 
necessidade absoluta. Vocês devem ter pessoas mais velhas vivendo em suas igrejas, e devem 
servi-las. Isto é o que vocês devem fazer. Vocês entendem? [Sim] 
 
Vocês devem estar fazendo testemunho desta forma a partir de agora… Então, vocês devem 
realizar isto depois de passarem a gostar de Deus e nutrir carinho pelas pessoas. Vocês devem 
se tornar devocionais. Depois disso, como vocês vão testemunhar? Vocês não devem fazer 
isso de forma displicente, mas tendo um objetivo. Eu tenho dado essas direções para todo o 
mundo. Em Nova York, cada pessoa é responsável por 120 famílias. Eu fiz o registro para 
todos eles. Tendo sido indicadas apenas 120 casas, eles devem visitar somente essas casas! 
Como alguns de vocês têm algum tempo, vocês devem sair e bater nas portas! Logo, vocês 
podem estar visitando dez, vinte, trinta ou cinquenta vezes. Não é assim como deve ser? 
 
As 120 casas serão influenciadas de acordo com o número de suas visitas como também por 
sua atitude imutável. Esta conclusão é o resultado de seu exame até agora. 
 
Isto é o resultado de experimentos realizados durante as atividades de testemunho nas 21 
cidades. Está provado que a taxa de sucesso nos resultados de testemunho é proporcional à 
taxa de contatos sinceros e verdadeiros com as pessoas; portanto, devemos implementar a 
mesma política por todo o mundo. Eu dei essa direção na Inglaterra antes de uma reunião de 
missionários de 20 nações. 
 
Deste modo, mesmo para os missionários, se a área de testemunho não está designada, então 
eles devem escolher 30 ou algum outro número de casas, e somente visitar os lugares 
indicados. Se encontram alguém na rua, mesmo se vocês têm uma conversa profunda com 
essa pessoa por trinta minutos, não importa quão maravilhoso o conteúdo, é fácil ser 
esquecido depois de partir. Ao contrário, se vocês visitam os lugares designados que 
estabeleceram um fundamento, então a conversa de trinta minutos manterá seu valor original. 
Se vocês se encontram dez vezes, o valor aumentará dez vezes.. Isto não é verdade? 
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Passamos pelo período de testemunho na rua e chegamos ao tempo de testemunho 
concentrado; Deixamos para trás o tempo do testemunho multidirecional para chegar ao 
tempo do testemunho focado. Porque precisamos de mais membros, não temos escolha a não 
ser realizar este tipo de atividades. Esta é minha direção. Se vocês se devotam por doze 
meses, e apenas dez pessoas entre as 120 casas recebem vocês, então não deve ser tão difícil 
testemunhar para essas dez pessoas, certo? Se uma mulher de uma casa começa a acreditar na 
verdade, então vocês não devem puxar essa única pessoa, mas devem se mudar para essa casa. 
Depois de se mudar, vocês devem reunir o esposo e os filhos dessa mulher, e dar uma 
conferência para eles. 
 
Assim, quando uma pessoa se torna membro, vocês não devem apenas pensar que a pessoa é 
nosso membro, mas centrando nessa pessoa, devem estabelecer o fundamento para que toda a 
família possa ser reconhecida como membros. Esta é a direção que estou dando. 
 
Deste modo, vocês devem sair para uma turnê de conferências. É muito difícil para a mulher 
trazer seu esposo para a igreja. Eles não ouvirão depois de uma vez. Somente depois de dez 
ou vinte vezes... A mulher deve estar tão preocupada que seu esposo não possa atender isso. 
Assim, ela deve trabalhar sua confiança para pedir a primeira vez. Ela não será capaz de falar 
tão bem uma vez que abra sua boca; então na segunda vez ela terá que fazer um esforço muito 
maior. Esta é a psicologia do homem. 
 
Como podemos aprender a partir disso, vocês devem desde o início evitar desperdiçar energia, 
e apenas ir para a casa dela para dar a conferência. Porque vocês fizeram o esforço de ir e 
falar, então o que vocês dizem é mais inteligível do que aquilo que a esposa estava dizendo, e 
ele ao menos não será capaz de negar suas palavras. Ao invés, porque ele está ouvindo boas 
palavras que nunca tinha ouvido antes, ele se tornará gradualmente mais interessado… Então, 
a mulher também será ajudada. 
 
Se a vida da mulher mudou para melhor depois que está participando, então seu esposo será 
tocado, e sendo que esses sentimentos são proporcionais, vocês devem rapidamente centrar na 
família... Enquanto o esposo não se coloca em oposição, testemunho para os filhos será 
alcançado de uma forma definitiva porque sua mãe está se colocando na frente como 
vanguarda. Vocês entendem? [Sim] Então, se eles têm parentes, vocês devem encontrar uma 
ocasião como alguma festa ou aniversário quando eles estejam reunidos, e nesses momentos, 
vocês devem dar a eles uma conferência. Ou então, vocês devem pedir para a mulher enviar 
convites para todos os seus familiares para que possam se reunir em determinado momento 
para uma refeição, e vocês devem ir como um visitante convidado para dar uma conferência. 
Se os parentes perguntam sobre quem faz a introdução, então a mulher deve dizer, “Oh, ele é 
o líder da igreja neste lugar, e vocês não querem ouvi-lo?” Tendo dito isso, ela não tem que 
dizer que ela já é um membro, mas apenas mencionar, “Eu já o ouvi falar, e achei isto muito 
interessante. Por isso quero ouvir mais dele. Vocês não querem ouvir junto comigo?” Se 
vocês falam desta forma, eles realmente não têm nenhuma razão para recusar. Este é o tipo de 
atividades que devemos realizar. 
 
Assim, tenho incentivado a expansão das atividades de testemunho que conectem 
horizontalmente com as quatro direções através de redes de relacionamentos pessoais. Minha 
direção especial para o movimento em âmbito mundial neste tempo é fortalecer a campanha 
de testemunho de nossa igreja através de métodos de conferências que se centram em 
famílias. Vocês entendem? [Sim] Depois que voltarem, isto também é o que vocês devem 
fazer. [70-183] 
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6) Esforços de Testemunho Devem Ser Focados 
 
Se vocês têm algum tempo sobrando durante sua missão, até mesmo ir ao banheiro deve ser 
feito em seu lugar indicado de atividade. Também sobre o descanso, vocês devem descansar 
lá. Vocês não devem ir para algum outro lugar. Se vocês precisam descansar, então encontrem 
uma árvore adequada e durmam debaixo dela. Se vão fazer os cães latirem para vocês, devem 
fazer isto naquela vila. Tudo deve ser feito desta maneira. Se trouxerem uma caixa com seu 
almoço, então vocês devem comê-lo lá. Se vocês querem cantar, então devem cantar lá. 
Qualquer que seja o caso, vocês devem tentar fazer seu melhor naquele lugar. 
 
Porque fizemos essa estratégia? Estivemos reunindo dados até agora nas cidades utilizando 
esta estratégia. Eu faço a pergunta, “Como vocês fizeram contato com os membros da Igreja 
de Unificação, através da mídia?” Eu analiso e divido a fonte de contato em jornal, rádio, e 
televisão marcando X e 0. Então, faço uma estatística desses fatos, sobre quantas vezes as 
pessoas vieram para a igreja; se elas têm algum parente que já está participando, se foi esse 
parente que as trouxe para o movimento, ou se foram os membros da igreja que fizeram vocês
ficarem e tentaram persuadi-los com a máxima devoção. Quanto mais uma pessoa atende as 
reuniões de adoração, mais elevada a probabilidade dela participar do movimento. Vocês 
entendem? [Sim] 
 
Se vocês encontram alguém uma vez na rua, não importa quanto esforço façam para mover 
essa pessoa, isto raramente vai dar frutos. Depois de encontrar uma pessoa uma vez, se vocês 
querem fazer o mesmo impacto, então devem tentar tão intensamente na segunda vez; mas ao 
contrário, se visitam alguém em casa e fazem o mesmo esforço, vocês descobrirão que o 
resultado permanecerá. Se vocês voltam no dia seguinte, descobrirão que é muito parecido 
com colocar água em um copo vazio, por isso, toda vez que vocês se esforçam, a água no 
copo aumentará. 
 
Por esta razão, se continuam a exibir um coração sincero duas ou três vezes, sendo que vocês 
são o tipo de jovens puros e justos que a América precisa, as pessoas serão tocadas e se 
sentirão compelidas a ceder à sua solicitação. Por que? É porque vocês são parecidos com os 
filhos dessas pessoas. Elas estarão dizendo para si mesmas, “Meus filhos estão lá fora como
hippies e playboys, por isso, como eles podem ser tão puros? Se eu posso estar mais perto 
desses jovens, então talvez eles possam ter uma boa influência sobre meus filhos.” Se elas 
podem ter esses pensamentos, então essas pessoas prontamente vão concordar. Sem falha elas 
estarão muito interessadas e atenderão a solicitação dos jovens. Isto tem se provado 
verdadeiro através de nossas estatísticas. Vocês entendem? 
 
Deste modo, se vocês evitam esforços de testemunho dispersos e fazem uma tentativa mais 
focada, então isto será poderoso. Assim, quanto mais pessoas vocês encontram… Se vocês 
podem determinar isto e examinar os dados de forma científica, então entenderão que o que 
estou dizendo é verdade. 
 
Assim, vocês devem passar ao menos três horas por dia na área de testemunho. Durante suas 
três horas, vocês devem visitar a casa, tocar a campainha, e dizer, “Eu vim de novo. A avó 
está?” Mas não digam mais nada. Se eles perguntarem, “Porque você vem todo dia?” então 
devem responder, “Eu vim porque estou com saudade da avó.” Desta forma vocês devem 
criar uma conexão, e depois disso, quando dão uma conferência, não devem falar muito. Deve 
ser uma conferência de 5 minutos. No máximo 15 minutos; não devem exceder 15 minutos. 
Então, vocês devem visitar todo dia e através destes esforços fortalecer os laços. 
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A seguir, para aqueles que são úteis… Se vocês circulam pela área uma vez, duas vezes, então 
geralmente podem dizer em qual casa reside uma boa família e em qual casa reside uma má 
família. Vocês devem dividir as casas em grupos A, B, e C, de acordo com essas categorias 
como o grupo cristão, e etc. Então, devem visitar somente aquelas casas que receberão vocês. 
Quando entram na casa, vocês devem dizer, “Eu estou aqui,” e ajudá-los a limpar a casa e 
preparar as refeições. Esta não é a casa de alguma outra pessoa. Da mesma forma, vocês 
devem utilizar táticas que naturalmente vão transformar o ambiente. É assim como vocês 
devem realizar isto. [72-5 1] 
 
7) Testemunhe Através dos Filhos 
 
Em Cheongpyeong, frequentemente eu ia pescar e capturar caranguejos. Não há nenhuma 
outra maneira; vocês devem dirigi-los. Eles devem ser dirigidos. Vocês já os conduziram 
antes? [Sim] No passado, porque a rede era pequena, e a porta da armadilha era pequena, 
todos os filhotes de coelho fugiram; sendo que eles não entravam na porta, o testemunho não 
dava muito fruto. Ao contrário, sendo que tanto a porta como a rede são grandes agora, se o 
testemunho ainda não tem muito resultado significa que vocês não os têm direcionado muito 
bem. Isto não é verdade? [Sim] Vocês estão confiantes sobre direcioná-los? [Sim] Vocês 
estão confiantes? [Sim] Com o que vocês vão conduzi-los? Com o pensamento? Vocês devem 
conduzi-los com seu pensamento, com os punhos, com os olhos, com o nariz e com chutes. 
 
Olhem. Se estão testemunhando, vocês devem pesquisar contos de fadas de crianças. Esta é a 
forma mais efetiva. Se três crianças na vila estão reunidas, vocês devem contar a elas essas 
estórias interessantes. Vocês devem contar a elas estórias interessantes do passado. Se vocês 
fazem isso, as crianças correrão de volta na direção da igreja logo que terminam suas 
refeições, dizendo para suas mães, “Mamãe, eu vou ver isso e isso.” Então, os pais seguirão os 
filhos por segurança. Vocês entendem? [Sim] Quanto mais longe a igreja está localizada, 
melhor será. Então, os pais certamente virão acompanhando os filhos preocupados que eles 
possam cair no campo de arroz no caminho. É assim como funciona. 
 
Se os pais dizem, “Eu não sei quem era a pessoa nesta igreja, mas sendo que meu filho gosta 
de você mais do que seu próprio pai ou mãe…” então vocês devem convidar a mãe e elogiar a 
criança para ela. Vocês devem falar sobre como a criança é, e como são suas características, 
acrescentando que a criança é mais bonita do que os pais. Se vocês dizem essas palavras de 
elogio, então ela sorrirá de forma radiante. Há alguém que não gosta de ouvir palavras de 
elogio? Vocês também gostam disto, certo? Mesmo se vocês estão cientes de suas 
deficiências, se alguém diz coisas boas, então vocês ficarão felizes, não é? Isto não é assim? 
Se vocês elogiam os filhos, os pais ficarão muito felizes. 
 
Depois disso, vocês devem fazer uma análise da personalidade da criança, e aconselhar que 
ela deve ser educada dessa e dessa forma, acrescentando que por essa razão os pais devem 
estar contando esse tipo de estórias. Então, vocês podem perguntar para os pais se eles estão 
ensinando dessa forma. O rosto da mãe ficará vermelho de vergonha. A seguir, vocês devem 
perguntar por que eles não fazem isso. Neste momento, vocês não precisam ser tão polidos. 
Vocês devem mencionar que a mulher lembra sua irmã mais velha, com quem vocês passaram 
muito tempo brincando juntos. Então, utilizando palavras mais diretas, vocês podem até 
mesmo repreendê-la um pouco. Então ela sorrirá. É assim como vocês se tornam mais 
próximos. Ela não ficará ofendida, mas ainda gostará de vocês. Porque vocês fizeram mais 
elogios do que críticas, porque suas palavras mais duras foram uma fração de seus elogios, 
haverá espaço suficiente para ela aceitá-las. 
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Se vocês continuam, “Se vocês pais orientam a criança assim neste aspecto, então ela não 
somente será capaz de liderar a vila, mas também se tornará uma figura santa que a nação 
precisa,” ela ficará tão feliz. Então quando vocês perguntam a ela, “Vocês vão fazer isso ou 
não?” ela responderá, “Eu farei a partir de agora.” Nesse momento, se vocês oferecem, “Eu 
orientarei e cuidarei de sua casa,” então ela sorrirá. Sendo que fizeram uma promessa de dar 
orientação, vocês devem visitar a família. Isto é fazer testemunho. Vocês devem ir para a casa 
deles, e pedir para ela apresentar seu esposo, e então vocês devem testemunhar para ambos… 
É assim como vocês devem testemunhar. [73-130] 
 
8) Você Não Pode Ter Sucesso no Testemunho Se Não Pode Ser Flexível 
 
Quando observam as coisas, vocês devem ter a aptidão para entender bem a situação; por 
outro lado, se vocês não podem aplicar sua mente, então não podem nem mesmo testemunhar. 
Porque vocês não podem fazer isto? Por exemplo, suponham que um cachorro na vila esteja 
latindo bem alto. Então vocês devem intencionalmente chegar perto dele e dizer bem alto, 
“Sendo que o cachorro é assim, seu dono deve ser ruim.” Tendo ouvido isto, o dono do 
cachorro sairá. Nesse momento, vocês devem tentar parecer envergonhados e oferecer 
desculpas, “Oh, eu cometi um erro. Eu amaldiçoei um cachorro cujo dono é um cavalheiro... 
Embora o cachorro seja assim, o dono é realmente um cavalheiro.” Se vocês dizem isso, então 
mesmo se o dono fosse amaldiçoar vocês, ele sorrirá… É assim como vocês se tornam 
amigos. 
 
Quando há uma vaca amarrada no meio do campo, vocês devem entrar na vila montado na 
vaca. Isto é testemunho. Ninguém viu vocês desamarrarem a vaca, certo? Portanto, enquanto 
montam a vaca, vocês devem perguntar, “De quem é essa vaca?” Vocês devem ir pela vila e 
dizer, “Esta vaca estava se alimentando da cultura de alguém, por isso eu trouxe ela pensando 
se alguém na vila é seu dono. De quem é esta vaca?” O dono virá e dirá, “Oh, é assim? 
Obrigado por trazê-la.” Como se aproxima a hora do jantar, vocês podem ter uma refeição 
enquanto testemunham. 
 
As mentiras que vocês disseram sob tais circunstâncias não são mentiras. Vocês estão apenas 
tentando isto como uma estratégia e um método conveniente. Vocês estão tentando examinar 
o mundo e deixar um registro. Assim, Deus consideraria isto como um pecado? Ao fazer isso, 
o dono pode ir para um bom lugar e ser beneficiado. Quando vocês estão trazendo benefícios 
para eles, mesmo uma mentira não é um pecado. É um pecado se vocês trazem perda para 
eles. 
 
Agora, vocês ainda não podem ter sucesso no testemunho? Como é que pode ainda dar errado 
quando vocês têm tantas redes colocadas lá fora? Se há jovens na vila, vocês devem reuni-los 
e exercitar com eles. Vocês devem fazer isto logo no início da manhã. (Demonstrando com 
gestos) Mesmo se vocês começam a fazer sozinhos, sendo que os jovens gostam de se 
exercitar, eles se reunirão em torno de vocês. 
 
No topo de uma colina, no solo sagrado, se vocês podem preparar vários metros quadrados de 
espaço… Isso não custa muito dinheiro. Depois de terem reunido várias pessoas e se 
exercitado com muito barulho, se vocês batem alto em um tambor para serem ouvidos em 
todo lugar na vila, eles correrão na sua direção. Vocês podem trazê-los para a igreja para se 
exercitarem. Primeiro, vocês devem gostar uns dos outros: e as pessoas devem gostar umas 
das outras. Todos devem se sentir próximos. Isto não é assim? No litoral, vocês podem fazer 
isto centrando no oceano, e na montanha, podem fazer isto centrando na montanha. 
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Então porque vocês ainda não fazem isto? Como vocês podem ter sucesso se estão deitados e 
sonhando o dia inteiro? Vocês devem correr ocupados com isto vinte e quatro horas por dia. 
Mesmo um tigre viaja durante a noite buscando sua presa; contudo, como uma pessoa que 
está tentando ajudar a obra de Deus espera fazer isto ficando sentado esperando as pessoas 
virem? Vocês acham que Satanás simplesmente enviará seus filhos até vocês? Isto nunca se 
tornará realidade. 
 
Vocês devem pesquisar como se tornar um amigo com alguém que tenha encontrado pela 
primeira vez, para que possam se tornar mais próximos do que um amigo ao longo da vida ou 
qualquer outra pessoa. Meu método de testemunho é maravilhoso. Por isso, nas atividades de 
testemunho... É aceitável que a geração mais jovem faça coisas tais como viagens, alguém 
passando e dizendo cumprimentos enquanto vocês a ajudam. É assim como é. [75-132] 
 
9) As Pessoas Devem Se Tornar Próximas 
 
Quando voltarem, vocês devem agitar algum problema que manterá as pessoas na vila sem 
dormir. Ou então, vocês devem buscar lenha para o fogo na vila, e mantê-la por 24 horas, ou 
mesmo por todo o ano. Enquanto isso, vocês podem sentar perto do fogo e cozinhar batatas 
doces, dando-as para as pessoas que passam... Não custaria tanto para comprar as batatas 
doces. Quanto é um saco de batatas doces? Vocês devem comprar um grande saco, e dá-las 
para as pessoas passando. Isto é testemunho. Quão maravilhoso é fazer uma fogueira e 
preparar as batatas doces nela? Se as pessoas dizem, “Está muito quente,” então vocês podem 
dizer, “Embora não seja real, vocês devem imaginar como se bebessem um vinho medicinal.” 
 
Há inúmeras formas de fazer testemunho. Vocês devem tentar isso. Quanto isto pode custar? 
Batatas doces são baratas, certo? [Sim] Vocês devem tentar cozinhar um saco todo mês, e ver 
que tipo de reação vocês encontram na vila. O que aconteceria na vila? As pessoas dirão, “Tal 
pessoa santa provavelmente veio aqui para a vila florescer.” Então e quanto ao jantar? Sendo 
que trataram as pessoas com batatas doces, vocês podem comer o jantar nas casas das pessoas. 
Na hora do jantar, vocês podem visitar aquelas pessoas para quem deram batatas doces, e 
compartilhar sua refeição. Durante o inverno, vocês podem dizer, “Se eu voltar para a igreja 
depois de passar o dia inteiro perto do fogo, vou sentir muito frio. Assim, permitam-me 
dormir em sua casa esta noite.” Vocês podem encontrar um lugar para dormir somente 
baseado no mérito de ter dado uma batata, certo? Depois de passar a noite, vocês serão 
tratados com um café da manhã, e depois disso, vocês podem reunir as pessoas mais velhas e 
falar para elas... Há inúmeras formas de fazer o testemunho. 
 
Além disso, suponham que esteja na hora de alimentar as vacas. Suponham que havia uma 
vaca amarrada na frente da casa ao amanhecer. Vocês podem levar a vaca para alimentar, 
dizendo que a hora para alimentá-la já passou e o dono ainda não a levou. Então, o dono não 
sairia com vocês? Ele certamente sairia. Então se vocês dizem a ele que sentiu pena da vaca 
com fome que estava esperando seu dono para alimentá-la, ele não ficaria grato e se tornaria 
seu amigo? Assim, porque vocês não podem ter sucesso no testemunho? Porque vocês não 
estão fazendo isso tão bem? 
 
Mesmo no dia de compras, vocês não devem ficar à toa. Nesse dia, se não fizeram qualquer 
compromisso com seus convidados, vocês devem sair para o mercado. Quanto mais longe o 
mercado, melhor é. Se há uma mulher que está indo para lá, vocês devem acompanhá-la, e no 
caminho podem dar algumas palavras de verdade. Se ela gostar, então vocês devem apenas 
acompanhá-la… Isto é testemunho. 



85 
 

Se há uma pessoa capaz na vila, então vocês devem fazer um compromisso de encontrá-la 
para almoçar. Então, vocês devem convidá-la para almoçar. Quanto é uma tigela de 
macarrão? É algumas centenas de wons? Se isso for além de suas despesas, vocês devem ficar 
sem o jantar. Se vocês estão relutantes em compartilhar... Isto se tornará uma bênção. Se 
vocês compram o almoço de alguém, e como resultado devem ficar sem uma refeição à noite, 
então Deus dará uma bênção para vocês. Ele seguramente abençoará vocês. Bons espíritos 
definitivamente serão movidos por suas ações. Depois do almoço, fazendo suas tarefas, então 
quando chega o jantar, vocês podem ir para o cinema. Mesmo se vocês não têm muito 
dinheiro, cinemas no interior são muito baratos, certo? 
 
Tendo feito isso, vocês serão convidados por essa família mesmo se não forem vê-los. Se eles 
convidam, vocês não devem falar sobre outras coisas. Vocês devem falar sobre coisas que a 
vila precisa e as pessoas precisam. Vocês podem falar sobre a igreja no final. Bem no final, 
depois de dar todas as conferências principais, vocês podem fazer a observação conclusiva 
que estas são as palavras de verdade da Igreja de Unificação. Vocês nem mesmo devem 
colocar o símbolo da Igreja de Unificação. Enquanto vocês falam, o ouvinte dirá que o 
conteúdo é muito interessante. Então ele perguntará, “Estas são grandes palavras, de onde 
você aprendeu?” Então, nesse momento vocês podem dizer, “Você pode se tornar maior do 
que eu. Se você vem para a Igreja de Unificação enquanto está curioso, então você pode 
aprender tudo sobre os ensinamentos porque há muito desse conteúdo.” Depois disso, as 
coisas se moverão naturalmente. Vocês devem se tornar mais próximos no coração, homem a 
homem. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Vocês podem penetrar utilizando 
qualquer meio que possam. Vocês podem fazer isto; como isto poderia ser impossível? 
 
10) Mexa-se no Desafio 
 
Eu disse para os membros durante minha viagem na Europa, desta vez, “Vocês devem 
suscitar um problema. Está tudo certo se passa a ser bem conhecido na Europa que estou indo 
atender um mandato de prisão. Se metade deles podem dizer que tais coisas são possíveis, 
então eu ficarei feliz. Vocês devem deixar as pessoas saberem sobre isto.” Eu sou bom em 
espalhar rumores, certo? Eles também dizem na América, “Os membros da Igreja de 
Unificação dançam pelados. Eles são uma seita.” Assim, eu digo a vocês que é inaceitável se 
não há nenhuma oposição. Se não há nenhuma oposição, então isto não seria excitante. Isto se 
torna interessante quando há oposição. Mesmo quando estão bebendo vinho, é saboroso 
somente quando há pessoas observando vocês. Isto não é assim? Não beber vinho se torna 
alegre somente quando há algum dar e receber, para que alguma pessoa diga “Hook Ah!” e 
outro diz “Hook Hi”? 
 
Isto é assim. A mesma coisa se aplica quando vocês estão trabalhando. Se devem ser 
estimulados, vocês devem enfrentar oposição. Eu acredito que seria desastroso para a Igreja 
de Unificação se não tivéssemos a oposição das igrejas cristãs. Estamos tentando nosso 
melhor para não estarmos endividados e perdermos nosso orgulho; se não tivéssemos 
oposição, e se nem mesmo tivesse oposição em nosso estado atual, então tal como rabanetes 
cozidos, os corvos podem arrebatá-los a qualquer momento. Vocês devem pensar sobre isto, e 
se examinar mais de perto. Vocês têm determinação absoluta? Vocês têm a confiança de sair 
para o mundo para lutar com os outros, e conduzir uma vida de sucesso, vivendo com orgulho 
em uma grande casa? Vocês não têm, certo? Quando olho para vocês, todos são muito 
inteligentes. Vocês não são esse tipo de pessoas? Por outro lado, vocês serão reconhecidos 
como alguém que tem rígido caráter moral e é muito confiável. Se podem ser conhecidos 
assim, então mesmo se as pessoas dizem que vocês fizeram coisas ruins, elas não acreditarão. 
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Isto é assim na América. Quando as pessoas encontram os membros da Igreja de Unificação, 
elas podem ver que somos pessoas boas. Assim, quando ouvem rumores ruins, elas não 
acreditam nisso. Às vezes vocês voltam inflamados dizendo isso e aquilo, e esperando, “Eu 
desejo que Deus possa puni-los.” Porque Deus puniria essas pessoas? Porque Deus as puniria 
quando elas estão fazendo o que estão destinadas a fazer? Ele nunca as punirá. Vocês são 
tolos por desejar que elas sejam punidas. 
 
A religião faz progresso quando está recebendo oposição. Até hoje, as religiões sempre 
fizeram progresso quando estavam sob oposição. Isto não é assim? [Sim] Entretanto, elas 
perecerão quando não há nenhuma oposição. Vocês entendem? Então, se a nação coreana 
parou de se opor à Igreja de Unificação e começou a apoiá-la, a Igreja de Unificação 
declinaria? O que vamos fazer quando isso acontece? O que vamos fazer então? Nesse 
momento, eu atacarei vocês. Eu farei o ataque. Então, não pereceremos. Se continuamos da
mesma forma que temos seguido, então nos encontraremos em destruição, mas se eu ataco 24 
horas e seguimos em frente, então… 
 
Isto é assim na América. Até agora na América, os estudiosos estão se aproximando de seu 
destino porque não têm nenhuma oposição. Por isso nessas ocasiões, deveria ter havido 
ataques. Sem uma boa estratégia de ataque, uma pessoa perecerá. Quando alguém está sendo 
atacado, é preciso fortalecer seu fundamento, e quando alguém está destinado a atacar, essa 
pessoa deve realizar isto sem piedade. Assim, fizemos ataques. Eu dei direções, “vão e lutem 
com a mídia mundial. Vocês devem ir até os jornais e lutar. Não se encontrem com as pessoas 
em posições baixas, mas encontrem os editores chefes e as pessoas superiores. Se eles não 
querem encontrá-los, então vocês devem cercá-los. Quando eles vão ao banheiro, vocês 
devem segui-los e esperá-los.” 
 
11) Há Muitas Maneiras de Testemunhar 
 
Há muitas maneiras de testemunhar. Vocês devem confiar somente nas conferências do 
Princípio? Vocês também podem soprar um trompete ou lutar na rua. Lutar é testemunho. Ao 
fazer isso, vocês podem reunir pessoas ao seu redor e revelar os erros dessas pessoas... Eu 
estou errado ou certo? Um homem deve colocar evidências baseadas na justiça e viver para o 
benefício da justiça. Vocês não têm muito o que falar sobre a juventude e os líderes desta 
nação? Porque vocês apenas sentam e desejam, “Seria bom se as pessoas viessem ouvir as 
conferências do Princípio”? O que é isso? Ninguém virá até vocês sob essas circunstâncias. 
 
Em tais momentos, vocês devem ir pescar, ir para lugares como o Rio Hudson e pescar 
carpas. Se há alguém observando vocês, então podem testemunhar para essa pessoa dando a 
carpa como um presente. Isto é melhor. Especialmente se você é uma mulher, então quando 
tem que colocar um anzol, se você chama um homem por perto e solicita a ajuda dele, 
dizendo, “Oh, por favor, me ajude. Eu não sei como pescar,” então ele virá correndo sem 
falha para ajudar. Então, ele perguntará a você, “Posso tentar pescar agora?” e vocês podem 
se tornar amigos.  
 
Nossas senhoras podem andar de motocicleta. Vocês também podem andar de motocicleta, 
certo? Quão excitante é isso? É muito divertido, vocês devem tentar. Quando vamos a uma 
loja de motocicletas, há muitos jovens lá. Vocês devem sentar em uma motocicleta, e 
perguntar, “Você é um bom piloto? Quão rápido você pode andar; e então vocês podem se 
gabar, “Eu posso ir a cem ou cento e cinquenta milhas por hora. Você quer andar comigo?”
Isto é testemunho. Para o propósito do testemunho… 
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Quando vocês vão a um restaurante, devem pedir churrasco ou algo assim e esperar… Isto é 
testemunho.  Quão divertido é isso? Depois de comer, se vocês se sentam em um lugar mais 
alto e fazem isto, então as pessoas não prestarão atenção a vocês? Vocês podem dizer para si 
mesmos, “Vocês caíram na minha armadilha neste pequeno lugar,” e rir com contentamento. 
(Risadas) Se vocês fazem a determinação, “Eu posso fazer todos prestarem atenção em mim,” 
e imediatamente colocar isto em ação, então tudo sairá como planejado. Isso está certo ou 
errado? Vocês teriam sucesso ou não? [Teríamos sucesso] Então, quando a plateia ri alto, 
vocês devem fazer isto de forma tímida… (Risadas] 
 
Se terminamos assim não é tão excitante; isto é chato, não é? O que deveríamos tentar fazer 
agora? Sim, sim, é assim como é. Então vocês podem ouvir todos os problemas pessoais 
atraindo a atenção das pessoas, e em seguida, pode haver muitas oportunidades de dar 
sermões e conferências. Se há uma pessoa gorda, então vocês podem dizer que em
determinado momento no passado vocês foram para este lugar e uma pessoa gorda… E faça 
isso como comparação, e essa pessoa poderá ser considerada ainda magra. Vocês podem fazer 
esse tipo de piadas. É asssim como vocês devem testemunhar. [77-25] 
 
12) Testemunhe para Três Pessoas Antes de Comer 
 
Vocês também podem utilizar este tipo de tática. Quando vocês comem três refeições, devem 
fazer a determinação absoluta de falar para ao menos uma pessoa antes do café da manhã, ao 
menos uma pessoa antes do almoço, e ao menos uma pessoa antes do jantar, falando assim 
para três pessoas por dia. A menos que vocês cumpram seu objetivo, não comam sua refeição. 
Este é o tipo de campanha que devemos conduzir. Se vocês fazem essa resolução, então o que 
acham que acontecerá? Porque vocês estão comendo as refeições? Vocês estão comendo a 
gordura da carne para ficarem gordos ou para o benefício da providência? 
 
Vocês não deveriam gastar mais tempo participando na providência do que em um banheiro? 
Vocês devem gastar mais tempo para isso do que para comer o almoço, certo? Isso não é 
assim? Devemos começar essa campanha. O que vocês acham que acontecerá então? Antes 
das refeições quando vocês se aproximam da porta... Antes de tomar o café da manhã, vocês 
devem sair e caminhar em algum lugar e encontrar alguém para falar até a hora do café da 
manhã. Então, isto também é muito bom para sua saúde. Do contrário, não coma sua refeição. 
Vocês se tornarão muito sérios. Se vocês falharam em fazer isto de manhã e de tarde, então 
devem pular duas refeições e estar contentes apenas em comer o jantar. Se vocês seguem este 
método, então serão impelidos ou não a fazer testemunho? Devemos realizar este tipo de 
atividades. 
 
Se vocês fazem isto, então Deus os elogiaria ou os repreenderia? Por isso, eu acho que os 
membros da Igreja de Unificação frequentemente podem não ser capazes de tomar o café da 
manhã. Quando estão testemunhando, vocês podem não ter essa oportunidade. Se vocês ficam 
realmente com fome enquanto estão em seu caminho para testemunhar, então devem parar o 
carro em um lugar onde as pessoas se reúnem, e ter o almoço somente depois de falar por 
algum tempo com as pessoas. Este é o treinamento que vocês precisam atravessar. Mesmo 
quando estão andando em um carro, vocês devem parar o carro e falar com as pessoas por ao 
menos dez minutos, e depois preparar para o almoço. Isto é o que vocês devem fazer. 
Devemos ou não devemos fazer isto? [Devemos fazê-lo] Vocês devem ser os primeiros a 
começar isto. Primeiro, os líderes devem demonstrar o exemplo. Se os líderes falham em 
realizar isto, então eles são falsos líderes. 
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Deste modo, vocês devem fazer uma caminhada ao amanhecer. Vocês devem ir e caminhar 
antes do café da manhã. Vocês devem sair para uma caminhada. Vocês fazem muito bem em 
comer as refeições com seu cônjuge, certo? O que estou dizendo é que vocês devem primeiro 
estabelecer a condição celeste da base de quatro posições, e então comer. Quando todos 
sentam para tomar o café da manhã, se alguém ainda não fez a condição, vocês devem arrastá-
lo para fora e deixá-lo lá por trinta minutos. Então deixe-o comer; este é o treinamento que 
vocês devem dar a ele. Coma sua refeição depois de cumprir essa condição, e veja como é. 
Vocês verão como se sentem ótimos. Vocês não terão nenhum problema para digerir qualquer 
coisa que estejam comendo. Vocês nunca terão dor de estômago. Vocês farão isto a partir de 
agora, certo? [Sim] Se vocês não fazem isto a partir do ano que vem, então não serão capazes 
de cumprir sua responsabilidade. Depois de voltarem desta vez, desde o dia que voltarem, se 
vocês retornam à noite, então iniciem a partir dessa noite esta campanha. 
 
Todos vocês devem fazer cartões com seu nome e endereço, e alguns panfletos onde podem 
colocar todas as informações sobre a Igreja de Unificação. Vocês devem escrever que 
oferecem serviços de agência de empregos, aconselhamento pessoal, ou algo assim, e entregá-
los para as pessoas virem. Vocês também devem ter seus números de telefone no cartão. 
Quando encontrarem pessoas nas ruas com estes panfletos, vocês podem dizer a elas, “Você 
parece ter alguma preocupação grave; você deve dar uma olhada nisto e vir discutir seus 
problemas comigo.” Há muitos métodos.  
 
Se há alguém que gosta de fazer piadas, então vocês devem dizer para essa pessoa que podem 
apresentá-la para alguém que é muito bom em fazer as pessoas rirem, e convidá-la para vir. 
Vocês devem ao menos dizer algumas coisas simples assim antes de ter sua refeição. Da 
próxima vez que vierem, vocês devem vir com esses cartões feitos e mostrá-los para mim, 
vocês entendem? 
 
Agora, a Igreja de Unificação deve iniciar essa campanha por toda a nação. Todos vocês 
devem fazer cartões com seus nomes e entregá-los para aqueles que encontrarem, pedindo 
para eles virem visitá-los. Então, eles virão visitá-los. Vocês devem ter seus nomes e títulos 
na igreja escritos neles, e devem colocar no verso que podem dar aconselhamentos e 
especificar no que vocês são excelentes. Eles são como panfletos. Cada membro da Igreja de 
Unificação deve ter isto. Todos vocês devem estar engajados nesta atividade. Vocês entendem 
o que estou dizendo? [Sim] 
 
Depois disso, estabeleceremos a tradição com isto. Vocês não devem fazer isto por longos 
períodos de tempo. Vocês devem ser capazes de concluir isto em dez ou quinze minutos. 
Dentro de dez ou quinze minutos. Então, vocês pedem para as pessoas virem para uma visita, 
se elas estão interessadas em saber mais. Vocês devem expressar a elas o seu desejo de 
encontrá-las novamente. Esta é a campanha que devemos promover. Vocês entendem? 
 
Ao fazer isto, quando consideramos quantas pessoas serão conectadas a nós horizontalmente
em um mês – manhã, tarde e noite – então três vezes três é nove; no total, são 90 pessoas. 
Uma pessoa teria falado para 90 pessoas. Quando entregam os cartões, vocês podem pedir 
para as pessoas darem seus cartões de visita. Então, vocês poderiam se conectar com elas 
através de cartas. Observem. Algumas pessoas podem fazer campanhas de restauração 
material apenas através de correspondências e podem conseguir 1, 2, ou 5 por cento. Assim, 
como podemos não conseguir nem mesmo uma única pessoa através de correspondências? 
Além da carta, já temos conversado com as pessoas pessoalmente por 10, 20 ou 30 minutos... 
Pensem sobre isto. 
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Enquanto segue o testemunho, e enquanto vocês podem sair por dez minutos antes de cada 
refeição, se fazem cerca de trinta minutos por dia, então vocês não devem ter nenhum 
problema em conseguir uma pessoa por mês. Se estão realmente com fome, então vocês 
podem fazer a oferta condicional de ao menos chamar uma pessoa passando por vocês e dizer 
quando ela parar, “Senhor, posso vê-lo por um segundo? Eu queria vê-lo porque você é tão 
bonito” (Risadas e aplausos) Se vocês chamaram uma senhora mais velha, então podem dizer, 
“Eu a parei porque a senhora parece muito com a minha avó.” Essa pessoa se ofenderia? Ela 
diria, “Isso é verdade?” Se vocês segurarem suas mãos e pedirem para ela vir porque ela se 
parece com a sua avó, então ela virá… Isto é assim. 
 
Vocês ainda são incapazes de testemunhar para uma pessoa por mês? Esta é uma tarefa que 
salvará a América, o mundo, e Deus, e eu estou falando assim para vocês todos os dias e 
suplicando tão sinceramente; contudo, vocês ainda são incapazes de fazer isto. Vocês acham 
que isto não pode ser feito? [Isto pode ser feito.] 
 
Agora vocês entendem o método? Vocês entendem o método, certo? [Sim] Saiam e tentem 
isto. Vocês devem tentar e ver. Vocês devem colocar isto em prática logo que voltarem, 
certo? [Sim] Se podemos despertar este tipo de espírito por toda a nação, quão bom isto seria? 
 
Eu acredito que se podemos fazer assim, não teremos qualquer problema em conseguir mais 
de trinta mil membros. Se nos organizamos assim, então mesmo se estamos trabalhando em 
uma empresa ou em algum outro lugar, vocês não terão nenhum problema em edificar esse 
fundamento. Quando acabam de abrir a porta, vocês podem ver como uma multidão de 
pessoas está lá fora. As ruas estão cheias com pessoas independentemente de ser noite ou dia, 
assim, porque vocês não fazem isto? Se vocês têm uma única pessoa para se juntar, então 
podem provavelmente comer até cem refeições por dia. (Risadas) Vocês não podem dizer 
coisas que não fazem sentido. Isto não funciona em mim. 
 
Quando estão indo para casa, se estão no metrô, vocês podem empurrar uma pessoa para
quem querem testemunhar. Depois vocês fazem assim e assim... (Ele demonstra com gestos, 
risadas) Vocês não terão nenhum problema com isso. De qualquer forma, vocês podem fazer 
isto. Vocês acham que isso será considerado um pecado? Quando Deus olhar, Ele também 
sorrirá. Ele dirá, “Vocês estão fazendo um bom trabalho,” e não repreenderá vocês. Há muitas 
formas. Até mesmo cem pessoas por dia... Se fosse comigo, eu encontraria até mesmo cem 
pessoas. Cem pessoas. Vocês acham que é impossível? Por favor, respondam-me. Isso é fácil 
ou difícil? Isso é impossível? Vocês devem fazer isto. 
 
Desta forma, a organização celular… Conduzindo desta forma, vocês devem pensar, “Se eu 
posso fazer uma pessoa como eu, então se posso criar um par, e então os dois repetirão o que 
tenho feito e logo poderemos ter doze pessoas. Durante os sete anos na empresa, não será um 
problema alcançar 84 pessoas. Eu posso fazer isto mesmo quando estou dormindo.” Vocês 
devem estar pensando sobre isto mesmo quando estão dormindo. 
 
Todos vocês sabem que devemos fazer o curso de sete anos no curso fórmula? Se podemos 
testemunhar para apenas uma pessoa por mês, então sendo que há doze meses no ano, vocês 
podem testemunhar para 84 pessoas em sete anos. O significado de 84 pessoas é a soma de 12 
discípulos e 72 seguidores de Jesus; a soma é 84 pessoas. Se Jesus tivesse sido capaz de 
cumprir isso, ele não teria morrido e o reino do céu na terra teria sido estabelecido. Vocês 
acham que ele teria morrido na cruz se tivesse o fundamento de 84 pessoas? Assim, se querem 
criar o reino do céu na terra, então vocês devem ser melhores do que Jesus é. [89-307] 



90 
 

13) Trate-os Como Seus Amigos Íntimos ou Parentes 
 
O que vocês estão destinados a fazer em sua região em termos simples? Vocês fazem algo 
como andar pela vila batendo um sino à meia-noite. Vocês devem ir soprando uma corneta 
para acordá-los, ou batendo nas portas, ou fazendo algo assim. Vocês podem estabelecer a 
tradição de reunir ao redor de algum lugar à meia-noite para algumas atividades; ou fazer algo 
para se tornarem bem conhecidos. 
 
Depois disso, vocês devem ir para um lugar onde as pessoas tenham se reunidos e fazer um 
discurso. Vocês também devem fazer piadas. Vocês devem fazer amigos, e até mesmo brigar. 
Sendo que há muitas pessoas no parque, vocês podem dividir as pessoas em dois grupos e 
fazer alguma competição de luta. Vocês devem empurrar assim e assim. Temporariamente, 
vocês devem criar essa atmosfera, e devem orientá-las através de exercícios, mesmo se o 
número é mais de uma ou duas centenas. Ao invés de ficarem sentados, é melhor descobrir 
algo que todas as pessoas gostem. Porque vocês não podem fazer isto? Tudo pode ser feito, se 
vocês fazem isto desta forma. 
 
Vocês devem estar pensando sobre como absorver a multidão fazendo isto. Tanto quanto 
possível, vocês devem dormir nas casas deles. Vocês devem fazer amizades com as pessoas e 
dizer, “Eu gosto muito de você. Acho que você é muito parecido com meu tio ou meu primo, 
por isso eu gostaria de passar a noite em sua casa.” (Risadas) Se vocês dizem isso, então como
essa pessoa responderia? Essa pessoa rejeitaria sua solicitação quando vocês estão dizendo 
que gostam dela, que querem se tornar amigos, e sente que ele ou ela é como seu irmão mais 
velho? Depois de passar a noite, vocês devem levantar bem cedo e limpar a frente do quintal 
como também o interior da casa. Então, vocês serão convidados a voltarem novamente e 
passarem outra noite, e até chamado para vir uma vez por semana. Isto é assim. Isto é tudo 
parte da estratégia. 
 
Mesmo quando vão às compras, vocês devem testemunhar. Depois que compram algo, vocês 
devem fazer uma brincadeira, “Você é muito bonita. Você parece uma modelo. Minha irmã 
mais nova parece muito com você” Alguém ficaria ofendido por ouvir vocês dizendo que ele 
ou ela parece sua irmã mais jovem, um parente ou alguém próximo? Vocês estão tentando 
agradá-la. Vocês podem dizer como sentem saudade de sua irmã mais jovem, por isso está 
muito feliz em encontrar alguém que parece com sua irmã mais jovem. Então, vocês podem 
chamar essa pessoa para almoçar juntos. Neste momento, esta pessoa perguntará quem são 
vocês. Ela ficará muito curiosa, e vai querer descobrir tudo. Então vocês devem aproveitar 
essa oportunidade para levá-la para a igreja. Depois de trazê-la, vocês podem dizer que o Rev. 
Moon está ali e explicar como vocês conduzem suas vidas. Vocês devem contar todas as 
coisas para ela. Depois disso, vocês devem convidar o pai e a mãe dela para um piquenique 
em algum lugar agradável, e então... Tudo isto é parte da estratégia. 
 
Isto é muito interessante. Enquanto tentam isto, vocês descobrirão que não há muito para 
entender uma pessoa. As pessoas vão querer se tornar amigos porque ao lidar com vocês, elas 
saberão que terão muito a ganhar e nada a perder. Isto é o que devemos pensar. Vocês acham 
que podem ter sucesso no testemunho dizendo para as pessoas simplesmente virem e ouvirem 
as conferências, os princípios de criação, por exemplo? (Risadas) Ao invés, é melhor agarrar o 
nariz de uma pessoa e contar piadas, se tornando amigos de forma informal e casual. Vocês 
devem aprender como se tornar muito próximos como amigos de longa data em questão de 
uma ou duas horas, ou de dois a quatro dias. 
 



91 
 

Como vocês fazem isso? Se essa pessoa é mais velha, então vocês podem dizer para ela que é 
como seu tio mais velho, e vocês podem subir em suas costas dizendo que parece ótimo. 
Vocês devem dizer que suas costas lembram as costas de seu tio, e pedir para subir nela. 
Então o que ele diria? (Risadas) O que ele pode dizer quando vocês estão dizendo que querem
subir em suas costas porque gostam dele? Ele repreenderia vocês ou bateria em vocês com 
seus punhos? (Risadas] 
 
Vocês estão apenas sentados piscando seus olhos e imaginando, “As pessoas virão? Eu devo 
sair para testemunhar?” Um homem deve enfrentar os desafios. Por isso meu filho, Hyo Jin, 
gosta de montar cavalos. A Mãe diz que ele é tal como seu pai. Ele pode fazer qualquer coisa 
como andar de motocicleta e assim por diante. A Mãe não gosta muito. Mas uma pessoa deve 
tentar de tudo. É assim como uma pessoa cresce. Se vocês gostam disto, como um leitor 
ávido, então façam isto. 
 
Se eu faço assim, então posso fazer em três anos o que normalmente levaria dez anos para 
concluir. Isto é possível. Assim, o que é melhor? Mais do que alguém que memoriza várias 
páginas de um livro e se comporta como um covarde, precisamos de um homem que pode sair 
e saltar por todo lugar, gritando alto o suficiente para sacudir a vila inteira. Vocês devem 
entender isso agora. Portanto, vocês devem compreender que é assim como devem ser. Vocês 
entendem? Vocês devem ser um pouco egocêntricos. [94-97] 
 
14) Você Deve Conduzir uma Vida Exemplar 
 
Vocês devem ir e encontrar os professores. Agora, por causa das conferências de ciência, o 
momento é propício para vocês irem e encontrá-los livremente. Vocês devem ir e prestar seus 
respeitos. Vocês devem agradecê-los, e dizer que o professor é como seu tio e seu pai. Vocês 
devem contar uma piada, “Eu tenho me sentido solitário aqui, longe de casa e com saudade do 
meu tio, então quando vou visitá-lo porque você me lembra muito do meu tio, você não deve 
me maltratar, tudo bem?” 
 
Portanto, vocês não têm que começar a testemunhar logo que chegam lá. Vocês devem 
primeiramente se tornar íntimos. Se vocês edificam um relacionamento pessoal, então tudo 
ficará bem. Então, a pessoa pode perguntar, “Porque você veio aqui? Porque você está aqui?” 
Nesse momento, eles podem dizer, “Eu não posso dizer, porque se vocês descobrem o que 
estou fazendo aqui, então vocês irão querer que eu me torne amigo de seus filhos e fazê-los se 
tornarem como eu.” Isto a deixará muito curiosa, assim, sempre que vocês vierem, ela pedirá 
para vocês contarem a ela. Quando ela diz que assumirá responsabilidade pelo que acontece, 
então vocês podem contar todas as coisas. 
 
Se sua filha vai para o jardim da infância, então vocês devem ir visitá-la. Vocês devem dizer a 
eles que seu tio é um bom homem, por isso vocês vieram ver como é sua filha. Então quando 
encontram os professores, vocês devem perguntar sobre isso e aquilo da filha, e quando
encontram a filha, vocês devem se apresentar explicando que encontraram com o pai dela. 
Depois disso, vocês devem levá-la para casa quando as aulas terminarem. Vocês devem tentar 
fazer isso várias vezes. Se os professores perguntarem, “Porque você traz minha filha para 
casa?” então vocês podem responder, “Estou fazendo isto porque eu gosto muito dos filhos do 
meu tio e sinto saudade deles.” Se derem essa resposta, alguém ficaria ofendido? Essa pessoa 
dirá, “Você é um bom homem.” Vocês devem tentar e verificar. 
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Especialmente se vocês são homens, e desde que sejam capazes de consertar um carro, vocês 
podem ser muito bem sucedidos em fazer testemunho na América. Se vocês ajudam as 
pessoas a consertarem seus carros... Vocês devem se apressar para ajudar logo que ouvem que 
o carro de alguém está quebrado. Se fazem isso, vocês podem edificar bons relacionamentos. 
Depois de algum tempo, surgirão boatos que fulano é bom para consertar carros, por isso as 
pessoas procurarão vocês logo que seus carros tenham problemas. A seguir, vocês devem 
saber como consertar encanamentos, e depois os aparelhos elétricos... É assim que deve ser. A 
fim de entrar nas casas das pessoas, vocês realmente precisam deste tipo de habilidades. Isto é 
o que vocês precisam de forma estratégica. 
 
Para as mulheres, vocês devem se tornar hábeis em tricô. Depois de fazer algo interessante, 
como um cachecol ou uma touca, então vocês devem desenvolver uma conversa com alguma 
estudante na rua. Enquanto vocês perguntam, “Para qual escola você está indo?” ela 
responderá, “Eu vou para esse ou aquele colégio,” ou “essa ou aquela faculdade.” Enquanto 
isso, ela notará seu belo cachecol ou touca. Então vocês dirão, “Oh, esta touca? Você deve 
experimentá-lo. Parece muito bem em você. Você quer que eu faça um para você?” Não é tão 
caro. Através disto, vocês podem se tornar amigas. 
 
Eu sei como tricotar uma meia e uma touca. Vocês entendem? [Sim] Algumas coisas simples, 
como roupas íntimas, eu mesmo posso fazê-las. Eu estive fazendo preparações para o 
benefício da providência, a fim de fazer o trabalho que estou fazendo agora. Vocês entendem 
o que estou dizendo? [Sim] 
 
Quando vão para uma vila, vocês logo serão capazes de ver onde podem fazer alguma 
contribuição. Qualquer igreja que eu entro, se entrar disfarçado sem revelar meu nome, então 
posso transformar totalmente o lugar em apenas seis meses. Este não é um problema para 
mim. Eu serei capaz de mudar totalmente o ambiente em seis meses. Então, como eu posso 
fazer isso? Tudo começa a partir do estilo de vida de uma pessoa. É seguro somente quando 
se começa tocando o coração das pessoas através do estilo de vida e se tornando um líder na 
condução de um estilo de vida. 
 
Eu também sou muito bom em fazer coisas como molduras. Quando estava como refugiado 
no sul durante a guerra, eu trabalhei como carpinteiro no complexo militar americano por oito 
meses. Eu não fui ensinado a fazer isso. Porque tenho ampla experiência, posso superar 
qualquer teoria. Uma pessoa normal pode aprender com um especialista enquanto tenta 
bastante por três meses. Elas fazem as coisas às pressas, mas eu uso meu tempo com muita 
devoção. Quando vou para uma fábrica, primeiramente olho para tudo ao redor da fábrica e 
então dou direções. É assim como me treinei. É assim como eu via as coisas, e estou treinado 
para fazer tudo de acordo com a teoria por trás de tudo. Vocês entendem isto? [Sim] 
 
Vocês devem ser um exemplo em seu estilo de vida. Vocês devem ser um amigo quando estão 
fazendo qualquer coisa, em sua vida diária, e então em seus estudos. Quando vão viajar, vocês 
devem ser um amigo para viajar. Quando vão caçar, vocês devem ser um amigo para caçar. 
Quando vão para o oceano vocês devem se tornar amigos lá; e quando estão cultivando a 
terra, vocês devem se tornar amigos dos agricultores. Se vocês têm a habilidade de se tornar 
um amigo em todas as áreas, então enquanto têm a habilidade para persuadir as pessoas de 
forma teórica, vocês terão facilidade para trazer todos os tipos de pessoas de todas as 
diferentes áreas. É assim como eu penso. A fim de ter este tipo de influência, vocês devem se 
educar. Tudo isto depende da educação. Vocês estão fazendo amizade com as pessoas a fim 
de aprender a partir delas. Vocês devem pedir para elas ensinarem isto e aquilo... 
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Por esta razão, vocês devem ter muito contato com pessoas. Vocês devem ter muitos contatos. 
Se vocês podem edificar seu relacionamento ao ponto onde essa pessoa pode discutir com 
vocês seus segredos mais sensíveis, então podem testemunhar para essa pessoa com grande 
facilidade. Em meus anos como estudante, todos os meus amigos me revelavam todos os seus 
segredos. Eu sempre guardo seus segredos. Então, eu dizia para eles como resolver seus 
problemas. 
 
Ao testemunhar para as pessoas, somente compartilhar o Princípio Divino não é suficiente. 
Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Vocês devem conduzir um estilo de vida 
exemplar. Vocês devem demonstrar através de suas vidas. Vocês devem fazer isto não através 
de palavras, mas através de suas ações e de suas vidas. Suas palavras e ações devem ser uma 
unidade. [95-238] 
 
15) Até Mesmo Testemunho Precisa de Estratégia 
 
Testemunhar segue os mesmos princípios. Testemunhar também é assim. Se fizeram um 
objetivo para testemunhar para uma senhora, então vocês devem medir o tempo que é 
necessário, e inspirá-la a participar em seis meses. Vocês devem pensar em uma estratégia. 
Vocês devem investigar o que ela gosta, que tipo de livros ela gosta de ler, e assim por diante. 
Vocês devem investigar onde ela vai determinado momento do dia, e onde e quando ela vai às 
compras. Vocês devem descobrir tudo isto. Vocês devem pedir para ela encontrar com vocês
da próxima vez… Se ela relutar em encontrar mesmo depois de telefonar para ela, vocês 
devem tentar seu melhor para ainda encontrar com ela. Depois de encontrá-la novamente, 
vocês devem testemunhar para ela. Há muitas formas diferentes. 
 
Se ela ainda se recusa a atender, então vocês devem esperar por ela no mercado quando ela 
volta das compras, e então trombar com ela na rua. Se vocês forem cair, então devem segurar 
nela. Se ela derruba sua sacola e alguns outros objetos, então vocês devem pegá-los e... Tudo 
isto é um plano. Enquanto pegam a sacola, vocês devem se desculpar… Se havia muitas 
pessoas observando, então vocês devem ligar para o esposo dela e pedir por um encontro. 
Vocês devem explicar o que aconteceu. Vocês devem se desculpar, dizendo que estão 
envergonhados por terem trombado com ela… Através desta oportunidade… Se vocês podem 
se tornar amigos do esposo, então a esposa ficará perplexa, dizendo para si mesma, “Eu nunca 
tinha visto uma pessoa tão estranha na minha vida.” Gradualmente, vocês serão capazes de 
criar a atmosfera que permitirá que possam entrar e sair da casa livremente. 
 
Uma vez utilizei esta tática, e certamente me mudei e vivi com a família por um ano e meio, 
testemunhando para ambos, marido e mulher. Se elas são pessoas importantes para a 
providência de Deus, então eu estou disposto a fazer tais coisas. Uma vez, a fim de 
testemunhar para uma senhora que tinha dez filhos, eu me mudei para sua casa e ajudei 
lavando roupa. Eu penetrei fundo o suficiente para que mais do que seu esposo e seus filhos, 
ela confiasse em mim para discutir todos os seus problemas. Se vocês são bons com todos, 
então podem se tornar amigos de todos. Isto não é assim? 
 
Se vocês não podem trazer resultados no testemunho, se o líder não pode ter sucesso no 
testemunho mesmo depois de um ou dois meses, então vocês devem refletir e pesquisar 
porque eu não sou capaz... É estranho que vocês não estejam tendo sucesso. Isto é porque 
vocês estão tendo uma imaginação vazia quando saem para testemunhar. Isto é o que eu acho. 
É porque vocês estão tendo uma imaginação ociosa. Porque o testemunho não está indo bem?  
 



94 
 

Se vocês não tiveram sucesso através deste método este mês, então da próxima vez, vocês 
devem tentar da maneira oposta. Se vocês não puderam fazer isto na escola, então devem 
fazer no mercado… Vocês devem buscar por formas. Porque esta é a forma como eu penso, 
não posso ter nenhuma simpatia por aqueles que não podem ter sucesso no testemunho. Vocês 
devem fazer isto acontecer. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Vocês também devem fazer todas as preparações antes de alcançar os trinta anos de idade. 
Aqueles que são mais velhos do que trinta anos levantem suas mãos! Vocês devem fazer todas 
as preparações antes de alcançar os trinta anos. Desde os vinte e seis anos de idade, eu 
comecei a... Se eu ia para Pyungyang, então eu agitava Pyungyang; se eu ia para Seul, então 
eu também tornava Seul muito barulhenta. Naquele tempo, eu causava problemas onde quer 
que eu ia. Porque me tornei o objeto de controvérsia? Quando eu entro em uma vila, todos na 
vila querem vir e passar o tempo comigo ao invés de ir dormir à noite, por isso naturalmente 
me tornei o objeto de denúncias. Mas as crianças na vila queriam vir para minha casa e usar 
meu banheiro. Era muito estranho. 
 
Porque era assim? Sempre que encontrava crianças, eu contava estórias interessantes. Elas até 
mesmo esqueciam de comer suas refeições. Elas esqueciam completamente de comer. Vocês
devem ser capazes de fazer isso. Eu brincava com as crianças e deixava elas terem um 
momento excitante. Mesmo em um único dia, eu pensava centenas de coisas novas e o 
tornava muito divertido. Enquanto isso, eu perguntava, “Onde sua mãe foi? Onde seu pai 
foi?” Depois de investigar tudo isso, eu levava as crianças... Se elas ficavam brincando em 
minha casa até tarde, elas naturalmente adormeciam porque ficavam exaustas. Então eu as 
colocava em minhas costas e… Desta forma eu podia visitar sua casa para testemunhar. Que 
ótimo é isso? Se as crianças adormeciam enquanto brincavam até tarde, eu as levava para seus 
pais. Quão gratos os pais ficavam quando eu trazia o filho em minhas costas? Eles sempre me 
ofereciam algum chá antes de ir embora. A obra de Deus também ocorre assim. Vocês 
também precisam deste tipo de coisa. Vocês devem ser capazes de contar estórias para as 
crianças e se tornar amigo delas. 
 
A seguir, se tornem amigos dos avôs e avós… Em muitas casas, há avôs e avós. Vocês podem 
ouvir todos os tipos de fofocas deles, sobre como são sua nora e sua filha, sobre como são 
seus vizinhos, e todas as informações sobre as pessoas na vila. Vocês devem se tornar muito 
familiarizados com a vila. Sendo que vocês passarão a conhecer quem trabalha em qual 
empresa, mesmo se vocês encontram uma pessoa pela primeira vez, poderão cumprimentá-la 
pelo nome. E ele ou ela perguntará como vocês sabem seu nome. Em resposta, vocês podem 
dizer que conhecem muito bem essa pessoa. Na realidade, vocês conhecem bem. Vocês 
podem acrescentar, “Eu posso ser um parente distante seu, por isso da próxima vez permita-
me ir e visitar sua casa.” Assim é como vocês criam relacionamentos. 
 
Se a pessoa é um agricultor, vocês devem falar sobre agricultura. Se ela chega exausta depois 
de um longo dia no campo, vocês podem perguntar “O que você está cultivando este ano?” 
Vocês podem dizer como esta cultura será e o que ele deve fazer... Vocês devem dizer a ele 
esse tipo de coisas. Se vocês falam para um homem do campo exausto, “Eu venho da Igreja 
de Unificação, assim, por favor, ouça minha conferência do Princípio,” então vocês 
seguramente serão chutados para fora. (Risadas) Vocês serão expulsos com certeza. 
 
Se ele é um agricultor, então vocês podem oferecer, “Vamos sair e ver que tipo de cultura 
você está fazendo. Eu gostaria de ir com você, por isso, que horas você vai sair?” Então vocês 
devem segui-lo até o campo.  
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Depois disso, vocês devem passar o dia inteiro com ele, e se tornar seu amigo. Como um 
amigo, vocês devem ajudá-lo com seu trabalho e sentar junto com ele para o almoço, e vocês 
podem conversar. Se ele pergunta, “O que você faz para viver?” Então vocês devem 
responder, “Você realmente quer saber? Se você realmente quiser, então deve tirar algum 
tempo para me ouvir. Se eu te contar sobre o meu passado, então você vai ficar interessado e 
animado, e vai querer me seguir.” Vocês devem dizer este tipo de coisa, o que desperta a 
curiosidade das pessoas. Ele dirá, “Eu vou tirar um tempo para ouvir, porque estou realmente 
curioso.” Então vocês devem responder, “Tire algum tempo para isto.” Depois disso, vocês 
podem parar de fazer o que estão fazendo no campo e encontrar um local adequado para 
conversar por uma, duas ou várias horas. Há muitas maneiras para testemunhar... 
 
Não estamos fazendo isto a fim de tirar proveito das pessoas. Estamos tentando salvar suas 
vidas. Depois de vocês inspirarem as pessoas a se tornarem membros através de diferentes 
estratégias, elas se tornarão vingativas ou serão gratas? [95-233] 
 
16) Você Deve Estabelecer o Fundamento para o Reconhecimento 
 
Observem, todos vocês. Quando estão edificando um fundamento na vila, vocês devem 
pavimentar o caminho para as pessoas se sentirem bem ao convidá-los para suas casas e se 
sentirem suficientemente tranquilos para pedir ajuda em suas tarefas domésticas. Deve 
acontecer que, embora vocês não pareçam nada especiais em sua aparência física, mas quando 
vocês se colocam diante da multidão e falam, vocês são completamente capazes de trazer as 
pessoas à submissão. 
 
Suponham que há uma pessoa com o sobrenome Baek; então vocês devem dizer, “Sr. Baek, 
esta pessoa é assim e aquela pessoa é assim, e aquela é a melhor pessoa e aquela é a pior 
pessoa na vila. Isso deve ser corrigido, e isto é o que você deve fazer para levar a vila para a
prosperidade; você deve educar bem as crianças.” Tendo dito tudo isso, vocês podem 
perguntar, “Eu posso dizer a você como a vila pode florescer. Você quer ouvir minhas 
palavras?” Então, vocês podem começar a falar sobre o Princípio Divino. 
 
Por esta razão, quando estão fazendo testemunho, vocês estão loucos se esperam que as 
pessoas apenas venham até vocês para ouvir. Quando encontram alguém, vocês devem 
beneficiar a pessoa mais hoje do que ontem, antes de mandá-la para casa. Esta é a regra de 
aço. Se vocês não puderam falar para ela, então devem ao menos colocar seu alimento de lado 
e dar para essa pessoa ou se tornar seu amigo. 
 
A partir desta perspectiva, aqueles que são mais fáceis para testemunhar são os jovens. Os 
melhores alvos são os estudantes universitários, desde o último ano do colégio até alunos da 
faculdade. Porque estão atravessando a adolescência, eles têm uma forte tendência para 
absorver bem todas as coisas. Se vocês podem ser reconhecidos como uma pessoa boa nessa 
vila, então as crianças na vila virão até vocês e relatarão até mesmo as coisas mais triviais. 
Consequentemente, vocês podem se tornar, como posso dizer, algum tipo de mestre que pode 
receber todos estes relatos. Se isto é o que as avós, as senhoras mais velhas, as crianças, e os 
jovem fazem, então vocês podem completamente testemunhar para toda a vila. 
 
Se uma avó está passando em um carro, então vocês devem cumprimentar, “Bom dia, onde 
está indo? Avó, você está dirigindo? Posso ajudar você?” Vocês podem dizer a ela, “Deixe-
me dirigir para você.” Vocês podem até mesmo dizer, “Quando quiser ir para algum lugar, 
por favor, me liga. Eu a acompanharei quando for fazer compras.” 
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A partir de agora, não se ocupem com outras coisas. Isto é o que vocês devem fazer. Vocês 
não devem se envolver no pensamento tolo, “Eu sou o líder do estado, por isso as pessoas 
devem vir até mim porque sou a figura Abel...” Para um rei se tornar um rei, ele precisa de 
pessoas para governar. Se vocês estão sozinhos, porque então precisamos de líderes? Se vocês 
estão sentados sozinhos tendo um momento agradável, então isto não é aceitável. Deus nunca 
ajudará este tipo de pessoas. Vocês entendem o que estou dizendo? Isto é o que vocês devem 
fazer. Vocês devem criar este tipo de atmosfera. Vocês mesmos devem cultivar a terra. Vocês 
mesmos devem fazer todas as coisas. [95-236] 
 
17) Você Deve Desenvolver a Capacidade para Fazer Qualquer Coisa 
 
Eu posso ir para qualquer lugar sem qualquer problema. Mesmo se não tenho nenhum 
dinheiro, está tudo bem. Estou treinado em todas as coisas. Porque tenho essa experiência, eu 
posso conduzir muitos jovens ao redor de todo o mundo. Quem começou primeiro a restaurar 
material? [O Pai] Eu fiz isso. Atualmente são os membros japoneses que estão fazendo todas 
as atividades financeiras, mas sou eu quem começou isto. Vocês não têm nenhuma desculpa 
diante de mim. Vocês não devem estar pensando, “Como vocês fazem isso? Eu não posso 
fazer isto.” Vocês entendem? [Sim] É assim como vocês devem fazer isto. Eu fiz todos os 
tipos de coisas para o propósito de testemunhar. Eu fui para o mercado para esbarrar em 
alguém como uma senhora mais velha, e depois que ele caía, eu a ajudaria e a levaria para 
casa... Eu tentei todos os tipos de coisas. (Risadas) Quando vocês a seguem e se oferecem 
para fazer uma visita, ela poderá recebê-los. 
 
O fato que vocês não podem ter sucesso no testemunho é um tema intrigante de pesquisa para 
mim. Vocês devem ir para a cidade na hora do almoço todo dia, e chorar diante da multidão 
ao meio dia, e ver o que acontece. Todo dia, três ou quatro pessoas virão ao seu redor para 
confortá-los. Então vocês devem dizer, “Eu serei capaz de resolver minha tristeza e parar de 
chorar se vocês ouvirem o que eu tenho para dizer, mas vocês realmente podem dispor de 
algumas horas para me ouvir?” Por que vocês não fazem isso? Por quê? Vocês estão tão 
confortáveis. 
 
Por um ano e meio, eu vivi com uma família que não me queria em sua casa e nem que eu 
testemunhasse. Isto foi porque compreendi que se posso testemunhar para esta única pessoa, 
ela pode contribuir muito para a providência. Eu estava disposto a perseverar através de 
qualquer tipo de insulto e maldição, mas geralmente uma pessoa não pode insultar você mais 
de dez vezes, porque as pessoas têm consciência. No início, as pessoas me expulsavam de sua 
porta e me amaldiçoavam quando estava lá; depois de algum tempo, quando eu entrei um 
pouco elas permaneceram em silêncio; depois disso, eu me movi pouco a pouco, sentando em 
uma varanda e me movendo para o corredor. Depois de algum tempo, elas sentiram pena 
porque tinham me amaldiçoado tanto. Depois que o esposo saiu para o trabalho, eu falei para 
a senhora o dia inteiro sentado no corredor. Eu não entrei na casa, ao menos até o esposo 
retornar. Depois que voltava, se ele dissesse, “Por que você sentou aqui fora o dia inteiro?”
então eu responderia, “Como posso entrar quando o dono não está aqui? Então eu posso entrar 
agora?” Ele sorriria e diria, “Olhando para você, parece-me que está tudo bem você entrar.”
Vocês podem se tornar amigos quando seguem falando com a brincadeira, “Eu entrarei em 
sua casa para conversar com a senhora da próxima vez, talvez amanhã, por isso é melhor você 
não ter qualquer suspeita.” Vocês podem se tornar amigos mesmo quando estão sendo 
amaldiçoados. Tendo dito isso, eu entrava na casa… Quando o esposo voltava do trabalho, eu 
deixaria a senhora de pé na frente para cumprimentá-lo, “Permita que nós dois o 
recepcionemos em casa hoje." 
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Por que vocês não podem fazer isto? Dr. Yun, você entende o que estou dizendo? Vocês não 
podem cumprir a providência de restauração, se não podem fazer isso! Vocês podem obter 
refeições e viver lá… O que é ruim sobre isto? Vocês já roubaram alguma coisa ou tiveram 
alguma coisa roubada? 
 
Assim, depois que a esposa ouve suas palavras, se ela diz, “Querido, você deve ouvir as 
palavras deste grande homem,” então ele responderá, “De fato? Sendo que você está 
constantemente elogiando-o, deixe-me ouvi-lo.” Depois que ouve vocês uma vez, ele ficará 
devastado. Por que vocês não conseguem fazer isto? Por quê? É difícil porque vocês estão 
tentando seguir o caminho mais fácil. Vocês não devem ser tão gentis. 
 
Se há alguém na vila que não os ouve, então vocês devem se tornar seu amigo, e fazê-lo 
prestar atenção às suas palavras, e vocês devem orientá-lo em todas as coisas na vida. Vocês 
devem ser bons em luta, futebol, e todas as outras coisas. Vocês devem ser bons em canto 
também. Mesmo se somente se encontraram nesse dia, vocês devem ser capazes de conduzir 
conversas que sejam tão interessantes que ele esqueça de ir para a escola ou almoçar. Assim, 
quando chega a hora do jantar, todos os membros da família dele virão procurá-lo. Quando 
eles chegam, vocês devem se tornar amigos com seu pai, sua mãe, o irmão mais jovem, a irmã 
mais velha, ou qualquer outra pessoa. Então vocês devem ir para a casa dele. Isto não 
acontece porque vocês não estão desesperados o suficiente; se vocês buscam isto mais 
sinceramente do que quando estão desesperados procurando por comida para satisfazer sua 
fome, então qualquer coisa pode ser feita. Até mesmo um pássaro bebê é capaz de encontrar 
comida quando está com fome. 
 
Pensem sobre isto. Eu sou um homem interessante. Eu pesquisei muito sobre esse tipo de 
coisas. Onde quer que eu vou... Se encontro um avô na vila, então eu me torno seu amigo; se 
encontro uma avó, eu me torno amigo dela; Se encontro uma mulher mais velha, eu me torno 
amigo dela; e se encontro uma jovem senhora, eu posso me tornar amigo dela. Quando estou 
com crianças, eu brinco com elas. Assim, aqueles que se juntaram à Igreja de Unificação 
naquele tempo nunca podem me esquecer. 
 
Aqueles que perderam a esperança no testemunho não estão pensando e pesquisando. Se não 
têm realmente nada para fazer, então vocês devem talvez iniciar alguma atividade de 
entretenimento à noite. Vocês devem chegar com algum programa com o qual podem ir pela 
vila. Ao menos, façam algumas atividades de entretenimento. 
 
Assim, quando entram em uma casa, vocês devem perguntar que grande pessoa eles 
conhecem, e depois de questionar onde ele ou ela vive, vocês devem ir visitar essa casa.
Assim que chegarem lá, devem perguntar, “Eu quero ter uma reunião com esses e aqueles 
estudiosos famosos em sua sala de estar para o benefício da vila, assim, vocês podem 
emprestá-la para nós?” Eles seguramente não farão nenhuma objeção. Eu serei o mestre de 
cerimônias. Eu teria um desempenho fantástico como mestre de cerimônias. Quando isso 
ocorre, as pessoas olhariam para isto e veriam que este jovem é muito talentoso. Isto tudo é 
parte do plano. Há muitas pessoas para quem vocês podem testemunhar se fizerem bem. 
Vocês entendem o que estou dizendo? 
 
Um dia vocês devem agir como o olho, no dia seguinte como um nariz, então como uma boca, 
então uma orelha, então um dia como o polegar, e então como o dedo pequeno; vocês devem 
desempenhar o papel de todos os dez dedos. Incluindo dos dedos dos pés são vinte. Então 
quantos no total? Vocês devem desempenhar o papel de vinte e quatro tipos diferentes. 
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Quando alguém ensina, vocês devem seguir essa pessoa. Vocês não devem ter qualquer 
problema. 
 
Quando vocês olham uma menina bonita enquanto andam na rua, então podem fingir uma dor 
de estômago e gritar “Oh meu estômago! Eu estou com dor de estômago porque comi muito 
no almoço; Você poderia comprar algum remédio em uma farmácia perto?” Tendo ouvido seu 
apelo, ela certamente ajudará vocês. Tendo feito isso, vocês devem agradecê-la, e para manter 
a amizade perguntar onde ela mora. 
 
Para as senhoras, vocês podem jogar seus sapatos quando estiverem andando na rua. (Risadas) 
Sendo que não podem caminhar sem eles, vocês podem pedir para algum homem passando 
por vocês, “Sr., por favor, poderia pegar os sapatos e trazê-los?” Ele seguramente trará para 
vocês. É assim como vocês podem se tornar amigos. Amigos, é assim como funciona. Deus 
não enviará vocês para o inferno somente porque utilizaram este método para testemunhar. 
Ao invés, Ele dirá para si mesmo, “Uau, isso é ótimo. Ele é muito engenhoso. Ele fará bem, 
mesmo se é enviado para uma nação inimiga como espião.” Vocês devem se considerar como 
os espiões que Deus enviou para o mundo satânico. 
 
As mulheres devem edificar relacionamentos próximos com outras mulheres. Não haverá 
nenhum problema. O que é tão difícil sobre isso? É um mistério para mim como vocês não 
são capazes de testemunhar quando há amplas oportunidades. 
 
Como podemos viver neste mundo de forma tão estreita? Quão amplo é este universo? Vocês 
podem testemunhar de formas amplas e interessantes, contudo, porque vocês não estão 
fazendo isto? Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Eu já sou velho e tenho mais de sessenta. Mas mesmo agora, os jovens não me superam. 
Portanto, eu tento repetidamente. Eu tentei de todas as formas; eu tenho experiência em 
escavar cavernas, erigir partes de apoio em uma casa, e fazer carvão. 
 
Há muitas coisas para comer em uma montanha. Há muitas coisas para comer. Até mesmo um 
coelho pode sobreviver com estas coisas, como os homens podem ser incapazes de sobreviver 
lá? Quando vocês vão para o interior, há montanhas e oceanos, mas embora exista muitos
peixes nos rios e no oceano, vocês não sabem como capturá-los. Estou tentando ensinar tudo 
isto para vocês. Durante a estação de caça, vocês podem sair para caçar. Vocês sabem como 
atirar com um rifle? [Sim] Vocês podem sobreviver caçando. Vocês podem se alimentar de 
um urso por quase um ano. Por que vocês não pesquisam sobre este tipo de coisas? 
 
Estou tentanto capturar peixes na América para vendê-los... Aquelas pessoas com olhos azuis; 
Estou tentando me tornar um campeão em um mundo onde incontáveis pessoas gananciosas 
com olhos azuis vivem. Isso é fácil? Isto é o que estou fazendo. Vocês estão confiantes ou não 
que eu posso fazer isto? [Estamos confiantes que você pode fazer isto.] Eu posso fazer isto. 
 
Eu não posso nem mesmo falar inglês. E ainda estou fazendo coisas que ninguém mais nesta 
nação pode fazer. Não há nada que eu não seja capaz de fazer nesta nação. É assim como 
vocês devem se treinar. Assim, se eu tivesse que ir para a América do Sul agora, vocês não 
acham que eu posso edificar um fundamento lá em três ou quatro anos? Mesmo se eu for para 
a África, ou qualquer outro lugar, eu posso estabelecer o fundamento dentro de três ou quatro 
anos. Eu farei isto sem falha. O que vocês acham? Eu possuo essa convicção. 
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Por que vocês acham que eu fiz coisas assim? Por quê? Eu estava determinado a cumprir a 
vontade de Deus, não importava o que acontecesse. Eu estava determinado a conduzir a 
providência mesmo se tivesse que fazer trabalho físico ou viver em favelas como um 
mendigo. Não importava que caminho tomasse, eu estava determinado a penetrar neste 
mundo. Se eu transformasse vocês nesse tipo de pessoas, vocês ficariam felizes ou não? 
[Ficaremos felizes.] 
 
Assim, pensem sobre através de quantas maldições e insultos eu tive que perseverar. Eu teria 
jogado tudo para o alto se tivesse sido um fracote de mente estreita. Eu apenas sorria. Eu 
posso fazer isto porque sou um homem livre. 
 
Agora, testemunhar, não é um problema. Tudo vai ficar bem se vocês acreditam que não 
precisam de comida, de roupas, e de um lugar para viver. Uma pessoa vive sua vida somente 
uma vez. Há somente uma chance na vida. Ela não retornará uma segunda vez. Por esta razão, 
vocês devem desenvolver todas as coisas. Vocês devem edificar suas experiências uma por 
uma e estocá-las bem até que possam utilizá-las. Vocês devem utilizar todas as coisas. Esta é 
a riqueza de um homem. Vocês devem estar preparados com todas as coisas. Este tipo de 
pessoas são ricas. [132-210] 
 
18) Testemunhe Através de Cartas 
 
Quando estão fazendo testemunho, vocês podem utilizar muitos métodos diferentes 
dependendo da situação e do tipo de pessoa para quem estão tentando testemunhar. Depois de 
encontrarem várias vezes, se vocês sentem que a pessoa é um bom homem ou mulher, vocês 
podem escrever uma carta. Vocês devem tentar empregar algum método que possam 
testemunhar para essa pessoa. E quando estão escrevendo a carta, vocês não devem escrevê-la 
em seu próprio estilo. Seria bom utilizar trechos de romances ou palavras de grandes pessoas, 
e devem utilizar palavras de literatura que conduzam a vida dos homens. 
 
Vocês devem preparar três tipos de cartas. Com apenas estes três tipos, vocês podem fazer 
contato e testemunhar para ao menos cem pessoas. Quando vocês as utilizam, vocês devem 
fazer uma experiência sobre que tipo de resposta elas trarão das pessoas. Suas cartas 
maravilhosas vão hipnotizar as pessoas. 
 
Quando isso acontece, vocês devem encontrá-las pessoalmente. Entretanto, vocês não devem 
ir sozinhos. Quando vocês recebem uma carta de resposta delas, vocês devem ser capazes de 
distinguir seu tipo de personalidade, para que possam trazer um membro que tenha um caráter 
semelhante. 
 
Vocês são os originadores e o membro é seu assistente. Assim, vocês devem permanecer em 
silêncio. Às vezes, todos os três podem estar engajados na conversa, mas em geral vocês 
devem apenas estar falando algumas palavras de vez em quando. Depois disso, quando estão 
indo embora, o membro deve fazer uma indicação de elogio para vocês diante dos 
convidados, dizendo coisas tais como que vocês são pessoas de caráter e sempre têm sido um 
estudante de honra na escola... Vocês devem repetir este tipo de encontro três vezes. 
 
A partir desse momento, vocês podem começar a ter uma conversa sobre temas atuais, como 
também sobre questões de moralidade e ética. Neste momento, vocês não devem refutar as 
opiniões da pessoa ou fazer um julgamento sobre a validade da opinião daquela pessoa.  
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Este é o momento quando vocês devem começar de uma forma séria a fazer a introdução, “Eu 
conheço um lugar onde muitos jovens se reúnem para refletir sobre estas questões, e fazem 
conferências sobre estes temas.” Então vocês podem seguir com a sugestão, “Você não 
gostaria de ir e ver por você mesmo?” Quando fazem isso, o convidado não será capaz de 
rejeitar este tipo de oferta diante de vocês dois. Sempre que há duas pessoas com uma única 
opinião, é mais fácil para a terceira pessoa aceitar um ponto de vista semelhante. Além disso, 
vocês devem se tornar amigos. Por que isto não é possível? 
 
Se vocês escrevem 100 cartas, então serão capazes de entrar em contato com um número 
surpreendentemente grande de pessoas. Se não estão recebendo uma boa resposta de 
determinado tipo de carta, vocês devem deixar de utilizar este tipo. Se enviam diferentes tipos 
de cartas apenas três vezes por tipo, então vocês obterão algum tipo de resposta [52-272] 
 
19) Você Deve Fazer Pesquisas 
 
Ao testemunharem para um membro de determinada família, vocês devem se esforçar 
grandemente. Às vezes, vocês podem ter que gastar mais de um ano e meio para este esforço. 
Haverá uma contínua oposição. Todo o resto dos membros da família vai odiá-los por isso. 
Deste modo, vocês devem colocar uma enorme quantidade de esforço para orientar uma 
pessoa e uma família. Contudo, se vocês podem mover o coração de uma pessoa, então todas 
as pessoas serão salvas. Este é o melhor método de mover o coração das pessoas. Se vocês 
têm uma ampla gama de experiências de testemunhar para todos os tipos de pessoas, vocês 
não têm nada com o que se preocupar. Vocês encontrarão uma maneira para lidar com 
qualquer circunstância onde estas situações ocorrem. 
 
Vocês podem utilizar o seguinte método em lugares públicos como ônibus, metrô e mercados. 
Vocês devem pesquisar sobre as pessoas. Se fazem isso, então quando observam alguém, 
vocês podem entender muitas coisas sobre essa pessoa, e serão capazes de se aproximar dela e 
conversar com ela. Por exemplo, vocês podem dizer, “Sobre o que você está preocupado? 
Apenas pela forma como você olha, parece que está profundamente preocupado com alguma 
coisa.” Neste momento, vocês estão dando um passo na direção de um relacionamento 
cordial. Assim, devemos pesquisar e entender os vários tipos de pessoas através de sua 
aparência física e gestos. Vocês devem ser capazes de dizer algo sobre uma pessoa apenas
observando a forma como ela anda, e ser capazes de julgar a personalidade ou o 
temperamento de uma pessoa apenas observando suas expressões faciais. 
 
Todo progresso começa a partir de um único ponto. Centrando nesse único ponto, outras 
fórmulas virão a existir. Esta fórmula é aplicável para todas as pessoas. A partir do rosto de 
uma pessoa, vocês podem descobrir através do processo de indução a unidade interna de onde 
a fórmula se origina. 
 
A fim de que entendam determinada pessoa, vocês devem escolher três pessoas que 
costumavam conhecer no passado. Entretanto, as três pessoas devem ser de tipos diferentes. 
Depois disso, vocês devem examinar como essas pessoas parecem – seu nariz, olho, 
individualidade, etc. Depois que terminarem o exame, vocês devem pensar sobre alguém que 
se assemelha mais ou menos com a pessoa A e alguém que se assemelha mais ou menos com 
a pessoa B. Então, em primeiro lugar, vocês devem sondar sobre a pessoa que se assemelha à 
pessoa A. Sendo que a pessoa é um pouco semelhante, vocês devem ser capazes de entender 
essa pessoa mais ou menos parecida. 
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Se vocês podem lembrar de seus colegas na escola elementar, media e colégio, e se podem 
visualizá-los em sua mente, então comparem eles com os três tipos de pessoas que acabaram 
de examinar. Vocês devem ser capazes de fazer um estudo comparativo. Se podem fazer isto, 
vocês obterão um bom conteúdo de referência para entender como eles estão conduzindo suas 
vidas e ganhando a vida. Se vocês podem aplicar bem este método, então seu julgamento pode 
ter setenta por cento de exatidão. Vocês devem tentar ter contato com tantas pessoas quanto 
possível. Então serão capazes de desenvolver um método para julgar e avaliar rapidamente
todos os tipos de pessoas. Dependendo de cada pessoa, o tamanho de seus olhos, o 
movimento das sobrancelhas e do globo ocular, a forma da pessoa andar, ou a postura da 
pessoa durante o sono são muito diferentes. Estas coisas são muito excitantes. Por exemplo, 
todos os animais têm formas semelhantes para saltar, mas para o ser humano, cada um é 
único. Comer, dormir, e para todas as outras atividades, o movimento de cada pessoa é 
diferente. O nariz de cada pessoa, por exemplo, é muito diferente das outras pessoas. Seu 
tamanho e posição são diferentes. Quando observam isto de perto, vocês terão algum 
pensamento sobre isto. Neste momento, vocês podem dizer se a pessoa está dizendo a verdade 
ou uma mentira, ou o que ele ou ela tem em sua mente. Quando observam de perto, vocês 
encontrarão um padrão. Vocês não devem olhar cada pessoa de forma separada, como um 
indivíduo... O período quando estão fazendo testemunho é a melhor oportunidade para tentar 
isto. 
 
Um politico, um estudioso e um trabalhador físico são totalmente diferentes. Suas expressões 
externas diferem de acordo com sua ocupação, organização e pensamento. Se vocês podem 
aprender todos estes diferentes tipos e formatos, então sua esfera de atividade social se tornará 
muito ampla, encontrando um político hoje e um economista amanhã. Mesmo essas pessoas, 
com quem pensavam que não podiam conduzir uma conversa, vocês podem ganhá-las para o 
seu lado. Este é o mais importante método de fazer testemunho. 
 
Vocês podem querer se concentrar em uma determinada família e aplicar isto a eles. Isto é 
porque em uma família há uma variedade de pessoas. Como resultado, vocês podem 
selecionar uma pessoa que queiram fazer contato mais intensamente. Não há nada mais 
precioso do que pesquisar sobre as pessoas. Quando fazem essa pesquisa, vocês podem 
determinar logo que encontrarem alguém, sobre que tipo de pessoa ele ou ela é. [52-273] 
 
20) Você Deve Testemunhar na Rua 
 
O que devemos fazer agora? Devemos fazer propaganda. Sendo que o tempo de confusão na 
nação e no mundo chegou, devemos nos colocar na rua com um coração desesperado o 
suficiente para vomitar sangue, e chorar centrando na perspectiva da Coreia e na perspectiva 
do mundo a partir de agora. Vocês devem ter um quadro-negro e usá-lo para pregar, 
“Despertem! Vocês que estão dormindo. Vocês que não sabem onde ir e estão em um 
labirinto, vocês devem entender claramente onde devem ir e seguir em frente.” 
 
Policiais podem se colocar em oposição com o pretexto que vocês estão bloqueando o tráfego 
e assim por diante, mas vocês não devem ceder. O tráfego não é a questão crucial à mão. 
Como o tráfego na rua pode constituir um problema quando o caminho da nação coreana está 
bloqueado? Este é o momento quando devemos possuir o tipo de forte convicção para ir ao 
redor em todas as ruas e em cada canto da nação. Se é o dia em que o mercado está aberto, 
então vocês devem ir para o mercado, e com a voz delicada de uma mulher chorando em 
lágrimas, vocês devem firmemente sacudir o espírito das pessoas. Devemos superar o 
comunismo. Se as pessoas não podem estar prontas com o fundamento unificado da ideologia, 
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então não há nenhuma forma de afastar a matilha de lobos do norte. 
Vocês nunca devem esquecer que carregam a missão de recém determinar os caminhos que 
indivíduos, famílias, vilas e a sociedade devem seguir centrando neste conteúdo interno, e 
vocês devem testemunhar na rua com o foco na publicidade. Vocês prometem isso ou não? 
[Prometemos] 
 
O que vem primeiro? [Devoção] Vocês devem se esforçar com grande devoção. Vocês devem 
tomar o lugar do meu coração devocional, o qual sempre esteve profundamente preocupado 
sobre o futuro desta nação dia e noite, e sendo que não estou nesta nação, vocês devem herdar 
este Princípio e se esforçarem ao máximo. A seguir, vocês devem compreender que o tempo 
para se esforçarem e gritarem na rua chegou, porque este povo que está adormecido está 
caminhando para seu fim, e vocês devem despertá-los. Vocês devem compreender que este é 
meu apelo enquanto estou prestes a sair em uma longa jornada. Eu gostaria de pedir para 
vocês se centrarem nisto e, se agarrando às pessoas e seguindo em direção ao futuro, tentem 
seu melhor para deixar para trás a vontade das leis celestes até eu voltar. Vocês entendem? 
[Sim] Aqueles que juram que farão isso, por favor, levantem suas mãos. [50-183, 1971.11.6.] 
 
Seção 2 - Testemunho (Parte 5) 
 
5. Formas e Objetivos do Testemunho 
 
1) Testemunho Através do Mundo Espiritual 
 
Nos primeiros dias da Igreja, Deus trabalhou diretamente para trazer novos membros. 
Testemunhando para as figuras proeminentes das denominações, fomos capazes de 
testemunhar para os cristãos em sua vizinhança. 
 
Enquanto os cristãos estavam lutando com muito apoio financeiro, nós lutamos com roupas 
esfarrapadas. [15-273] 
 
Contanto que vocês comecem o Lar-Igreja Tipo Caim, então o lar-Igreja Tipo Abel ocorrerá 
automaticamente. Isto não é assim? Automaticamente, os membros de sua família e familiares 
serão conectados. Esse tempo chegou. Por que é assim? Isto é porque seus antepassados não 
estão partindo. Centrando em seus antepassados, se vocês têm algo nesta terra que pertence a 
vocês, então devem governá-lo. No passado, os maus espíritos tinham domínio sobre essas 
coisas controlando-as de forma separada; devemos ser capazes de governar sobre todas as 
coisas que estavam sendo anteriormente governadas por Satanás. 
 
Portanto, a partir de agora, se alguém não ouve suas direções para se tornar um membro da 
Igreja de Unificação, então vocês devem dar para essa pessoa tanto a doença como o remédio. 
Vocês podem estragulá-lo e dizer, “Porque você não vai? Você vai ou não?” Se isso ainda não 
funciona, então vocês devem chutá-lo e forcá-lo a ir. Se isso também não funciona, então 
vocês devem levá-lo para o mundo espiritual. Não seria maravilhoso se esse momento 
amanhecesse sobre nós logo? Vocês devem estabelecer a ponte do coração. Se há um jovem 
cujo amor horizontal por seu povo e pelo mundo corresponde com a ponte do coração de 
Deus, então centrando nessa pessoa, 70 gerações de sua linhagem descerão e ajudarão. Há 
quantos descendentes destas 70 gerações? Este grupo de pessoas vai cercá-los e proteger 
vocês para que não sejam prejudicados. Eles servirão vocês como os mestres do amor. Porque 
estamos tentando expandir este domínio, há uma competição inevitável. Deste modo, 
devemos sair para testemunhar até mesmo à noite. 
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O tempo virá quando as pessoas não poderão evitar se juntar ao movimento porque seus 
antepassados estarão testemunhando para elas em seus sonhos, e nós estaremos fazendo nosso 
melhor para testemunhar para elas durante o dia. Vocês entendem? [Sim] Portanto, toda a 
nação coreana está sendo cercada pela rede de amor da Igreja de Unificação. Esta é a rede que 
eu tenho organizado e feito. Esta é a estratégia de confeccionar redes. Esta é a organização. 
[163-304] 
 
2) Testemunho com o Livro do Princípio Divino 
 
No que diz respeito ao testemunho, aqueles que se juntaram depois de terem lido o livro serão 
membros muito mais úteis do que aqueles que se juntaram através das conferências. Por esta 
razão, eu pedi que o livro fosse escrito tão difícil de entender quanto possível. Para as pessoas 
comuns, mesmo se elas se juntam... O que a Igreja de Unificação quer agora são líderes. Ao 
invés de mil seguidores, precisamos de uma pessoa que possa liderar. Vocês entendem? [Sim] 
 
Se vocês forem distribuir os livros para 360 pessoas, então quantas podem ser inspiradas a 
participar? Olhem. Agora mesmo no Japão, entre aqueles que ouviram as conferências, 
somente 20 por cento se juntaram. Se 100 pessoas ouvem as conferências, então 20 pessoas se 
juntarão. Isto é porque seu nível de inteligência é bastante elevado. E ainda, quanto mais alto 
é o nível de educação, mais elevado é o percentual daqueles que se juntam. Vocês entendem? 
Se a categoria mundial dos professores ouve o princípio, então mais da metade deles serão 
solidários. Façamos essa conclusão. A taxa aumenta à medida que o nível de educação 
aumenta. É assim como é. Vocês entendem? Portanto, o fato que a taxa é menor na Coreia 
demonstra que o nível educacional e intelectual das pessoas é baixo. E ainda, não importa 
quão baixo seja, deve ao menos ser de 2% a 3%... [56-221] 
 
Os comunistas têm utilizado livros para conquistar o mundo até agora. Vocês entendem? 
Vocês ainda não puderam nem mesmo pensar sobre isto. Vocês estiveram fazendo 
testemunho até agora, mas não sabem como fazê-lo com um livro. Se vocês fazem isto com 
livros, então os resultados seriam astronômicos; por isso a única forma para restaurar os trinta 
milhões de pessoas é através de livros. Mesmo se a taxa é apenas um por cento, quantas 
pessoas seriam? Se vocês olham para as estatísticas, no Japão neste momento, cerca de quatro 
por cento estão se juntando ao movimento. Olhando para isto, não é possível para alguém não 
ser capaz de testemunhar para ao menos dez pessoas em um ano. Isto pode ser confirmado até 
mesmo através de números científicos. Vocês entendem? Os líderes da igreja reunidos aqui 
entendem isto? [Sim] Quando voltarem desta vez, vocês devem começar esta campanha. 
 
Qual é o custo básico do livro do Princípio? Qual é o custo básico? Quinhentos wons. Vocês 
devem dá-los para os membros ao preço de custo original. Isto é o que fizemos no Japão. O 
que devemos decidir sobre o preço? Vamos estabelecê-lo como quatrocentos wons. Vocês 
entendem? Se cada pessoa vai comprar 30 livros, isso são doze mil wons; vocês devem 
encontrar uma forma de obter doze mil wons. Todos sem exceção devem comprá-los. Vocês 
entendem?  
 
Como membros, se vocês não têm trinta livros do Princípio, então eu não considerarei vocês 
como membros. O mundo inteiro está unido nisto. A nação central da Coreia pode não 
cumprir isto, quando toda a Igreja de Unificação em âmbito mundial está agindo em união? 
Vocês são falsos e inúteis. A tradição não tem sido estabelecida na Coreia. Isto não é 
verdade? Todos vocês devem comprá-los. 
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Todos os líderes, especialmente os líderes devem realizar isto desde o amanhecer. Vocês não 
podem desperdiçar seu tempo ficando sentados. Vocês não podem fazer isso. Encontrar uma 
pessoa a cada dia e receber de volta um livro de alguém – vocês não podem fazer isto? Vocês 
acham que podem ou não fazer isto? [Podemos] Vocês não têm nenhuma desculpa. Para 
aqueles que não realizam isto, vocês não devem nem mesmo pensar sobre receber a bênção ou 
boa fortuna, ou qualquer outra coisa. [55-291, 1972.5.9.] 
 
Então os membros da Igreja de Unificação deveriam apenas ficar parados? Não podemos 
apenas ficar parados. A partir de agora, membros comuns devem comprar trinta livros cada 
um. No Japão, eles dão os livros ao preço de custo, por 500 wons cada. Assim, ao menos vinte 
mil livros devem ser vendidos. 
 
Vocês estiveram correndo por aí fazendo testemunho, mas isto está indo bem? Vocês não 
estão fazendo tão bem. Ao invés de fazer o que estão fazendo, vocês devem emprestar os 
livros para os apoiadores no interior. Vocês devem emprestar um livro por mês. Vocês 
entendem? Eles têm muito tempo para ler o livro em um mês. Contanto que vocês sejam 
diligentes, é possível empurrá-los para ler o livro em duas semanas. Vocês entendem? Utilizar 
um livro é mais fácil do que testemunhar. Quanto é o livro do Princípio? 
 
Isto depende de como vocês o divulgam. Vocês devem ir ao redor com ele começando de 
manhã, anunciando que é um livro que vale a pena ser lido pelas crianças. Vocês podem 
emprestar um livro e tentar receber outro a cada dia. Se vocês emprestam 30 livros e dão um 
mês para cada pessoa ler, então em um ano, vocês teriam emprestado 360 vezes. Seriam 360
pessoas lendo o livro. Se vocês podem acelerar esse processo para duas semanas, então 720 
livros, ou seja, 720 pessoas teriam visto o livro do Princípio. 
 
Quando observamos o Japão, o percentual daqueles que se juntam depois de ouvir as 
conferências do Princípio é quatro por cento. Considerando que quatro por cento se juntam
através das conferências, um percentual mais elevado de pessoas se juntarão através dos 
livros. Se alguém que pode ler e entender o livro, pode se juntar, então essa pessoa pode 
imediatamente trabalhar como um membro central. Entretanto, este não é o caso com aqueles 
que se juntam através de conferências. Vocês entendem o que estou dizendo? 
 
Agora, o fundamento para o livre intercâmbio cultural entre Coreia e América está permitindo 
enviar cartas para toda a nação pedindo doações. Quando enviam cem cartas, geralmente a 
taxa de retorno das cartas é de dois a quatro por cento. A taxa é acima de dois por cento. 
Quantos por cento das pessoas que leram o livro seriam tocadas? É seguramente mais do que 
isso. Apenas enviar uma carta tem uma taxa de resposta de dois por cento, por isso o resultado 
deve ser melhor para nós sendo que estamos visitando as pessoas de forma pessoal para 
distribuir os livros. Vocês entendem? Mesmo se fosse apenas um por cento, quantas pessoas 
seriam? Além disso, quando emprestam os livros, vocês não devem ficar sem fazer mais nada. 
Depois de emprestar os livros, cerca da metade do caminho foi feito através da leitura, então 
vocês devem perguntar sobre suas respostas, e para aqueles que gostaram do livro, vocês 
podem vendê-lo para eles. Se fazemos isto, acredito que podemos vender muitos livros. 
 
Tendo feito isso, se há alguém que está interessado no Princípio, vocês devem distribuir um 
livro e dizer, “Eu irei pessoalmente e explicarei para seus parentes e membros da família, 
assim, por favor, reúna-os em algum lugar.” Vocês devem continuar suas conferências desta 
maneira, e dando uma data para eles terminarem a leitura dos livros, seja em uma semana ou 
duas semanas, vocês devem orientá-los em seus estudos fornecendo explicações. 
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Se podem estabelecer esse fundamento em vários lugares, então vocês podem chamar seu 
próprio pai, mãe e familiares para se reunirem no local da conferência. Desta forma, se pode 
haver alguns locais de conferências, então vocês podem reunir dez pessoas em cada lugar, e 
podem pedir para seus pais e sogros virem. “Estou dando conferência hoje, por isso eu 
gostaria que vocês viessem e participassem.” O sogro dirá, “há rumores que você tem sido 
negligente em suas tarefas domésticas, mas sobre o que você está falando?” Em resposta 
vocês podem dizer, “São boas palavras, assim, porque você não vem e descobre?” Se ele se 
recusar, então vocês devem falar sobre o Princípio para o propósito de testemunhar para seu 
sogro. Então, ele certamente dirá, “Meu genro é ótimo.” Se ele ouve vocês por uma semana, 
então ele dará um firme apoio mesmo se vocês não solicitarem isso dele. 
 
3) Testemunho Através do Vídeo 
 
Membros da Igreja de Unificação devem ter trinta livros do Princípio, trinta fitas cassetes e 
trinta videotapes. Além disso, todos vocês devem possuir um vídeo cassete. No futuro, todos 
vocês devem possuir um. Vocês entendem o que estou dizendo? Começando pelo líder do 
estado, vocês devem ter isto. Vocês entendem? [Sim] Então o que vocês fazem se não têm 
dinheiro suficiente? Eu ordenei uma atividade financeira individual especial apenas por esta 
razão. [97-231] 
 
Até agora estivemos dizendo que não temos pessoas suficientes, mas na realidade isso é 
verdade. Entretanto, se vocês podem preparar várias gravações, então podem testemunhar 
para dez ou vinte famílias, mesmo se faltar mão de obra. Além disso, sendo que as pessoas 
não ficarão ofendidas, mas agradecidas, vocês até mesmo podem receber doações delas. 
Mesmo se vocês não saírem para ganhar dinheiro, haverá formas que podem obter os fundos 
necessários para suas atividades. Através deste método, até mesmo um membro novo, alguém 
que acabou de se juntar ontem, também pode pegar a gravação e fazer testemunho com ela. 
Eu acredito que esta é a única e última forma que podemos ter um crescimento explosivo no 
número de membros por toda a nação em um período de tempo muito curto. [65-341] 
 
4) Testemunho para Uma Pessoa Por Mês 
 
Nós membros da Igreja de Unificação devemos testemunhar para uma pessoa por mês. Vocês 
nem mesmo precisam testemunhar para duas pessoas. Tudo o que vocês devem fazer é 
testemunhar para uma pessoa por mês. Vamos implantar isto por todo o mundo. Durante 
minha turnê ao redor do mundo, eu tenho dado direções para começar esta campanha no 
Japão, América, Alemanha, e assim por diante. Se não podemos ter sucesso nem mesmo 
depois de nos esforçarmos ao máximo, vamos encontrar alguma nova forma. [23-310] 
 
Para todos vocês, eu determinei o objetivo de testemunhar uma pessoa por mês. Este é o 
objetivo. Eu sou a causa. Vocês devem se tornar um sujeito, e então criar um objeto. Contudo, 
vocês fizeram isto? A fim de alcançar isto, vocês devem centrar suas vidas dia e noite, se 
estão acordados ou dormindo, e essa mentalidade deve se tornar o centro. O que vocês veem, 
ouvem e comem deve ser isto, e quando vocês dormem, isto é o que vocês devem fazer. 
Vocês têm feito dessa forma? Todos vocês falharam em fazer isto. Este sempre deve ser o 
centro. Quando vocês comem, enxergam as coisas, ouvem, colocam suas roupas, e dão as 
palavras da verdade, e conduzem a luta até este momento, tudo deve ser feito para o benefício 
disso. Este é o objetivo. Esta deve ser a motivação. Sujeito e objeto devem se tornar uma 
unidade. 
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Pode parecer que o que estou pedindo para vocês fazerem é impossível, mas isto é 
perfeitamente factível. Estas coisas podem ser feitas. Vocês alcançarão grandes realizações. 
Se isto é impossível, então Deus não pode evitar de já ser condenado. Com certeza, isto pode 
ser feito. Vejam se isto pode ser feito ou não, depois que isto se torna como um zumbido em 
sua cabeça ou uma conversa consigo mesmo enquanto está andando. Mesmo quando estão 
dormindo, vocês devem despertar enquanto estão contando, “uma, duas, três, quatro, cinco, 
seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pessoas.” Isso não é assim? [66-261] 
 
Líderes, vocês têm a determinação que devem testemunhar para uma pessoa por mês? Há 
alguém que acredita que deve fazer isto mesmo se não pode comer ou dormir? [94-158] 
 
Vocês devem testemunhar para uma pessoa por mês. Eu dei esta direção para o mundo inteiro. 
Contudo, como vocês membros coreanos que estão me atendendo diretamente puderam ficar 
para trás dos membros estrangeiros? Não importa quão difícil isto seja, ainda é mais fácil do 
que cruzar o paralelo trinta e oito, não é? [24-182] 
 
As atividades da Igreja de Unificação até agora eram para o propósito do desmantelamento do 
ambiente externo. Porque estávamos no ambiente de oposição, era meramente um plano para 
reivindicar as pessoas sob esse ambiente. Por esta razão, a Igreja de Unificação utilizou 
muitas ferramentas. Utilizamos táticas que nos consumiram muito. Entretanto, esse tempo 
ficou para trás, e como resultado, os indivíduos apenas devem testemunhar para uma pessoa 
por mês com um coração paternal. Então, testemunhar não será um problema. Se mil pessoas 
podem testemunhar uma pessoa por mês, então em um ano, o número de membros cresceria
para cento e quarenta e quatro mil pessoas. Depois de apenas três anos assim, os membros da 
Igreja de Unificação seria mais de um milhão e meio, e no quarto ano, excederia os quinze 
milhões. Se isto pode ser feito, então a Coreia pode ser restaurada em alguns anos. 
 
Portanto, estivemos planejando de acordo com este princípio até agora. Vocês não podem 
testemunhar para esta e aquela pessoa de forma aleatória. Alguém apenas precisa testemunhar 
para uma pessoa por mês. Vocês entendem? Então, no mês seguinte, teremos o dobro do 
número aqui. Isso não é assim? [23-311] 
 
Se vocês podem orar e se esforçar por três horas por dia em cada mês, então vocês podem 
com certeza conseguir um membro novo. Portanto, se vocês podem se esforçar por mais de 12 
horas por dia no interior, então podem seguramente restaurar uma pessoa por semana. Com 
este princípio, estamos lutando a batalha lá fora. Vocês entendem? 
 
É minha direção que membros comuns da Igreja de Unificação devem ao menos testemunhar 
para uma pessoa por mês. Vocês entendem? [58-111] 
 
Vocês não podem dar a desculpa que não podem testemunhar para uma pessoa por mês. Se 
uma pessoa gasta três horas no testemunho por dia, então em trinta dias ela teria gasto noventa 
horas. Isto não é assim? Se vocês querem fazer as 90 horas em uma semana, então é preciso 
gastar mais de 12 horas por dia. Vocês podem alcançar isto comendo todas as suas refeições? 
 
 Independentemente de seu sexo, vocês devem estar fazendo isto desde o amanhecer. Vocês 
não podem defender de forma coerente que uma pessoa que gasta três horas por dia 
testemunhando não pode nem mesmo testemunhar para uma pessoa depois de um mês. [55-
289] 
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5) Testemunho para 84 Pessoas 
 
Testemunhar simplesmente não pode ser bem sucedido. Vocês devem escrever cartas dia e 
noite e ligar todos os dias. Vocês devem dizer para seus pais, “Eu morrerei se não fizer isto.” 
Todos os casais abençoados receberão acusação por causa disto. Vocês serão acusados por 
causa das 84 pessoas. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] A porta para o céu se abre 
para vocês depois que recebem a bênção, mas não podem entrar nele. Vocês não podem 
entrar. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Como vocês entram no céu? Um messias deve trazer junto com ele o mundo, e os membros 
da Igreja de Unificação devem levar com eles seus parentes. Isto é o que vocês devem estar 
cientes. Eu já pavimentei o caminho para as rotas que indivíduo, família, clã, nação e o 
mundo devem trilhar. Três pessoas que se tornam doze pessoas, e depois 72 pessoas; somando 
tudo isto vocês têm 84 pessoas. (Ele fala enquanto escreve no quadro negro.) Isto segue 
através dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. [89-247] 
 
Porque estamos testemunhando para uma pessoa por mês? O que é isso? Porque planejamos 
sete anos? Sete anos são 84 meses. Isto é 12 apóstolos e 72 discípulos. Quando Moisés estava 
indicando seus líderes para cada uma das 12 tribos, vocês têm seis vezes doze, ou 72 
seguidores. Portanto, não são 70 seguidores, mas 72 seguidores. 
 
Então, ele selecionou sete pessoas centrando no chefe da tribo. Vocês entendem? [Sim] É 
assim como eles foram organizados em grupos de sete pessoas. Assim, centrando em Moisés, 
os 72 seguidores representavam o estágio de formação, as 12 tribos representavam o estágio 
de crescimento, e Moisés representava o estágio de aperfeiçoamento. Isto está de acordo com 
o Princípio. Por esta razão, observando isto com o Princípio dos três estágios, eu tenho que 
substituir a posição de Moisés, e devo ter doze tribos, e então 72 seguidores. Eles são os 
chefes dos clãs. Devemos restaurar este fundamento através de indenização atualmente. 
 
Então, qual é o significado de obter 84 pessoas através disto? O que Jesus não pôde encontrar 
na terra foram os doze apóstolos. Jesus deveria ter possuído os doze líderes tribais antes da 
nação de Israel, que representavam o povo. Estes líderes de clãs eram todos sumo sacerdotes. 
Jesus não teria que morrer se os doze sumo sacerdotes se tornassem uma unidade com ele, e 
então todos os 72 chefes de clãs que eram os sumo sacerdotes nas regiões se tornassem uma 
unidade com ele. 
 
Devemos reivindicar de volta de dentro da igreja e do mundo. Isto deve ser feito a partir do 
fundamento externo. Isto deve ser reivindicado de volta da família de Zacarias. Vocês 
entendem? [Sim] A família de Zacarias. Assim, o que deve ser feito depois de obter de volta 
centrando em João Batista? Então ele estava destinado a retornar para sua terra natal. Tendo 
feito isso, a família de Zacarias na posição de Caim e a família de José na posição de Abel 
devem se unir, permitindo assim que o primeiro e o segundo filhos se tornem uma unidade 
para que possam estar na posição de gêmeos. Então, tendo estabelecido a condição que o 
primeiro filho se coloca na posição do segundo filho, o irmão mais jovem deve ser liberado. 
 
Em outras palavras, a família de Zacarias na posição de Caim não deveria ter matado a família 
de José na posição de Abel… A queda não foi um assassinato? [Sim] Ao contrário do 
assassinato de Abel por Caim, no nível de clãs, a família de João Batista que era um clã tipo 
Caim devia salvar a família de José que era um clã tipo Abel. Eles estavam destinados a 
salvá-los completamente. 
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A família de José veio mais tarde, mas atendendo-a como um irmão mais velho e se tornando 
uma unidade com ela, eles deviam indenizar no nível de clã todas as más ações do irmão mais 
velho por toda a história. No dia que apenas três clãs, que tenham pago a indenização no nível 
de clã, podem ser formados, o povo será naturalmente formado. Vocês entendem? [Sim] 
Haverá a formação do povo. Jesus não teve sucesso em sua tentativa de realizar isto. Porque 
as 84 pessoas não puderam se tornar uma unidade, ele perdeu o fundamento no qual poderia 
herdar a providência pela conexão com seu clã depois de retornar para casa, e o fundamento 
no qual ele poderia herdar os quatro mil anos da história dos Judeus e a história da nação de 
Israel. Deste modo, sem estabelecer o padrão de indenização de Jesus, vocês não podem se 
mover em frente para a posição da bênção, a posição de Adão. Vocês entendem? [Sim] 
 
Portanto, todos aqueles que estão trilhando o caminho de restauração estão destinados a 
encontrar 84 pessoas. Sem isso, vocês não podem seguir no caminho que conduz para a 
nação. Vocês entendem? [Sim] Sem uma nação, vocês não podem seguir para o mundo. Não 
importa quanto de um fundamento de indenização eu tenho estabelecido, porque vocês não 
puderam estar nessa posição, eu coloquei minha vida na linha de frente e tentei meu melhor 
para fazer a conexão. Do contrário, não há nenhum caminho de vida. Não haverá nenhuma 
forma de encontrar sua nação, o mundo e o universo. Se vocês falharam em fazer isto, então 
não importa quanta fé tenham em mim, vocês serão acusados no mundo espiritual. A porta 
permanecerá aberta, mas vocês não podem entrar. Vocês devem esperar porque não 
concluíram o procedimento. 
 
Portanto, em sete anos, correspondendo aos sete mil anos de história, os sete mil anos da 
vontade não realizada de Jesus e Adão... Qual é a causa do sofrimento de Jesus? É sua 
impossibilidade de obter três filhos espirituais. Qual é sua próxima vontade não realizada? É 
pagar indenização por 84 pessoas nesse fundamento, e se mover para a posição dos pais 
originais, a posição de verdadeiros pais, a posição de pais que estabeleceram o fundamento 
em âmbito mundial de indenização e obteve a vitória. Por esta razão, o mundo está destinado 
a seguir este caminho. Vocês entendem? [Sim] 
 
Sendo que todos já receberam a bênção, vocês estão em uma posição melhor do que Jesus? 
[Sim] É a mesma coisa. Eu abençoei vocês compartilhando minha vitória centrando em meu 
fundamento em âmbito mundial de indenização. Eu concedi uma extensão no tempo para que 
vocês possam ter uma oportunidade de concluir isto no meu lugar. 
 
Por isso, vocês devem testemunhar para 84 pessoas em sete anos, sem qualquer desculpa. Isto 
não pode exceder sete anos. Se vocês falham em fazer isto em sete anos, então devem fazê-lo 
em 21 anos. Se vocês não podem fazer no curso de 21 anos, então, sendo que eu tenho 
repetido duas vezes os três cursos de sete anos, vocês devem começar um curso de 40 anos
Vocês devem fazer isto no curso de 40 anos. Se não, então isto levará 60 anos. [127-69] 
 
6) Testemunho para 120 Pessoas 
 
Vocês devem clamar, se agarrando à nação. Vocês devem gritar chorando, “Vocês vão deixar 
esta nação viver ou morrer?” Tendo expulso o Satanás nacional através disto, vocês devem se 
agarrar a seu clã e chorar. Isto não é o que vocês devem fazer? Isto não é verdade? Este tipo 
de pessoa é um filho filial diante de seus pais e um patriota diante da nação. Uma vez que 
sabem que os pais e a nação não estão em perfeitas condições, vocês devem se tornar um filho 
filial e um patriota para compensar isto. Vocês não podem entrar no céu sem se tornar um 
filho filial e um patriota. 
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Assim, vocês devem testemunhar ou não? [Devemos fazê-lo] Para quantas pessoas vocês 
devem testemunhar? [Para 120 pessoas] Se vocês querem obter 120 pessoas, então devem 
testemunhar ao menos para três pessoas por ano por 40 anos. Mesmo se vocês testemunham 
para três pessoas em um ano, isto levará 40 anos. Assim, se vocês podem indenizar quarenta 
anos em dez anos, então prefeririam fazer isto em dez anos ou em quarenta anos? [Dez anos] 
Vocês devem indenizar quarenta anos em dez anos. A fim de fazer isso, vocês devem 
testemunhar para uma pessoa por mês. 
 
Eles dizem que em dez anos, montanhas e rios mudam sua aparência, certo? Se vocês não se 
esforçam ao máximo em incontáveis formas durante esses dez anos, então quando forem para 
o mundo espiritual, vocês se sentirão tão envergonhados até mesmo para levantar suas 
cabeças. Há muitas pessoas neste mundo que prestam devoção por dez anos para o benefício 
de seus pais ou da nação. Deste modo, vocês devem estar preparados para ao menos cumprir a 
unidade de dez anos. Se vocês podem testemunhar para uma pessoa por mês por dez anos, 
vocês podem obter 120 filhos espirituais. Vocês devem dar tudo o que tem, toda a sua alma, 
espírito e força para estas 120 pessoas. Esta é a maneira que vocês podem fazer o máximo 
para o benefício do mundo e de Deus. [34-269] 
 
Vocês devem se tornar messias tribais. Porque levaria um longo tempo para falar sobre isto 
em detalhes a partir da perspectiva histórica, eu não tenho esse tempo agora. Vocês devem se 
tornar messias tribais. A fim de se tornarem isso, vocês devem testemunhar para 120 pessoas. 
Quão ótimo seria se vocês pudessem testemunhar para sua mãe, pai, irmãos mais velhos, 
irmãs mais velhas, e todos os membros da família? Se vocês podem fazer isso, então podem 
fazer qualquer coisa dentro da família. Vocês não têm que fazer essas coisas como ir por aí 
procurando por pescadores como Pedro, divulgar sua presença ou morrer na cruz. [34-298] 
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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2)  
Rev. Sun Myung Moon 

 

 
Capítulo 5 – Ministrar e Dar Orientação para os Membros  
 
Seção 1: Atitude do Ministro Quando Dá Orientação (Parte 1) 
 
1. A Atitude que um Ministro Deve Ter Quando Dá Orientação 
 
1) Um Ministro Deve Derramar Lágrimas 
 
A única forma que uma figura pública na Igreja de Unificação pode ajudar este mundo cheio 
de lágrimas, para fazer uma transição para o reino do céu, é possuindo o coração de 
restauração, e derramando lágrimas. Agora, todos vocês entendem, um verdadeiro membro da 
Igreja de Unificação é alguém que derrama lágrimas, e um verdadeiro líder é alguém que 
derrama lágrimas. Portanto, sendo que houve muito derramamento de lágrimas na queda, a 
restauração requer que lágrimas sejam derramadas, e ao fazer isso, uma pessoa não deve estar 
centrada em si mesma, mas deve chorar muito para o benefício de Deus e da humanidade. 
Quanto mais uma pessoa derrama lágrimas, mais próxima ele estará da realidade do coração 
de Deus, e de acordo com as leis de causa e efeito, é assim como deve ser. 
 
Assim, onde está a causa das lágrimas? Se isto se originou a partir do indivíduo, então as 
lágrimas estão no nível individual. Baseado no fundamento vitorioso desse nível, as pessoas 
devem progredir para o nível familiar, e centrando na vitória no nível familiar, elas devem 
seguir se desenvolvendo na direção do clã, do povo, da nação e do mundo. Vocês entendem o 
que estou dizendo? [Sim] Vocês não têm pensado sobre isto. Entretanto, quando vocês 
descobrem que isto é verdade ouvindo estas palavras, aqueles que juram derramar lágrimas 
para o benefício da humanidade e seguem o coração de Deus com lágrimas, levantem suas 
mãos. (94-324) 
 
Os olhos dos líderes da igreja nunca devem estar secos por falta de lágrimas. Aqueles que 
realmente são miseráveis neste mundo são os líderes da igreja. Líderes da Igreja estão sempre 
em tristeza. Quando vocês pensam sobre o coração de Deus e o curso da providência de 
restauração, então devem frequentemente sentir que Deus é realmente miserável. Quando 
estão pensando sobre o que devem fazer para seguir o caminho de restauração, quando
pensam sobre como não podem evitar trilhar esta estrada porque são assim, vocês 
frequentemente experimentarão esmagadora tristeza e miséria. Às vezes é tão esmagadora que 
vocês sentem como estivessem para desmaiar. Sem este tipo de coração, vocês não podem se 
tornar alguém que pode viver e trabalhar para o benefício de Deus. Quando vocês observam 
algo ruim, enquanto estão andando pela vila, vocês devem se tornar alguém que pode pensar, 
“Desta vez, estou passando sem fazer nada, mas apenas espere até a próxima vez. Eu limparei 
este lugar com minhas próprias mãos.” (46-298) 
 
Seus olhos não devem estar secos de lágrimas. Os olhos de líderes devem sempre estar cheios 
de lágrimas. Pensem sobre isto. Se vocês realmente me entendem claramente e pensam sobre 
mim, seus olhos podem estar sem lágrimas? Eu não deveria passar por sofrimento. Eu estou 
sofrendo assim porque o tempo não amadureceu e as pessoas não cumpriram suas 
responsabilidades. (33-118) 
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Alguma vez vocês já derramaram lágrimas de gratidão? Vocês devem chorar lágrimas de 
gratidão na medida em que elas desçam sem parar, caindo ao seu redor e dando a impressão 
que no local onde estão de pé acabou de chover. (1988.10.3) 
 
Vocês que estão reunidos aqui nunca devem perder esta perspectiva porque estão 
encarregados das regiões. Vocês podem às vezes se sentir inconscientemente solitários. 
Nesses momentos, vocês devem compreender que a solidão sentida não é sua própria solidão, 
mas a solidão que Deus está sofrendo, a solidão que o mundo angélico está experimentando, e 
a solidão que nossos antepassados estão atravessando. Toda vez que vocês têm esta 
experiência, devem chorar em benefício deles para que possam penetrar em seus corações. 
(14-9) 
 
Entre vocês, deve haver aqueles que choraram sem que outras pessoas saibam disto. Vocês 
podem ter chorado socando ao chão e clamando a Deus, “Oh Deus, por favor, ajude a resolver 
meus ressentimentos,” ou quando estamos acariciando uma rocha e chorando, “Há somente 
você que entende isto.” Vocês devem conhecer os sonhos de Deus pelos quais Ele criou este 
universo. Vocês devem entender a agonia de Deus no momento da queda de Adão e Eva. 
Vocês também devem saber que foi o anjo que os seduziu a caírem e que tipo de inimigo ele é 
para Deus. (14-10) 
 
Antes de fazer qualquer outra coisa, um patriota se lamentará sobre metade do povo. Vocês 
devem entender isto muito claro. Quando um patriota olha para o povo, a primeira coisa que 
acontece a ele é derramar lágrimas. Quando um filho filial pensa sobre seus pais, seus olhos 
se enchem com lágrimas. Quando uma pessoa compra presentes para os pais, se lágrimas 
enchem os olhos dessa pessoa enquanto escolhe o presente, então não importa quão maus 
sejam os pais, eles serão derretidos pelas lágrimas do filho filial. Isto não é assim? Amor 
verdadeiro entre irmãos também segue o caminho de lágrimas. É assim como isto funciona.
Portanto, um trabalhador religioso não pode ser pobre em lágrimas. Vocês devem 
experimentar derramar lágrimas de alegria quando um membro vem visitá-los. Então vejam se 
sua sombra desaparecerá do chão. Ela não desaparecerá. Esta é uma realidade indiscutível. 
Aqueles que possuem amor serão os primeiros a derramarem lágrimas antes de qualquer outra
coisa. (50-317) 
 
Há um único caminho de sobrevivência para esta nação. Ela mudará quando os trinta milhões 
de pessoas chorarem bem alto e derramarem lágrimas. Não há nenhuma forma de sobreviver 
sem choro. Então quem vai movê-los às lágrimas? A história de nosso passado, quando 
estávamos lutando com o suor escorrendo, este material histórico os moverá às lágrimas. Por 
quê? Incontáveis pessoas nos bateram, nos expulsaram, fizeram todos os tipos de coisas ruins, 
nos ordenaram como se fôssemos escravos de acordo com seus caprichos. Quando o tempo 
chega, os trinta milhões de pessoas virão à compreensão que não podem evitar de apoiar a 
vontade de Deus por causa deste fato. Se dez pessoas passaram por sofrimento em alguma 
vila, então as dez pessoas falarão sobre o passado. Quando estas pessoas relatam para aqueles 
reunidos ao seu redor, “Nossa experiência do passado na vila foi assim. Alguns avôs nos 
caçaram assim, e aquela pessoa nos golpeou brutalmente com um pau,” as pessoas na vila 
romperão em lágrimas, e a partir deste momento em diante, o tempo para o renascimento 
estará aberto. (155-330) 
 
Seus olhos carecem de lágrimas. Vocês que reivindicam estar trilhando o caminho de filho 
filial e patriota, encarando o céu e atendendo o pai que está vivo e cheio de emoções, possuem 
olhos que não derramam lágrimas. Não é assim? (155-34) 
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Vocês são assim? Sua igreja é assim? Vazio, cheio de ar frio, e completamente seco… isto 
não é bom. Isto é porque vocês são assim. Então o líder tem que se arrepender, encarando a 
vila e dizendo, “Você fulano da vila! Você recebe a bênção ou recebeu algum prejuízo?”
Vocês devem entender melhor sua própria natureza. Vocês devem fazer uma oração na qual 
peçam, “O princípio básico é viver centrando na forma que o mestre tem ensinado, e na forma 
do universo e do céu. Contudo, sendo que não tenho vivido assim, quão miseráveis, vocês que 
confiam em mim, são ao buscar o caminho do céu. Não obstante, não estaria tudo bem se 
podemos seguir o curso comum que podem nos conduzir para o céu enquanto o senhor me 
dirige e aprendemos uns com os outros?” Vocês já tentaram isto? Quando alguém chega, 
vocês nunca devem ter o pensamento, “Oh, Ele é alguém que fará doações, ele dará ofertas 
generosas? Ele pode ser útil para mim?” 
 
Uma vez fui para Pusan para uma turnê. Quando eles ouviram que eu estava chegando, todos 
os jovens vieram correndo até mim, e havia jovens altos... Entretanto, atrás deles estava uma 
avó de oitenta anos. Eu vi como a avó de oitenta anos estava seguindo atrás deles chorando e 
lamentando, “Quem bom teria sido se eu tivesse encontrado o mestre como uma pessoa 
jovem.” Eles achavam que eu daria algum discurso naquela noite. Mas eu não dei. Eu passei a 
noite inteira falando para esta avó. Tudo sobre o que eu falei era... Este é o tipo de coração de 
Deus. Este é o coração que todos devemos possuir. (81-327) 
 
Seus olhos estão secos e sem lágrimas. Enquanto estão trilhando o caminho da fé, vocês 
devem atravessar a experiência de chorar com lágrimas, escorrendo pelo nariz e a boca, 
chorando de forma intensa e ofegante. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Quando 
choram dessa forma, seus lábios irão inchar. Vocês devem derramar essas lágrimas tristes na
medida que o interior da boca fique também inchado. (56-36) 
 
2) Você Deve Se Tornar Preocupado 
 
Vocês não podem estar conectados com alguém quando não estão preocupados sobre a pessoa 
e não podem edificar um relacionamento quando não fizeram a conexão. (21-86) 
 
Atualmente as pessoas não prestam atenção suficiente em relação umas as outras. No 
relacionamento horizontal, é raro que as pessoas prestem atenção umas as outras centrando na 
conexão horizontal. Independente de sexo e idade, todos têm a atitude que lidar com pessoas é 
irritante. Se vocês veem as pessoas como um incômodo, então nunca poderão trilhar o 
caminho celeste. 
 
Para a providência de Deus de restauração, a nação coreana não é o único lugar que Deus 
precisa. Ele precisa de todos os bilhões de pessoas no mundo. Por esta razão, Deus está 
profundamente preocupado com as pessoas. Este tem sido o propósito mais importante na 
providência de Deus até agora. Sendo que somos um grupo de pessoas que se reuniu para o 
propósito de alcançar este objetivo, devemos nos colocar na posição onde Deus está, e ter o 
mesmo grau de preocupação em relação às pessoas. 
 
Isto não deve ser feito apenas externamente. Quando podem possuir o coração que brota a 
partir de sua mente original, vocês podem compreender as melhores conexões interpessoais e 
os melhores relacionamentos pessoais. Sabendo disto, quando um membro está 
experimentando alguma dificuldade ou enfrentando desafios, vocês devem sentir simpatia em 
relação à pessoa como se estas aflições estivessem acontecendo com vocês. 
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Se vocês podem superar a todos em amar as pessoas, então podem possuir o poder da vida 
que permitirá que perseverem através da crise mais difícil que é como outono e inverno. Eu 
espero que vocês possam entender que esse tipo de poder da vida se afirmará fortemente e 
seguirá na direção da primavera, tornando-se com certeza o corpo mãe do novo mundo e da 
nova vida. (25-291) 
 
A fim de orientar as pessoas em suas espiritualidades, vocês devem ser capazes de observar a 
mente das pessoas e ser sensíveis em relação às suas dificuldades. Um vendedor tem o 
instinto para saber apenas ouvindo a forma do cachorro latir, se ele pode ou não fazer uma 
venda naquela casa. Se está fazendo isto por muito tempo, ele pode dizer de forma estatística 
que tipo de expressões faciais denota a disposição de compra de uma pessoa. Além disso, ele 
precisa cultivar a capacidade para induzir uma pessoa relutante para mudar sua mente e 
concordar com a compra. Se vocês possuem suficiente dessas experiências, então quando 
encontram alguém, podem dizer imediatamente se essa pessoa tem alguma preocupação. 
Vocês podem dizer apenas observando seus olhos e lábios. Quando uma pessoa fica séria, 
seus olhos e boca mudarão. Isso é verdade ou não? Se a pessoa está feliz, vocês podem ver 
mudanças ocorrendo aqui e ali.  
 
Vocês devem pesquisar se isto é verdade ou não. Quando estão para sorrir, os olhos e boca 
mudam… A razão é que há somente duas coisas que afetam as expressões faciais. Quando há 
algo a ser expresso no coração de uma pessoa, então elas mudarão. Assim, eu posso dizer se 
vocês estão satisfeitos ou insatisfeitos apenas olhando a forma como vocês falam. Como eu 
posso dizer isso? Eu vejo isto a partir da forma que seus olhos e boca se movem. Se vocês 
podem avaliar isto, então podem ver quanto a pessoa está sorrindo e quão próximo isto está de 
um sorriso amplo. Vocês devem obter o controle deste método de calibração, para que possam 
orientar alguém pela análise de seu coração e espírito. 
 
A fim de fazer isto, vocês devem prestar muita atenção. Como vocês podem captar isto sem 
prestar atenção? Se posso estar com alguém por quatro dias direto, então eu posso dizer tudo 
sobre essa pessoa independente de quem ela seja. Quando ela se senta, eu posso analisar se ela 
pode ou não sentar com dificuldade. Este se tornou um tema central agora. Se vocês podem 
lidar com os problemas dessa pessoa, pensar sobre seus problemas e considerá-los com seus 
próprios, essa pessoa naturalmente será grata a vocês e estará atenta. Isto é o que vocês devem 
pesquisar. (69-166) 
 
Quando estão lidando com um membro, vocês devem tratá-lo com muita afeição e entretê-lo. 
(23-249) 
 
Quando há um sujeito absoluto, um objeto seguramente emergirá. Esta é a verdade. Não 
importa onde estejam, vocês devem estar aprendendo. Este tipo de pessoa pode receber 
revelação apenas observando a forma como um mendigo caminha ou a partir do canto de um 
pássaro. Se vocês não refletem e não estão preocupados, então não podem estar conectados 
com as coisas boas. Vocês devem fazer conexões com as coisas boas contemplando e 
devotando sua atenção. (14-96) 
 
3) Você Deve Ter Zelo 
 
As pessoas respeitam aqueles que são zelosos. Para uma pessoa que está se movendo em 
frente com entusiasmo, não importa quão grandes os perigos diante dela, todos eles podem ser 
conquistados. Entretanto, as tentativas sem zelo são fáceis de chegar a um impasse. 
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Por esta razão, as coisas mais importantes para nós que desejamos avançar é a questão de 
como ser bem providos com o zelo que pode manter nosso progresso. Sem zelo, vocês não 
podem ser estimulados. Além disso, não precisamos de estímulo desprovido de entusiasmo. 
Quando consideramos o fato que forte estímulo vem em conexão com intenso zelo, devemos 
buscar o ambiente preenchido de zelo, e companheiros borbulhando com entusiasmo. 
 
Para nós humanos que estamos buscando o caráter perfeito e a personalidade ilimitada, não 
podemos estar desprovidos de zelo ilimitado. É uma questão importante para nós enquanto 
estamos buscando cultivar um caráter ilimitado, se estamos prontos ou não para perseguir esse 
tipo de zelo para sempre, e se não, se estamos preparados ou não para nos esforçar na direção 
de determinados objetivos possuindo esse entusiasmo. Se vocês não possuem uma destas duas 
mentalidades, então não podem buscar o caráter perfeito. (36-98) 
 
Então, o que precisamos a fim de receber o ardor de Deus? Sendo que Deus é puro e sincero, 
também devemos ser sérios. Devemos sentir isto no fundo de nossos corações enquanto 
perseguimos um terceiro propósito, o propósito que estará ligado a nós eternamente. Em 
outras palavras, este é um relacionamento triangular, mas isto pode existir dentro de nós 
mesmos. 
 
Vocês devem se tornar um transformador através do qual o grau de sua própria consciência 
sobre a perspectiva de propósito dentro de vocês se transformará na mesma medida de zelo e 
atrairá Deus, a origem do ardor. Entretanto, vocês são incapazes de encontrar uma forma para 
se tornar uma unidade com Deus. Em outras palavras, se há uma artéria, vocês devem se 
tornar uma veia, e se é dado algo em um lugar, então vocês deve recebê-lo neste lugar, e se é 
dado cem, então vocês devem ser capazes de receber cem. 
 
Então qual é a força motivadora que pode gerar esse entusiasmo? Vocês devem ser puros e 
sinceros. Vocês não devem ter motivação egoísta. Se há cem dentro de vocês, então vocês 
devem sinceramente refletir como cem. Este é o problema. Onde o zelo é gerado? Ele é 
produzido centrando na sinceridade como a base. Ele será produzido de acordo com quanto é 
necessário e quanto vocês buscam o zelo centrando nesse fundamento de sinceridade. Em 
outras palavras, o coração em questão é quanto vocês anseiam e adoram isto quando aparecem 
diante do sujeito de ilimitado ardor. Ao fazer isto, vocês devem primeiramente colocar o 
coração ansioso e sincero na frente de qualquer outra coisa. Quando há desejo sincero, então 
ao lado isto o zelo acompanhará; vocês devem refletir sobre esta verdade. 
 
Quanto vocês adoram e anseiam por Deus? Essa é a questão do jogo, se vocês estão 
preparados ou não para esquecer completamente sobre sua própria situação e oferecer todas as 
coisas para Deus; em outras palavras, se vocês podem ou não se tornar o negativo perfeito 
diante do positivo perfeito. Quando vocês podem se colocar diante do positivo absoluto como 
o negativo absoluto, então o positivo absoluto seguirá diretamente na sua direção. Através do 
caminho direto da sinceridade, o positivo completo correrá na direção do negativo completo. 
Então, o negativo dará surgimento a uma reação oposta na qual o fundamento empurrará para 
frente de uma forma renovada. (36-99) 
 
4) Você Deve Ter a Capacidade para Abraçar as Pessoas 
 
Embora vocês pareçam magros e miseráveis, usando roupas desgastadas, ainda parecerão 
belos enquanto estiverem equipados com todas as coisas e possuírem a tridimensionalidade 
dentro e fora. 
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A beleza alcançada nesse ponto é a mais elevada beleza que não pode ser trocada nem mesmo 
por todo o universo. Mesmo para mim isto parece verdadeiro, então quanto mais verdadeiro é 
isto aos olhos de Deus? Se vocês possuem estas qualidades, então descobrirão que todas as 
coisas no universo vêm para dentro de vocês. Quando vocês olham para seus olhos, todas as 
tristezas do céu e terra estão encapsuladas nesses olhos, quando vocês olham para as mãos, 
pés, ou qualquer outra coisa, eles representam céu e terra. É minha vontade fazer estas 
grandes obras a partir de vocês. 
 
Quando era jovem, eu usava roupas baratas compradas em lojas de roupas de segunda mão; 
estas eram roupas que outras pessoas tinham usado e jogado fora. Eu intencionalmente usava 
roupas malcheirosas para que as senhoras não me seguissem por aí. Eu vestia roupas que 
cheiravam tão ruim que quando as pessoas chegavam perto de mim, elas corriam para longe. 
Os homens da Igreja de Unificação devem estar livres e à vontade. Vocês devem se comportar 
de uma forma digna, mesmo se estão vestindo meias com furos. 
 
Tal como há muitas árvores e todos os tipos de animais e pássaros nas grandes montanhas, 
vocês devem possuir o caráter que atrairá todas as coisas para vocês. Somente então vocês 
descobrem sua imagem completa e a manifestam como um tipo de beleza. Vocês não podem 
ser considerados belos apenas porque estão vestindo boas roupas e estão fazendo bem para si 
mesmos. Vocês devem se tornar o sujeito de inveja se colocando como o tema de discussões e 
centro das atenções para céu e terra. (14-29) 
 
A alegria que vocês uma vez sentiram quando se juntaram pela primeira vez não deve 
desaparecer com o tempo. Se ela se tornou uma semente arraigada através do processo 
regular, então ela não deve dar frutos e fornecer dezenas e centenas de sementes para serem 
colhidas? E se vocês novamente semeiam essas sementes no chão, vocês não devem estar 
cumprimentando dezenas e centenas de dias da primavera? Vocês devem crescer e 
desabrochar uma flor na terra seca e estéril, para que ela possa certamente dar nascimento 
para incontáveis flores criando um jardim de flores e o jardim de aromas onde uma pessoa 
pode desfrutar muitas fragrâncias? Vocês mesmos se colocam no meio desse jardim de 
fragrâncias? Infelizmente isto não é verdade. 
 
Se vocês gostam do aroma que vocês mesmos estão exalando, então isto não é nada mais do 
que a solidão. Entretanto, o aroma que vocês exalam, que se mistura com as inúmeras 
fragrâncias ao seu redor, então isto é muito precioso. Esta se tornará a condição essencial pela 
qual a multidão de pessoas podem habitar harmoniosamente e todas as coisas podem ser 
harmonizadas. Mas com apenas uma, é somente solidão e isolamento. (60-26) 
 
Dentro do líder, sempre deve haver algo como a fonte de gratidão de vida e, como posso 
dizer, a abundância de vida fluindo como um rio. É doloroso, contudo, é pacífico, e dentro do 
seu coração deve haver um lugar de repouso como um ninho onde a vida pode habitar. O que 
aconteceria depois de se colocar nessa posição e possuir essa atitude? Então Deus estará com 
vocês. Certamente, deve haver uma conexão do relacionamento entre a posição mais elevada 
e a posição mais baixa. (70-148) 
 
Um líder de amor tem a flexibilidade para entrar e não entrar. Se vocês são capturados nesse 
lugar, como podem não ser dragados? Todos sem exceção serão. Então quão maravilhoso isto 
seria? Vocês podem estar ligados a Deus somente quando podem fazer isso. (119-195) 
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5) A Estória de um Mineiro que se Dispôs a Procurar uma Mina de Ouro 
 
Qual foi o principal fator que ajudou os americanos na Costa Leste a desbravarem o Oeste no 
passado? Foi a propaganda dos políticos daquele tempo. Eles anunciaram que havia 
montanhas de ouro ou algo no Oeste, e que todas as coisas naquela terra eram minas de ouro e 
pepitas de ouro, contudo não tinham donos, e aqueles que encontrassem poderiam tomá-las.
Deste modo, embora não soubessem se ficariam vivos, desconsiderando a presença de índios, 
mesmo quando viam seus companheiros caindo mortos ao seu lado, eles continuaram, 
empurrados pelo desejo de encontrar algo maior à frente deles. Assim é como eles 
desbravaram o Oeste. Eles foram capazes de desbravar o Oeste porque acreditavam que os 
rumores eram verdadeiros, e porque estavam imersos na esperança que, enquanto pudessem
estar vivos, mesmo se todas as outras pessoas morressem, eles poderiam se tornar os homens 
mais ricos do mundo. 
 
É assim como são as pessoas. Suponham que enquanto estava procurando uma mina de ouro, 
um mineiro ficou completamente exausto, quase ao ponto da morte, de forma que ele 
simplesmente não podia cavar mais. Contudo, se ele acreditasse com certeza absoluta que 
com apenas mais dez golpes ele encontraria uma mina de ouro, então o que vocês acham que 
ele faria? Se fossem vocês, continuariam a cavar ou não? Mesmo se uma pessoa está prestes a 
cair morto, ela continuará. Portanto, onde está o problema? O problema está em vocês. 
 
Se vocês realmente chegam a entender que Deus existe, então devem começar a se preparar.
Tal como vocês devem fazer preparações antes de começar sua vida de casado ou se mudar 
para uma nova casa, para começar a vida de fé vocês devem começar a se preparar. Fazer as 
preparações para se mudar é como uma vida de fé. 
 
Esse tipo de momento virá. Vocês não devem viver no mundo apenas no presente. A vida de 
fé é como se arrumar e se preparar para ir para um novo mundo com a atitude que estão indo 
sacudir toda a sujeira deste mundo condenado e, cuspindo nele, estar prontos para deixá-lo.
Isto é completamente verdadeiro. 
 
Assim, Deus iria querer viver aqui? O que estou perguntando é, Deus gostaria de viver neste 
lugar onde vocês estão vivendo neste momento? Portanto, vocês devem se arrumar. Vocês 
devem cortar todos os relacionamentos com este mundo. 
 
Então, onde vocês iriam depois de se prepararem? É uma causa de preocupação que vocês não 
estejam claros sobre isto; se soubessem claramente sobre isto, então vocês não teriam nenhum 
arrependimento, mesmo se estivessem para morrer. A razão pela qual estou trilhando este 
caminho com todo o meu coração, devoção e vida é porque este é seguramente o caminho, e 
porque estou consolado por conhecer o fato que depois de trilhar este caminho, posso passar 
para a história da humanidade o fundamento de todos os meus esforços e trabalho intenso. 
(33-235) 
 
Ao orientar a multidão de pessoas, vocês não podem confiar em apenas um único método, 
vocês entendem? Desenterrem as raízes de um pinheiro e vejam. Estou falando sobre a raiz de 
um pinheiro, e não sobre o chifre de uma vaca. A raiz do pinheiro tem uma haste grossa. 
Vocês não podem arrancá-la tão facilmente. Vocês devem usar toda a sua força ao ponto que 
sentem que suas costas vão quebrar em duas, e arrancar a raiz inteira com um único puxão, se 
querem que a raiz saia inteira, sem quebrar. Deste modo, vocês devem arrancá-la de uma vez. 
Se há uma rachadura, então vocês devem utilizar dinamite. (122-165) 
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Seção 1: Atitude do Ministro Quando Dá Orientação (Parte 2) 
 
2. Um Ministro está na Posição Paternal 
 
1) Ministros estão na Posição Paternal 
 
A partir de agora, vocês devem cumprir toda a responsabilidade individual. Mais do que a 
responsabilidade como um líder regional ou um líder estadual da Igreja de Unificação, vocês 
devem primeiramente cumprir toda a sua responsabilidade como um indivíduo. O problema é 
se vocês concluíram ou não sua responsabilidade individual centrando na tradição em nível 
mundial. A seguir vem a questão se vocês concluíram ou não sua porção de responsabilidade 
como um líder ou como um líder da igreja. 
 
Líderes da igreja estão na posição de pais. Pais não podem adormecer antes de colocar todos 
os filhos para dormir. Eles não podem fazer isso a menos que estejam doentes. Eles derramam 
lágrimas quando se preocupam sobre o futuro de seus filhos que ainda são imaturos; quando 
os filhos experimentam dificuldades na vida, o coração dos pais é tal que eles não podem ir 
dormir sem antes orarem pela bênção dos filhos com grande ansiedade.  
 
De forma semelhante, um líder também deve ter dificuldade para adormecer. Além disso, 
quando têm algum tempo de paz e tranquilidade de manhã ou à noite, vocês devem orar por 
seus membros com lágrimas sem que outros estejam cientes disto. Vocês entendem o que 
estou dizendo? Esta é a única forma que vocês podem estabelecer o fundamento. 
 
Então, o que vocês vão fazer depois de educar seus filhos assim? Vocês devem educá-los para 
se tornarem patriotas que viverão para o benefício da nação mais do que para o benefício da 
igreja. A fim de fazer isso, vocês pais devem primeiramente demonstrar o exemplo. Aqueles 
que educam demonstrando exemplos através de suas vidas primeiro são os verdadeiros pais. 
Verdadeiros pais são aqueles que primeiro educam com amor, e então dizem para os filhos 
colocarem isto em prática.  
 
Se vocês conduzem este tipo de vida, Deus não deixará vocês, não importa o quê. Além disso, 
este tipo de pessoa possui algum poder misterioso e poderoso, o qual atrai automaticamente a 
atenção das outras pessoas. Assim, as outras pessoas não têm nenhuma escolha, a não ser
prestar atenção a essa pessoa. 
 
Se vocês acendem o fogo em um fogão durante o inverno, mesmo se não explicam para as 
pessoas que há um fogão frio e um fogão quente, porque as pessoas já podem sentir o calor, 
elas naturalmente se reunirão ao redor do fogão quente. 
 
Da mesma forma, vocês também devem se tornar alguém para quem as outras pessoas serão 
atraídas. O que estou tentando fazer é estabelecer esse fundamento, e somente com a 
determinação para o sacrifício, expandir a nova tradição e depois conectar com o fundamento 
em nível familiar, e baseado nesse fundamento, criar o clã, o povo e a nação. Este é o 
caminho que Deus está trilhando. (34-31) 
 
Pais são as matrizes da vida dos filhos. Isto gera vida. É a matriz de vida, amor e proteção. Ela 
protege a vida, cria a vida e ama a vida. (51-173) 
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2) O Coração de Pais 
 
Quando encontrarem um membro, vocês não devem aconselhá-lo na frente de todos os 
membros. Isto é o que eu faço. Eu tenho conduzido incontáveis pessoas até agora, e há muitas 
que cometeram erros. Quanto trato com elas, eu tenho a atitude, “Eu perdoarei você cem 
vezes.” Eu perdoo cem vezes todos aqueles com quem estive em contato. Este é o coração 
paternal. 
 
Por exemplo, se os pais têm um filho que foi preso como um ladrão e assassino e está
enfrentando a execução, enquanto estão observando seu filho caminhando na direção da 
câmara de execução, os pais diriam, É bom que você vai morrer. Você deve morrer bem 
rápido?” O coração paternal é tal que se fosse possível perdoar mil vezes ou dez mil vezes, os 
pais iriam querer perdoar. O coração paternal o tratará com tolerância e disposição para 
perdoar mil vezes... 
 
Mas surge outro tipo de questão. O que aconteceria se eu tivesse feito algo assim e estivesse 
nessa posição no passado? Não seria difícil lidar com isso? Se eu cometi um erro nesse 
momento, então o que Deus faria comigo? Será que Ele traria destruição sobre mim a despeito 
de algum fundamento da minha lealdade no passado? Se Deus fosse se colocar nessa posição, 
Ele hesitaria mil vezes. 
 
Há muitas pessoas que deixaram nossa Igreja de Unificação. Eu conversei uma vez com uma 
dessas pessoas por trinta minutos. Falamos sobre alguns segredos... Quando essa pessoa está 
firme em seus caminhos e não quer voltar, eu não desdenho dela, desejando que ela se 
coloque na posição oposta e que ela seja punida de todas as formas possíveis, e que ela morra 
atingida por um raio... Ao contrário, me colocando ao lado dessa pessoa, eu penso, “Ela fez 
isso porque realmente não entendeu. É compreensível.” Quando eu corrijo erros assim, os 
líderes devem também possuir a mesma perspectiva como a minha. Tais pessoas podem fazer 
a conexão de coração. 
 
Se vocês têm feito isso, então mesmo se falam com essa pessoa com palavras extremamente 
duras, porque vocês demonstraram essa preocupação, não se sentirão julgados por sua 
consciência. Vocês não se sentirão julgados. Mesmo se vocês decidirem de uma forma 
extrema, por causa do fundamento criado por seu coração ser maior quando estavam lidando 
com a pessoa, Deus tem a condição para apoiar vocês. Há sempre formas para cuidar de todas 
as situações. (157-259) 
 
Eu tenho falado e ensinado sobre o coração do Pai Celeste, contudo Jesus, que foi enviado a 
esta terra depois de quatro mil anos, não entendeu realmente os vales profundos de Seu 
coração quando estava morrendo na cruz.  
 
Quando vocês pensam sobre isto, depois de toda a lealdade com a qual ele enfrentou a morte, 
ele não tinha o fundamento para superar a crise da morte. Era lealdade abaixo desse padrão, e 
não foi sério suficiente para derreter os ossos de uma pessoa assim. (158-153) 
 
3) A Atitude que Devemos Ter como Líderes na Posição Paternal 
 
Vocês devem derramar lágrimas quando veem uma pessoa pobre na vila e quando passam na 
frente da casa depois de uma refeição. Esta deve ser sua atitude.  
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Quando passam na frente da casa dessa pessoa, vocês devem clamar a Deus e orar em 
lágrimas com a cabeça abaixada, “A razão que essa pessoa é tão pobre é porque os 
antepassados da humanidade cometeram o erro e caíram. Sendo que eu vim com a missão 
paternal para essa vila, eu devo ser responsável por essas pessoas, contudo, quanto fui capaz 
de dar durante um ano que passei nossa vila, não beneficiei eles de nenhuma forma.”
Senhoras e senhores, vocês já tiveram esse coração? Esta é a forma do Princípio. 
 
Além disso, quando vocês veem as crianças na vila desnutridas e mal vestidas, seu coração 
deve estar em agonia. Vocês devem estar imersos no pensamento e atitude dia e noite de,
“Quem é responsável por fazer vocês sofrerem assim? É por minha causa. A fim de que esta 
vila possa ir diante do Céu, a ponte para Caim não pode ser estabelecida a menos que o 
fundamento seja edificado ao redor de mim que veio como os pais. Sem este fundamento, sem 
fazer a conexão com os pais, essas pessoas não podem ir para o reino do céu. Sendo que essas 
pessoas, a vila e eu temos alguma ligação em comum, eu devo cumprir todas as minhas 
responsabilidades como pais independentemente se eu viver ou morrer.” Esta é a atitude de 
coração que os líderes nas regiões que se colocam na posição de pais devem ter. 
 
Quando pegarem sua colher para comer, como pais, vocês somente devem ser capazes de 
comer depois de ter ouvido as pessoas famintas na vila dizerem que vocês não devem se 
preocupar com elas e devem comer suas refeições, porque vocês sempre as visitam e 
compartilham toda a sua comida com elas. É assim como são os pais. Pais com filhos podem 
comer sozinhos? Quando os pais dividem a comida entre seus filhos, dizendo a eles para 
comerem, um filho maduro entre eles dirá, “Pai, mãe, estamos bem agora, assim, por favor, 
comam vocês também.” Como pais, este é o momento quando eles podem começar a comer. 
Quando vocês comem a partir dessa posição, então serão capazes de comer com um coração 
cheio de esperança e amor. Essa não é uma refeição triste, mas uma refeição feliz, e não é 
uma refeição sem esperança, mas cheia de esperança. O lugar onde os pais e os filhos comem 
essa refeição não é onde encontrarão a morte, mas uma posição na qual conectarão as leis 
morais e conectarão céu e terra através desse fundamento recém estabelecido. Portanto, essa 
refeição é uma refeição abençoada, e esse fundamento é a base da felicidade. O coração dos 
pais não desejaria que eles estivessem nesse estado? 
 
Quando veem as crianças magras que estão desnutridas e mal vestidas brincando na rua, vocês 
devem abraçá-las como seus filhos. Se não podem fazer isso, vocês devem se sentir mais 
envergonhados do que pais que não estão sendo responsáveis pelo filho que deram 
nascimento, ou que passaram a responsabilidade para uma babá, ou talvez que está passando 
pela casa que está cuidando de seus filhos no seu lugar. Esta é a ligação de coração. Se seus 
próprios filhos estão tão magros, então vocês não se agarrarão a eles e derramarão lágrimas 
até seus ossos derreterem e sua carne estar estremecendo? 
 
No curso da restauração histórica, quão preciosa e abençoada é a ligação de linhagem que 
permanece mesmo depois de vagar por milhares de anos sem reconhecer os pais que existem, 
e não perecer, mesmo depois de ser dragado pelo inimigo, mas continuar como a semente? 
Devemos ser gratos pela graça de Deus, que permitiu me colocar de pé nessa posição para que 
nossa nação não pereça, e que seus descendentes possam viver. Quando vocês podem nutrir o 
coração paternal centrando nessa mentalidade, então vocês nunca passarão fome. Vocês não 
devem passar fome antes que a vila experimente fome. Se vocês estiverem para morrer de 
fome mesmo depois de estar nessa posição, então toda a vila deverá ser condenada. 
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Este é o coração que vocês devem possuir. É a mesma coisa quando vocês olham para uma 
pessoa ou olham para uma vaca. Vocês devem ter o coração de até mesmo agarrar as orelhas 
da vaca e colocar a testa da vaca contra a sua, derramando lágrimas e dizendo para a vaca, 
“Quão maravilhoso seria se você estivesse arando a terra enquanto é golpeada com o chicote 
dos Verdadeiros Pais? Eu tenho pena de você que está na posição de um órfão miserável e 
escravo que não podem fugir desse destino.” 
 
Deve ser a mesma coisa quando vocês olham para os campos e árvores. Vocês devem dizer a 
eles, “Se vocês têm ressentimentos históricos, então devem resolver isto enquanto olham para 
mim hoje. Se vocês têm algum desejo que querem alcançar, então devem dizer isto para mim. 
Eu conectarei vocês com a providência de Deus.” Mesmo quando vocês olham para as 
planícies, ou as montanhas e rios, “Como eu posso abandonar vocês? Eu irei e visitarei cada 
vale.”  
 
Vocês devem procurar por árvores no fundo das montanhas que nunca foram visitadas por 
seus donos até agora, “A razão que eu vim para as montanhas procurando por vocês é porque 
eu sinto que as árvores como vocês nesta montanha estão se sentindo solitárias. Por isso eu 
vim até vocês considerando-as representantes de todas as outras árvores.” Então, vocês devem 
orar em benefício das árvores nas montanhas da vila, ou distrito, ou município. Vocês devem 
orar para que possam manter a felicidade sentida hoje e para resolver todas as tristezas até 
hoje. Liberte aquelas que virão depois delas dessa agonia. 
 
Quando olham para uma pedra, antes da rocha expressar tristeza, vocês devem manifestar 
expressões tristes em seu rosto, o qual está cheio de lágrimas, e dizer, “Que tipo de desejos 
você ouviu de inúmeras pessoas? Muitas pessoas se ressentiram de você e a amaldiçoaram, 
tendo todos os tipos de pensamentos enquanto olhavam para você, mas eu não sou assim. 
Quanto tempo você esteve esperando pelo dia que pudesse me encontrar e expressar sua 
alegria?” Se vocês podem chegar a possuir este tipo de coração, então seu caminho nunca será 
condenado. 
 
Seus bons antepassados virão e intervirão quando vocês estiverem para enfrentar dificuldades. 
Porque os bons antepassados se colocam na posição de servos dos servos, quando vocês, os 
servos, seguem, então eles seguirão antes de vocês para preparar o caminho. Deste modo, 
emergirão fenômenos nos quais o mundo espiritual estará mobilizado e ajudará seus 
descendentes. Vocês acham que isto acontecerá ou não? 
 
É a mesma coisa quando vemos isto centrando em Deus. Se Deus, que ama o arcanjo e Adão 
com o coração paternal estivesse sendo ferido, todo o mundo espiritual não se mobilizaria 
para ajudar Deus? É a mesma lógica. Se vocês possuem o coração de pais, então essas coisas 
ocorrerão. Vocês entendem? 
 
Todas as coisas são sua responsabilidade. Vocês devem agir com a atitude, “Eu serei 
golpeado antes de você ser golpeado, eu sofrerei antes de você sofrer, eu suportarei 
tribulações antes de você suportar tribulações. A falha em limpar esta vila também é minha 
responsabilidade, e a falha em edificar o ponto de início do céu em cada lugar na vila também 
é minha responsabilidade.” Tendo feito isso, vocês devem voltar à noite e orar pela benção
deles. Vocês não devem lamentar por sua própria vida, mas para o benefício da vila e dos 
descendentes dela. Essa pessoa com o coração paternal não é alguém que a vila quer receber 
como seu antepassado? Isto não é verdade? [Sim] (46-280) 
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4) Você Deve Tratar os Membros com um Coração Paternal 
 
Os pais amam os filhos porque alguém os ensinou a fazer isso? Uma mãe aprendeu como 
amar um filho ou não? [Ela não aprendeu] Ela não aprendeu, certo? Além disso, os filhos 
foram ensinados como seguir seu pai e sua mãe, e seguir suas pegadas? Como eles poderiam 
ter aprendido isso de alguém? Eles passam a entender isto automaticamente. Vocês ensinam 
um homem como amar uma mulher, e ensinam uma mulher como amar um homem? Da 
mesma forma, no mundo coração, compreendemos essas coisas automaticamente. Não há 
nenhuma necessidade de educação e autoridade para isto. Pensem sobre isto. Muitos alunos da 
faculdade saíram de pioneiros? [jovens de 15 e 16 anos de idade] Todos eles têm problemas 
com fé... Um estudante da faculdade acreditará nele mesmo, se ele é capaz. 
 
Vocês não devem se colocar nessa posição, mas ter a atitude de um pai... Qual é nosso lema 
até agora? Eu já estive pregando em vão que devemos ter o coração de pais para servir a terra 
com suor, derramar lágrimas pela humanidade e derramar sangue pelo céu, e assim por 
diante? Esta é a forma como estive vivendo. Vocês devem sair para testemunhar exatamente 
de acordo com esse lema. Vocês devem testar e ver se o que estou dizendo é verdadeiro ou 
falso. Há uma diferença muito pequena ao esperar por um membro com as portas bem abertas 
quando não há nenhum membro. Se vocês fazem isso, então podem até mesmo ouvir eles 
chegando. Esta é a forma como vocês devem estar esperando. Vocês devem tentar ser assim, e 
ver se as pessoas virão ou não. O caminho certamente estará aberto. 
 
É assim como foi quando Kang Hyun-Shil [A primeira missionária da Igreja de Unificação] 
veio aqui para me visitar na Bum-Rae-Gol [cabana de barro do Rev. Moon em Pusan]. 
Quando subi a montanha, meu coração estava cheio com a esperança por meus filhos. Uau, eu 
posso ouvi-los chegando. Eu posso ouvir, e está bem no centro. Ao redor… Eu desmantelei 
esta parede com minha fé. Eu derrubei com o coração de Deus que tinha sido bloqueado por 
corações decaídos. Por isso, as pessoas estão correndo para dentro. Vocês entendem? Todos 
vocês tem sido arruaceiros porque não têm feito testemunho assim. 
 
Quando vocês vão até lá, verão que a comida está preparada e armazenada em pilhas. Os 
membros trarão toda ela. [Sorrisos] Filhos e filhas de Deus nunca morrerão de fome. Quando 
vocês estão testemunhando e sendo pioneiros, se as pessoas descobrem que esses líderes 
regionais ou membros testemunhando estão com fome, então aqueles que conhecem este fato 
não podem comer suas refeições. A sua garganta ficará bloqueada. 
 
Quando eu estava na prisão, mesmo se estivesse apenas sentado, as pessoas me trariam 
farinha de grãos dizendo, “Me foi dito para trazer isto para o número fulano de tal.” Eu 
recebia muita farinha desta forma. Então, parece que vocês não querem morrer. Como é 
morrer de fome? Vocês irão para o céu. Eu digo que esta é sua fortuna. [Risadas] Vocês 
devem fazer isto com esta mentalidade, aqueles que tentam viver morrerão e aqueles que 
tentam morrer viverão. Vocês são assim porque ficam preocupados antes de qualquer outra 
coisa. (1969.5.12) 
 
Quem deve ser responsável? Quando há alguém que está disposto a assumir o fardo, aceitando 
isto como sua própria responsabilidade e luta, por causa dessa pessoa, o mundo satânico 
começará a ruir. É assim como a história de indenização progride. Vocês entendem? 
 
Por esta razão, vocês devem possuir o coração de pais. Vocês devem ter o coração de um pai 
que se torna o dono.  
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Este é o motivo pelo qual estamos pregando, “Vamos possuir o coração de pais no corpo de 
um servo, e derramar suor pela terra, lágrimas pela humanidade, e sangue pelo céu.” No dia 
que podem alcançar isto, vocês não podem evitar se tornarem os representantes dos pais. Se 
os pais reclamam, então o que os filhos devem fazer? Aqueles filhos que dizem, “Oh não, isto 
é desastroso,” devem morrer. Quando os pais choram, os filhos tentam morrer no benefício 
deles. 
 
Vocês devem entender isto. Este é o motivo pelo qual decidimos sobre esse lema. Este é o 
pensamento que trará unificação centrando no amor subjetivo. Este é o Pensamento de 
Unificação centrando no sujeito. Então qual é o significado do caracter “tong” em “tong il”
(unificação)? O caracter tong significa comandar. Estar na posição de comando significa 
servir alguém. Isto não significa orientar? Significa orientar. Por isso, quão difícil seria 
orientar? Se vocês podem conduzir as pessoas para que no final elas possam chegar a alguma 
posição confortável, então elas tentarão servir vocês. Porque nesse momento haverá somente 
conforto e não haverá nenhum espaço para reclamação, as pessoas perguntarão, “Por causa de 
quem estamos nessa boa situação? É por causa do mestre.” Portanto, mesmo se vocês dizem 
para elas não fazerem isso, elas servirão bem vocês. Da mesma forma, até o dia da glória 
quando todas as pessoas podem servi-los, vocês não podem fugir do caminho de tribulações 
porque temos que sempre carregar o fardo da responsabilidade. 
 
3. O Ministro como Alguém Que Orienta 
 
1) Ministro como Guia 
 
Quando seguimos para o pico de uma montanha e escalamos na direção dele, somente pode 
haver um único ponto mais elevado. Porque há muitas estradas diferentes conduzindo a ele, a 
distância a ser percorrida difere de acordo com a direção que uma pessoa toma, mas há um 
único caminho direto. Centrando nesse único caminho, muitas estradas estão conectadas nas 
direções de 360 graus ao redor dela. Inicialmente pode ser 360 graus, mas à medida que vocês 
se aproximam do pico, quanto mais próximos estão dele, todos os caminhos se juntarão com 
certeza. Todos eles serão conectados. Mais tarde estes caminhos se tornarão quatro, e então se 
tornarão dois, e no final, estarão ligados em um único ponto. É assim como podemos 
conquistar o topo. 
 
A partir deste ponto de vista, a história não trilhou o curso semelhante a escalar a montanha 
desta maneira? Embora houve incontáveis povos divididos que estiveram trilhando o curso de 
história na tentativa de encontrar o caminho direto, entre eles deve ter havido aqueles que 
estiveram escalando na direção oposta e seguindo em todos os tipos de direções. Deve haver 
aqueles que estiveram descansando no meio do caminho porque ficaram exaustos, e deve 
haver aqueles que resolveram desistir e descer. Também deve haver aqueles que descobriram 
que o caminho para descer é mais difícil para caminhar e assim tentaram encontrar outra 
forma mais fácil, deve ter havido todo tipo de pessoas… A história da humanidade está tecida 
dessa forma tão complexa. 
 
Quando olhamos toda a montanha, se há alguém que conhece o único caminho que leva até o 
topo, então no aspecto de conquistar o topo, essa pessoa se tornará o guia. Este é o guia por 
quem todos esperam. Isto é absolutamente verdade. Isto é verdade para o passado, o presente 
e o futuro. Até que o topo seja conquistado, e há alguém que conhece o caminho, então ele 
sempre será reconhecido como o guia. Ele será reconhecido como o guia. Isto é o que eu 
penso. (81-179) 
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Por que precisamos do guia? Isto é para que eu mesmo possa escalar a montanha mais 
rapidamente. É assim como é feito. Então, o que devemos fazer para concluir a vontade de 
Deus? A conclusão é que não há nenhuma outra maneira além de que devo me tornar uma 
unidade com o guia. Se vocês estão caminhando em duas estradas diferentes, então podem 
dizer, “Como você pode seguir esse caminho? Esta é a estrada que devemos tomar. Este é o 
caminho que eu quero seguir e você está errado.” Vocês devem se tornar absolutamente uma 
unidade. Vocês devem se tornar uma unidade como dia e noite. Vocês não devem ter 
quaisquer objeções. Este é o pré-requisito absoluto. 
 
Vocês não podem dizer, “Mas vocês são jovens enquanto eu sou velho, e vejo que vocês são 
como estudantes no jardim de infância ou da escolar elementar enquanto eu sou um avô. 
Além disso, quando olhamos para todo o conhecimento externo, intelecto e experiência, vocês 
devem estar na posição para receber minhas instruções, contudo como uma pessoa jovem 
como vocês pode ser um guia?” Quando vocês compreendem que ele é o guia, não importa se 
seu nariz ou orelha fica torcido, ou se perde um olho ou uma perna. Vocês entendem? [Sim] 
 
Não existe uma regra dizendo que o guia deve ser bonito. Vocês não podem assumir que o 
embaixador de uma nação que representa uma nação deve ser um homem bonito. A mulher 
também pode ser diplomata, certo? Mesmo sendo uma jovem senhora, ela pode ser uma 
diplomata. É a mesma coisa. Subestimar e desconfiar do embaixador que tem essa missão é 
estar sendo infiel e desrespeitoso para a nação. 
 
Um guia deve sempre… Ele não deve mudar de um dia para o outro. Mesmo se ele é chamado 
à noite, a resposta deve ser “Sim,” e mesmo se ele é solicitado, “você pode nos guiar para 
subir a montanha?” a resposta deve ser “Sim.” Mesmo se a questão é, “Você está confiante 
que pode encontrar o caminho à noite?” A resposta deve ser “Sim,” e mesmo se ele está fora 
do passo e é perguntado, “Você é o guia?” a resposta deve ser “Sim”; quando vem o 
pensamento sobre isto e ele é perguntado, a resposta sempre deve ser sim. Não deve haver 
nenhuma objeção sobre isto. Sobre o que estamos falando aqui? Isto significa que isto não 
mudará nem mesmo durante as quatro estações, primavera, verão, inverno e outono. Este é o 
caminho que não mudará. Não influenciará de um para outro. Não há nenhuma necessidade 
da palavra, “bem, talvez.” (81-183) 
 
Eu já disse que o caminho do Princípio é seguir os passos. O caminho de restauração é buscar 
e encontrar o caminho, mas vocês podem encontrar o caminho? Vocês não podem encontrá-
lo, certo? Sendo que vocês não podem encontrar o caminho, vocês precisam de um guia. 
Quando cruzam o paralelo trinta e oito, porque vocês não podem cruzá-lo na primeira vez, é 
necessário um guia. Quando o guia diz para vocês deitarem, vocês devem deitar. Se vocês 
ainda ficam de pé quando são ordenados a deitar, vocês serão mortos. (Risadas) Quando é dito 
para vocês deitarem, vocês devem deitar, quando é dito para ficarem de pé, vocês devem ficar 
de pé, quando é dito para rastejarem, vocês devem rastejar, e quando é dito para empurrar 
com sua barriga, então isso é o que vocês devem fazer. Do contrário, vocês perecerão. É 
exatamente assim como é. 
 
Por esta razão, sendo que vocês não conhecem o caminho, eu estou trilhando na frente para 
guiar vocês. Quando estamos caminhando, logo que dou o sinal para deitar, vocês devem 
deitar. Isso é tudo o que vocês devem fazer. Vocês estarão fazendo isso ou não? [Estaremos] 
Portanto, vocês devem deixar sua família para trás e seguir em frente. Nesse momento, 
quando alguém diz, “Atirem todos juntos,” se vocês tentam levar seus esposos e filhos com 
vocês, então todos vocês serão massacrados.  
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Nesses momentos, vocês estão destinados a se dividir e correr. Vocês entendem? [Sim] Deste 
modo, vocês se separarão de seus esposos e todos os demais. Somente então, podemos ao 
menos salvar as sementes. Isso não é assim? (58-80) 
 
2) A Posição de um Proprietário que está Alimentando sua Vaca 
 
Entre vocês, deve haver alguns que têm a experiência de alimentar uma vaca. É um trabalho 
penoso levar a vaca para se alimentar durante a estação das monções ou quando o clima está 
ruim. Quando eu também estava cuidando de uma vaca para alimentá-la no passado, eu até 
mesmo tinha que bater nela. Alguns de vocês devem estar rindo porque tiveram experiências 
semelhantes. Eu não era o único que tinha que fazer isto. Meus pais me diziam para levar a 
vaca para alimentar e voltar em determinado tempo, mas o que eu posso fazer quando não há 
tanto pasto na planície? Nesses tempos, eu decidia, “Não me importo; na parte de trás da 
colina há um jardim de flores que o pai gosta muito, assim eu vou levá-la lá para alimentá-la.”
Então eu a levava para a montanha nas proximidades. Entretanto, a vaca não estava disposta a 
subir mais, e começava a comer a grama na metade do caminho. Quando ela fazia isso, eu 
batia nela com uma vara. Mesmo assim, eu não sentia pena dela. Alguma vez vocês já 
sentiram isto? O que a vaca faria depois de vocês a levarem para o lugar designado nesse 
caminho difícil, cruzando rios e subindo montanhas, e deixá-la livre quando chegam lá? Ela 
não começaria a se alimentar da grama porque vocês disseram para ela não comer? Nesse 
momento, sua língua, lábios, orelhas e olhos expressam gratidão e rapidamente começam a 
comer. 
 
Eu estou guiando vocês enquanto os restrinjo porque sei que há um lugar, contudo vocês não 
entendem isso. Vocês nem mesmo sabem que tal lugar existe. Se vocês conhecem isto 
claramente, então vão achar que estou querendo constrangê-los. Vocês entendem? 
 
Quando eu digo para vocês saírem para testemunhar, todos vocês vão fugir reclamando, 
“Todos os demais estão de férias, e nós temos que testemunhar? Quão embaraçoso é isso.” 
 
Isto é porque vocês não entendem. Se vocês se recusam em trilhar o caminho que pode liberar 
as pessoas e o mundo, então aqueles que entendem devem bater em vocês para direcioná-los.
Senhoras e senhores, direcionar vocês é a coisa justa a fazer, ou deixar vocês seguirem 
sozinhos é a coisa mais justa a fazer? Vocês, senhoras delicadas, respondam-me, qual é a 
forma mais justa. [Direcionar é o caminho justo] (32-255) 
 
3) O que eu Observei em minha fuga para o Sul 
 
Durante a Guerra da Coreia, quando estava fugindo para o sul, eu vi este tipo de coisas muitas 
vezes. Uma mãe está fugindo com um filho de cinco anos em suas costas, contudo, porque ele 
não entende que estão fugindo de uma guerra, ele está feliz que estão indo para algum lugar. 
Entretanto, depois de algum tempo, porque a mãe se sente tão cansada, ela coloca a criança no 
chão para andar. Então a criança reclama, “Mãe, eu não quero andar. Eu não vou a menos que 
você me carregue em suas costas. Me carregue em suas costas, me carregue.” (Risadas) 
 
Neste momento, o que os pais que amam o filho devem fazer? Ela deveria carregar a criança 
nas costas. Isto é amor. Entretanto, se ela tentar carregá-la nas costas, então ambos morrerão. 
Então o que ela deve fazer? Ela tem que fazer a criança caminhar. Se ela se recusar, a mãe 
deve ameaçá-la, e mesmo se tiver que esbofeteá-la, ela deve arrastá-la. Desta forma, elas 
devem seguir até que cheguem em algum lugar seguro. 
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O que vocês fariam se fossem os pais? Vocês abandonariam a criança ou a matariam? Ou 
vocês a levariam à força? Qual é a melhor maneira? Vocês vão abandoná-la? Vocês vão matá-
la? Se não gostam de qualquer das opções, então o que vocês fariam? Não importa o quê, 
vocês devem arrastar a criança. Mesmo se tiverem que agarrar suas orelhas ou agarrar pelo 
buraco do nariz, vocês devem arrastá-la. 
 
Isto é amor verdadeiro. Se vocês podem trazer seu filho para a segurança depois de tudo isto, 
então a criança certamente agradecerá ao ver como seus amigos não sobreviveram. Se há 
alguma garota que reclama que não pode se casar porque arrastá-la pelas orelhas desfigurou 
sua aparência, então ela deveria ser morta sendo atingida por um raio. Quando olha para suas 
orelhas, ela deveria lembrar, “O amor da minha mãe era muito grande. O amor da mãe é 
temeroso,” e considerar isto como a marca com a qual ela pode continuar a respeitar seus pais 
por milhares e dezenas de milhares de anos. 
 
Vocês não dizem, “O mestre está nos direcionando para tribulações logo que terminamos 
nossas refeições?” Isso é verdade. Eu não tenho nenhuma compaixão por vocês. Quando estou 
fazendo vocês trabalharem, eu não tenho nenhuma compaixão. Entretanto, quando estamos 
vivendo juntos, eu tenho muita compaixão. 
 
Quando estou fazendo vocês trabalharem, eu tenho que arrastá-los mesmo se tenho que 
agarrá-los pelo buraco do nariz sem piedade. Se vocês dizem que não podem seguir porque é 
muito cansativo, então eu tenho que levá-los até mesmo chutando-os ou golpeando-os com 
uma vara. Esta é a forma legítima. Vocês podem entender o que estou dizendo? O avô ali, o 
idoso Lee Bong Un, você entende? [Sim, eu entendo] Mesmo um idoso de cem anos, eu o 
direcionarei golpeando-o. Mesmo se estou sendo desrespeitoso com a avó com quem tenho 
vivido junto por várias décadas, eu tenho que fazê-la seguir em frente. Esta é a tarefa que 
devemos cumprir. 
 
Por que devemos fazer isto? Isto é para entrarmos na realidade na qual podemos receber o 
mais elevado amor de Deus. Isto é a fim de subirmos acima do padrão que nenhuma outra 
figura religiosa foi capaz de cruzar até agora, e fazendo devoção que nenhum outro grupo tem 
feito, e tomando a forma de uma nação que nenhuma outra nação tinha tomado. Isto é ter 
monopólio sobre o amor de Deus, que Ele não pôde dar para qualquer grupo, nação ou 
mundo, não importa quanto Ele desejasse. Por esta razão, esta é a forma legítima de educação, 
e a estratégia legítima. Vocês têm alguma objeção sobre isso? Se vocês perecem depois de 
fazer isso, então devem se vingar. Eu não pereci mesmo se tenho vivido assim agora. (32-256) 
 
4) Devemos Fazê-los Ir em Frente 
 
Quando olham para o mestre, a partir de qual posição vocês o veem? Vocês devem encontrar 
um líder que diz, “permita que vocês se tornem o povo escolhido,” e faça vocês seguirem em 
frente mesmo se isso exigir bater em vocês e direcioná-los com uma espada. Se Moisés 
utilizasse uma espada para direcionar os israelitas, então mesmo se cem deles são mortos, 
todos os seiscentos outros não teriam sido condenados. 
 
Não importa que tipo de crise ideológica enfrentamos, não há nenhum problema. Aquilo que 
bloqueia nosso caminho deve ser abandonado. Vocês devem desejar que o líder conduza 
vocês assim. Se vocês não seguem em frente, então perecerão. Assim, mesmo se fazemos 
dessa forma, devemos cumprir nossa missão de restaurar Canaã no nível mundial. Esta missão 
ainda repousa nos ombros dos membros da Igreja de Unificação. 
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Tem que haver um líder que fará as pessoas seguirem em frente, mesmo que batendo nelas se 
não quiserem ir. Tudo o que vocês devem fazer é seguir em frente. Somente fazendo isso, 
vocês podem se tornar os vitoriosos históricos, os porta-estandartes do momento, e os 
pioneiros do futuro. (12-60) 
 
Um líder deve querer que seus seguidores estejam alimentados e bem vestidos, entretanto, se 
eles estão enfrentando uma crise, é preciso enviá-los em frente mesmo se isso significar 
enviá-los pelo caminho da miséria. Quão frustrado Moisés deve ter ficado depois de deixar 
seu povo e orar por quarenta dias? Moisés sabia que eles estavam prestes a passar através de 
tempestades violentas. 
 
Mesmo hoje, eu fico com o coração partido quando vejo os membros trilhando esse caminho. 
Quanto mais vocês sentem dessa maneira, mais vocês devem ter a determinação para 
direcioná-los e cumprir os ideais do universo logo que possível. (13-73) 
 
Seria melhor ter um líder que sorri, dança e brinca com vocês toda vez que o encontram, ou 
seria melhor ter alguém que direcionará vocês a trabalharem mais? Que tipo de pessoa é 
melhor? [Aquele que nos direciona] Isso é realmente assim? [Sim] É assim como é. 
 
Este é o destino da Igreja de Unificação. Vocês não podem fazer nada sobre seu destino. Este 
é um destino sobre o qual não temos nenhum controle. Primeiramente devemos cumprir isto, 
e então dizer algo sobre isto. Devemos primeiramente realizar isto, e então falar. Devemos 
cumprir nossa responsabilidade antes de dormirmos, comermos e descansarmos. Esta é uma 
forma de guiar vocês? [É uma boa forma] Então, vocês fazem isso porque não têm outra 
escolha ou porque estão felizes de fazer isto? [Porque estamos feliz em fazer isto] (97-19) 
 
Algumas pessoas dizem que temos autojustiça. Entretanto, absolutismo e autojustiça estão 
ligados. Por esta razão, sem passar através do processo de elevada autojustiça, uma pessoa 
nunca pode ter o verdadeiro padrão. Entretanto, a única questão é se esta autojustiça pode ou 
não manter qualidade eterna e salvaguardar a verdade. Autojustiça por si mesma não é boa. 
Vocês entendem? (21-154) 
 
4. Ministro como uma Figura Exemplar 
 
1) Um Ministro Deve Estabelecer o Exemplo 
 
Qual é a base de uma vida exemplar? Vocês devem se tornar alguém que seja necessário para 
derramar luz em nossa história e desbravar esta era, e alguém que participa no processo de 
estabelecer o fundamento para o futuro. Neste fundamento da realidade, vocês devem carregar 
o fardo e avançar em frente. Desta forma, vocês precisam fazer algumas realizações durante 
os dez anos, o que pode ser deixado para trás como sua própria posse e ativos. Vocês devem 
entender isto muito claramente. (21-232) 
 
Vocês têm a responsabilidade para pregar simultaneamente a palavra e educar as pessoas. 
Vocês devem amá-las. Vocês devem nutrir vida nelas. 
 
A questão é como ensinar sobre Deus corretamente. Vocês devem fazer a segunda criação, em 
outras palavras, vocês devem criar os filhos de Deus. Vocês devem demonstrar o estilo de 
vida de Deus e seu padrão, o coração paternal. 
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Ao demonstrar o estilo de vida de Deus, vocês devem demonstrar concretamente um exemplo 
em sua vida. Quando se colocam no púlpito depois disso, vocês devem somente falar sobre a 
palavra de Deus. A fim de fazer isto, vocês devem ser um corpo ressoante de Deus. (37-281) 
 
No quê o próprio Deus se centra quando Ele avança em frente? Vocês devem se esforçar 
completamente centrando em sua missão de fé. Qual estrada Deus está trilhando? Se há um 
caminho que Ele está trilhando, centrando nessa estrada, mesmo se estão trilhando outra 
estrada, vocês como filhos devem estar preocupados sobre o caminho que seu pai e sua mãe 
estão trilhando. Mesmo se vocês estão vivendo em outro lugar, sua vida diária deve ser gasta 
com um único coração, e viver com o coração que alcançou unidade com Deus não é um 
exemplo a ser demonstrado diante dos membros? Quando consideram estas questões, vocês 
não podem se tornar traidores diante dos membros. Não apenas traidores no nome, mas vocês 
não devem se tornar traidores na realidade. (60-26) 
 
2) Um Ministro que Demonstra um Padrão 
 
Ao invés de fazer suas atividades da igreja para conquistas materiais, vocês devem conduzir 
atividades centrando na fé. 
 
Líderes regionais não podem promover progresso a menos que possam demonstrar um 
exemplo em sua vida de fé, e estabelecer o fundamento para educar os membros. 
 
Um líder não é alguém que pode dar ordens, mas alguém que pode demonstrar o exemplo e 
estabelecer o fundamento em benefício das pessoas. Em outras palavras, este é o tipo de 
pessoa que Abel deve ser. Somente então, vocês podem se tornar o representante de Deus e 
alguém que pode dar em nome Dele. Esta é a razão pela qual dizemos que a posição de Abel é 
onde uma pessoa pode dar em nome de Deus. Alguém na posição Abel está destinado a 
receber ou dar? [Dar] Qual é a posição que está destinada a receber? É Caim. Vocês têm 
certeza sobre isso? [Sim] Então, se um líder está em débito com seus membros, o grupo ou 
organização se desenvolverá? Deus o abençoaria? Deus estaria com ele? [Não] Por quê? Por
que não? É porque esse não é o Princípio. Porque esse não é o Princípio. Assim, Abel deve 
estar protegendo o Princípio e trilhando o caminho do Princípio para sempre. Neste ponto, 
Satanás não pode invadir. (76-337) 
 
3) Você deve Demonstrar para as Pessoas Deus e os Verdadeiros Pais 
 
Devemos até mesmo ressuscitar o comunismo em declínio. O que é ressurreição? Ela ocorre 
quando pais chegam e os liberam. Quem libera Abel? Quem impede Abel de ser assassinado 
por Caim e o libera? Não é ninguém mais além de Deus e os pais. Vocês devem entendem 
isso. Quem pode ousar intervir quando o irmão mais velho está tentando matar o mais jovem? 
O arcanjo e o irmão mais velho se tornam unidos e tentam matar o irmão mais jovem. Os 
únicos que podem salvá-lo são os Verdadeiros Pais e Deus. Esta é a conclusão óbvia derivada 
baseada na perspectiva do Princípio. Assim, quem deve salvá-lo? 
 
Portanto, todos serão liberados desde que entendam Deus e os Verdadeiros Pais claramente.
Eles viverão novamente. Assim, vocês devem demonstrar Deus e os Verdadeiros Pais. 
Contanto que vocês possam se tornar a prova viva que pode demonstrar Deus e os 
Verdadeiros Pais, todos serão liberados. Vocês entendem? Deste modo, quando alguém se 
agarra nessa pessoa, estará também segurando em Deus e nos Verdadeiros Pais. As pessoas 
serão atraídas para essa pessoa porque sua mente original entende isto. (131-52) 
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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 
Seção 2 – Sujeito e Objeto, Caim e Abel [Parte 1] 
 
1. Sujeito e Objeto 
 
1) A Ideologia da Igreja de Unificação 
 
Qual é a ideologia de sujeito na Igreja de Unificação atualmente? É a ideologia de sujeito 
centrando no amor, mas qual é o conteúdo do amor? Deus. E então? [os Verdadeiros Pais] 
São os Verdadeiros Pais. Quando o mundo se torna uma única nação, todos os povos 
exaltarão a ideologia dos Verdadeiros Pais no lugar de seus próprios pais. Os Verdadeiros 
Pais irão para o mundo espiritual. Na ausência deles, as pessoas devem se tornar uma unidade 
com os pais e os membros da família na terra. Este amor nunca deve ser rompido. Grandes 
desastres ocorrerão quando houver uma ruptura na família. O que acontece para todas as 
coisas quando isto é quebrado? Vocês serão chutados para fora do mundo da força Universal. 
 
Quando se afastam da esfera do poder inclusivo do amor, então vocês serão feitos em 
pedaços. Vocês não serão capazes de viver ou ser bem-vindos em qualquer lugar. É assim 
como acontece na sociedade também, certo? Vocês se tornarão filhos infiéis. Quando 
consideramos isso, podemos ver que na sociedade ocidental é exatamente o oposto. Porque 
Deus quer colocar tudo sob a subordinação do Oriente, Ele está fazendo isso. 
 
Isso não pode ser feito centrando na cultura Cristã, e a razão que se torna assim nos últimos 
dias é porque, sendo que tudo deve ser colocado sob a subordinação do Oriente, Ele deve se 
tornar o sujeito do Oriente. Tudo é assim. Vocês entendem o que isto significa? Qual é nossa 
ideologia do sujeito? [Amor] O que é amor? Deus se coloca no meio, e no meio disso existem 
os Verdadeiros Pais, e no meio disso seus próprios pais habitam, e no meio disso há esposo e 
esposa ideais, e no meio disso há os filhos ideais. Este é o lugar onde a família ideal começa. 
 
Centrando na família, essa família tendo se tornado o núcleo pode ser desenvolvida e 
expandida para se tornar o mundo. A família permanece como o eixo. Essa família não será 
rejeitada em qualquer lugar que ela vá dentro do ambiente mundial incluído no amor 
verdadeiro de Deus. Ela estará protegida. Se uma pessoa não encontra a qualificação ali, ela 
será expulsa. O universo se oporá. Assim, se não há pais, então a tristeza engolirá vocês. 
Quando uma esposa morre, seu esposo sentirá tristeza. A força universal não os protegerá. Por 
que vocês sentem dor quando seus filhos morrem? Isto demonstra que vocês carecem disto. 
 
Porque vocês carecem de uma seção da forma como podem aperfeiçoar o amor, porque vocês 
carecem do fator que podem ajustar vocês com a esfera de perfeição do amor ideal, de acordo 
com a quantidade de sua inadequação, vocês serão expulsos pela fortuna universal. Esse tipo
de pessoa trilhará ao longo da periferia. De acordo com a lei de “Yin-Gua,” se vocês herdaram 
pecado e más ações de seus antepassados, então terão que ir para fora levando-os com vocês. 
Sendo que este movimento se comporta tal como as atividades de respiração do pulmão, se há 
alguma coisa errada, então vocês serão empurrados para fora. Vocês entendem? 
 
Qual é a ideologia de sujeito em nossa Igreja de Unificação? [Amor] Amor. Todos vocês 
entendem seu conteúdo, certo? [Sim] Onde quer que vão, quando vocês se colocam em um 
lugar, este será expandido para fora até alcançar o mundo. 
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Nossa filosofia de vida na Igreja de Unificação é, centrando no amor sob o domínio dessa 
ideologia de sujeito, a partir da posição de aplicar ao todo, um conteúdo de uma família para 
conduzir nossas vidas. A partir desta perspectiva, qual era o propósito de suas vidas antes? 
Vocês estavam lutando por dinheiro? As pessoas brigam por causa de problemas financeiros, 
e então por causa de conhecimento. 
 
A partir deste ponto de vista, o conceito de amor que estamos pregando na Igreja de 
Unificação hoje, pode ser conectado com a família, a sociedade e o mundo que têm conteúdo 
ideal, e que começou a partir da mentalidade dos ideais de criação que Deus deseja. Se isso 
não pode apenas se instalar, mas também continuará até o fim, porque será expandido, isto 
retornará. Tem sido concentrado. Isto estará intensamente concentrado, então será espalhado, 
e é assim como isto se desenvolve. 
 
Quando vocês possuem essa mentalidade e conduzem sua vida, tentando fazer uma conexão 
com seu ambiente de vida, a vontade de Deus será cumprida dentro de seu ambiente de vida e 
progredirá. Porque conheço este fato, estou dando a vocês essas palavras. Vocês tentarão 
viver este tipo de vida? [Sim] (164-95) 
 
Atualmente, não ensinamos a ideologia do sujeito na Igreja de Unificação? Qual é a ideologia 
do sujeito? A ideologia do sujeito tem o propósito de ser responsável pelo todo, e desbravar o 
caminho do todo. Esta é a perspectiva do Princípio. Vocês entendem? Vocês querem se tornar 
o sujeito ou o objeto? Qual vocês querem se tornar? Se vocês estão em um município, então 
devem se tornar o líder lá. Isso não é verdade? [Sim] Vocês são aqueles que são responsáveis, 
certo? 
 
Então, centrando nas regiões nas quatro direções, quantas vezes vocês já caminharam de 
madrugada, em lágrimas, e subiram a montanha na vila. Quanto vocês oraram pela proteção 
das pessoas na vila em lágrimas? Neste ponto é onde está o problema. Quando vocês 
derramam lágrimas, seus antepassados no mundo espiritual, santos e sábios, e então Deus 
derramarão lágrimas com vocês. Quando isto pode acontecer, a estrada que vocês trilharam 
será preenchida de testemunhos e provas da obra de Deus. Se vocês não podem ter um 
impacto maior em uma vila, no bairro, ou em uma cidade mesmo depois de se esforçar dessa 
forma devotada por três anos, eu somente posso considerar vocês como pessoas falsas. (81-
315) 
 
2) O Sujeito Vertical 
 
Quem é o sujeito vertical? Não há ninguém mais além de Deus que seja o sujeito vertical. A 
terra natal original de sua consciência é Deus. Somente depois de formar uma família na base 
de Deus centrando na consciência de indivíduos, e então formando uma tribo, um povo, uma 
nação, o mundo e o universo centrando em Deus, vocês podem estar em unidade com o 
padrão vertical que permitirá Deus vir e ir livremente. Este padrão vertical também deve ter 
dar e receber, certo? Isto deve girar para cima e para baixo. Depois de criar círculos, uma 
esfera será formada.  
 
Quando vocês vão para uma escola, quem é o representante vertical da escola? O 
representante vertical é o mestre que vem para a sala de aula. Durante esse tempo, os 
estudantes devem obedecer absolutamente as palavras do mestre. Aqueles que fofocam ou 
reclamam ao lado são destrutivos. 
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Agora que vocês entendem o que é dito nesta frase, vão em frente e analisem isto. Que tipo de 
qualificações eu sou capaz de encontrar? Eu posso influenciar e me mover para frente e para 
trás como o chefe da família que trouxe os princípios verticais e horizontais à unidade, ou 
como o chefe do clã ou povo, ou um representante do mundo? Deus como o centro do 
universo não se moverá livremente ao redor. Mesmo há mil anos atrás ou dez mil anos atrás, 
Ele não oscilou. Ele é imutável. (148-25) 
 
Vocês devem ter controle sobre sua consciência centrando em sua própria consciência
individual. Qual é o significado do caracter “tong” em Tongil (unificação)? [Ele significa 
comandar ou conduzir] Ele significa unificar, em termos simples.. Como é trazida a 
unificação? [Pela condução ou comando] Pela condução ou comando... O significado de 
conduzir é comandar a partir da posição vertical absoluta. Sem o padrão vertical, como vocês 
trazem a unificação? Todos vocês são membros da Igreja de Unificação, certo? Aqueles que 
são membros levantem as mãos. Estou dizendo isto porque entre vocês aqui há aqueles que 
não são membros, ao menos aos meus olhos. Somente pessoas velhas insensatas e ignorantes 
levantam suas mãos de forma casual, mesmo sem serem capazes de distinguir entre sua mão 
esquerda e sua mão direita. 
 
Vocês devem conduzir. O que significa conduzir? Embora as quatro estações mudem, vocês 
devem manter o padrão vertical imutável para que aquilo que vocês tenham defendido na 
primavera, inverno, outono e verão não mudará. Vocês não podem dizer, “Sendo que a 
primavera chegou, estou entediado com a posição vertical; quão maravilhosa é a posição 
horizontal. Eu não gosto da posição vertical. Eu me moverei para a posição horizontal.” Um 
líder não pode se comportar dessa forma. (148-22) 
 
3) A Responsabilidade do Sujeito 
 
Um sujeito deve ter um forte poder de vida. Do contrário, uma pessoa não pode se tornar um 
sujeito. Além disso, um sujeito deve conter amor. Sem possuir amor, uma pessoa não pode se 
tornar um sujeito. Isto significa que uma pessoa não pode conduzir objetos. É a mesma coisa. 
A menos que uma pessoa se torne verdadeira e autêntica, ela não pode se tornar o centro. Sem 
amor, uma pessoa não pode se tornar o centro. Além disso, um líder deve ser capaz de fazer 
progresso e conduzir pela eternidade. Portanto, ele deve ser verdadeiro. Uma pessoa não pode 
se tornar um líder sem estar conectada com a vida verdadeira e o amor verdadeiro. Isto não 
soa correto? 
 
Assim, chegamos à conclusão que embora não seja fácil esclarecer tudo isto de uma única 
vez, devemos existir para o benefício dos outros porque estamos tentando trilhar o caminho 
direto. Quando vocês vivem para o benefício dos outros, quando estão tentando viver para o 
positivo, então podem seguir a posição do objeto ou se elevar para a posição de positivo. Até 
aqui, há inúmeras formas de estar conectados com isto. (133-31) 
 
A fim de se tornar um sujeito, vocês devem amar. Vocês entendem? Vocês devem se tornar 
loucos sobre amar. Um homem não deve apenas amar uma mulher, mas primeiramente amar a 
nação, se colocando na posição que a nação garante amar a mulher. Esse homem deve amar a 
mulher na posição garantida pelo mundo. Vocês devem entender que esta é a posição na qual 
estamos. 
 
Então, vocês devem se arrepender. Eu não existo para receber amor. Membros da Igreja de 
Unificação não é um grupo cujo propósito seja receber amor. Seu propósito é dar amor.  
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Vocês entendem? Sendo que este é um grupo formado para o benefício de dar amor, porque 
as pessoas no mundo gostam de receber amor, seremos bem vindos onde quer que formos. 
Isto é verdade? Porque as pessoas no mundo são um grupo que quer receber amor e nós 
somos um grupo que está tentando dar amor, é natural que sejamos bem recebidos. As pessoas 
que se colocam entre elas darão amor. Elas seguirão onde quer que formos. (59-58) 
 
Quando olhamos para vocês hoje, a questão é se vocês têm ou não se tornado pessoas que 
possuem a subjetividade e assumem responsabilidade em favor da providência. As senhoras e 
os senhores têm se tornado tais pessoas? A fim de possuir tal caráter, vocês devem se tornar
revividos. Do contrário, vocês não podem se tornar vitoriosos. Todos vocês enfrentarão 
acusação. (17-51) 
 
Como líderes, vocês devem possuir subjetividade independente, e como um ministro de Deus, 
vocês devem se tornar o sujeito de fé. Deve haver progresso porque estamos mobilizando 
Deus para nossas atividades. Eu tenho ajudado a Coreia, e tenho ajudado a Coreia mesmo 
depois de ir para a América, mas... Eu tenho vivido assim com esse tipo de convicção até 
agora. Eu sou assim mesmo agora. (68-112) 
 
Não importa onde eu vou, mesmo se vou para uma fábrica, eu devo me tornar o chefe da 
fábrica. Quão grande é essa convicção. Ser confiante que posso lidar com todas as coisas é 
uma grande convicção. Quão grande pensamento é esse? Eu sei que isto e aquilo não é bom, e 
quando encontro com o presidente e digo como é esta fábrica, ele perguntará, “Como você 
sabia disso?” Então eu responderei, “Como eu sei isso? Eu sei porque tenho feito isto antes.” 
O Washington Times obteve o primeiro lugar como jornal nos jogos Olímpicos. Naquele 
tempo, na posição do líder, eu treinei todas as coisas, dando ordens sobre o que mudar. 
Quando vocês podem entender este Princípio e aplicar em suas vidas, então vocês descobrirão 
que é surpreendente fazer isso para garantir a vocês um mundo de poderes tremendos neste 
ambiente livre. Vocês não pode se tornar o ser mais fraco. 
 
Quando consideram isto, eu estou dizendo a vocês, “Não fiquem apenas sentados na igreja, 
mas saiam e encontrem com os líderes na região e encontrem os líderes cristãos,” porque eu 
quero que vocês se tornem meu segundo “eu.” Mas sem fazer isso, vocês apenas sentam e não 
trabalham, mas ainda se consideram como o líder e o sujeito, quando nem mesmo agem como 
um sujeito para os outros; vocês perecerão. Se vocês estão na posição subjetiva, mas sem 
cumprir sua responsabilidade como o sujeito, se vocês ainda reclamam ser o sujeito, então 
vocês serão arruinados. Não há nenhum progresso porque não há nenhum sujeito. Por esta 
razão, o Princípio exige que os líderes devem colocar mais esforços do que os membros 
quando estão fazendo sua missão. Do contrário, isto é uma fraude. Vocês se tornarão ladrões. 
Vocês se tornarão vigaristas. (131-223) 
 
Eu tenho viajado muitas vezes por toda a península coreana. Logo que cheguei na América, 
por quarenta dias, eu viajei por todos os 48 estados, dizendo, “Corram, corram. Meus passos
devem chegar lá. Vocês montanhas, riachos, gramados e árvores, vocês estiveram esperando 
por mim, não é? Eu estou aqui agora.” Então, eu visitei cada vale e orei nos lugares mais altos 
possíveis... Isto é o que vocês devem fazer. Quando abro as portas e saio em algum lugar, eu 
sinto o campo me cumprimentando, e então surge o pensamento, “Tudo bem! Eu devo sair 
mais uma vez. Eu sairei. Eu irei até mesmo para as montanhas.” Todas as coisas também 
esperam pelos mestres. Isto não é assim? Se há um cachorro, quanto ele teria esperado para 
seu dono sair, esperando a noite passar no inverno frio ou no verão quente.  
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Mesmo se o cachorro adormecer, quando o dono abre a porta e sai, ele se levantará e correrá 
ao seu encontro abanando seu rabo. Vocês devem observar isto de manhã. Vocês devem ver 
se isso é verdade ou não. Vejam quão felizes são suas expressões... Vocês conhecem tais 
coisas? 
 
É a mesma coisa. Quando viajam pelas montanhas e campos, vocês devem ter a atitude, “Eu 
devo ir e visitar esse vale. Se há uma vila de onde a fumaça está vindo, então eu devo ir e 
visitar essa vila uma vez. Eu devo ir lá às vezes.” Quando vocês vão com esse tipo de 
mentalidade, então os antepassados no mundo espiritual farão as pessoas na casa começarem 
a limpar porque o VIP do céu está vindo visitar. Isto acontecerá. Vocês entendem? [Sim] Elas 
verão todas as coisas no sonho e inconscientemente dirão, “Há alguém aí? Parece que alguém 
está vindo aqui.” 
 
Os sentimentos públicos estão diretamente conectados com o coração do céu. No mundo 
original do coração, não há nenhuma necessidade de uma ponte. Não há nenhuma necessidade 
de um mensageiro. Vocês sentirão de alguma forma que alguém está vindo. O que vocês 
acham que se tornará verdade. Vocês passarão a sentir: “Embora não esteja claro quem seja, 
mas alguém está vindo visitar nossa casa.” Se eu tenho essa atitude, então isso acontecerá. 
Todos os dias, vocês inconscientemente olharão para além das montanhas distantes, 
observando a estrada sinuosa que desaparece em torno do vale e esperando por alguém; vocês 
acham que essas coisas acontecerão? Tal como pais esperam pelos filhos, os pais que estão 
esperando pelo filho virão a amar também a terra onde está o filho. É a mesma coisa. 
 
Assim, qual é a responsabilidade do dono? Qual é a responsabilidade do sujeito? Quando 
estão com fome, então vocês devem perguntar se há ou não pessoas na vila que estão com 
fome. Se há, então vocês devem estar preparados para economizar seu almoço e dá-lo para as 
crianças naquela casa. Se vocês têm esse tipo de mentalidade, então não há nenhuma forma de 
morrerem de fome. Mesmo se vocês estão tentando pular refeições, alguém repentinamente 
trará comida para vocês. Este é o princípio do universo. Este universo está seguindo um único 
centro. (81-297) 
 
4) A Posição do Líder em Relação à Perspectiva do Princípio Sobre a Vida 
 
Um líder, um sujeito, deve ser responsável pelo todo. Ele deve ser responsável pelo todo e 
desempenhar o papel do guia que pode conduzir as pessoas para lugares bons. Quando ele 
pode pavimentar o caminho, e estabelecer um forte fundamento para que os seguidores 
possam seguir a estrada, quanto mais ele faz isso, maior sujeito ele será. Isto é muito simples. 
É uma lógica simples. Vocês entendem o que estou dizendo? 
 
Quando vocês vão para casa e veem sua esposa dormindo, vocês devem estar pensando, 
“Porque não tenho cumprido minha responsabilidade hoje, ela está se comportando desta 
forma.” Vocês já pensaram, “Ela não está me esperando porque não tenho cumprido minha 
responsabilidade?” Suponham que ela nem mesmo fez o almoço e está apenas tirando uma 
soneca. Vocês devem pensar assim. Vocês devem pensar assim em todos os relacionamentos 
pessoais. 
 
Quando uma pessoa com quem vocês estão lidando pela primeira vez cometeu um erro, então 
vocês devem pensar sobre o que deram a ela e quanto investiram nela. Somente fazendo isso, 
mesmo se erros são cometidos, vocês podem encontrar as leis universais do perdão.  
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Como o sujeito, vocês devem cumprimentá-la primeiro com um coração de deleite antes de 
esperar ela fazer isso, e se vocês esperam que ela cumprimente vocês com um rosto radiante 
quando vocês mesmos não fizeram isso, então estão se comportando apenas como um ladrão. 
O que é um ladrão? Um ladrão está tomando coisas do campo de alguém e comendo sem 
trabalhar por elas. Este é o início do mal. 
 
A partir desta perspectiva do Princípio, vocês entenderam claramente o que significa estar na 
posição de um líder? Vocês entendem? [Sim] Aqueles que entenderam, por favor, levantem 
suas mãos. Por favor, podem abaixá-las. (81-305) 
 
Que tipo de pessoa é o líder, o sujeito? Ele é aquele que assume responsabilidade pelo todo. 
Depois de irem para uma vila, vocês devem estar pensando, “Eu vim para esta vila como o 
líder. Eu vim como um membro das Forças Especiais enviado por Deus para edificar o reino 
do céu e materializar o céu. O que eu fiz como um membro das Forças Especiais? O que eu 
dei para a vila depois de chegar aqui? Eu me tornei o sujeito? Eu me tornei o objeto?” Se 
vocês falharam em se tornar um sujeito, mas se tornaram um objeto, então vocês devem ser 
gratos que não foram arrancados pelo vento e nem foram atingidos por um raio e caíram 
mortos. 
 
Vocês devem ter a atitude, “Esta vila é melhor do que minha própria vila, e porque ela é tal 
como a terra natal que eu sempre quis, eu quero sair e encontrar com as pessoas da vila. Se eu 
as encontro de manhã, então não mandarei elas embora à noite, e se elas vêm me visitar em 
minha casa à noite, eu apenas quero dar algo mais para elas. Eu quero falar com elas, mesmo 
por toda a noite, e espero que elas não partam.” É assim como seu coração deve ser.  
 
Por que isso é assim? É porque vocês são irmãos que foram separados milhares de anos atrás. 
Embora os pais tenham falecido, porque vocês são irmãos que se juntaram, vários anos, 
dezenas de anos e centenas de anos, logo que seus corações podem ser conectados em uma 
linha reta, todas as outras coisas também estarão ligadas. 
  
Como um líder, vocês nunca devem dizer para alguém que está vindo visitar, que não venha. 
Eu só vou ficar por alguns dias, mas para ser honesto, quando as pessoas vêm para a sede e 
esperam por mim, é um pouco chato. Desta vez, eu não consegui dormir desde o Japão, e na 
noite passada eu estava tão preso no que estava fazendo que não sabia se estava caminhando
ou sentado. Por causa do fuso horário, o tempo é exatamente o oposto daqui. Quando é hora 
de dormir aqui, é hora de acordar lá; quando é hora de acordar aqui, é hora de dormir lá.  
 
Eu tento abrir meus olhos, mas eles continuam se fechando por eles mesmos. Isto é porque eu 
não tenho dormido por vários dias. Mas eu nunca penso que deveria dormir mais por causa 
disto. Eu desejo que a noite possa passar mais rapidamente. Eu fico apenas preocupado, 
“Como eu posso fazê-los estarem preocupados com o coração de Deus durante este 
momento?” Isto é o que é necessário. 
 
Portanto, quando um líder falha em cumprir sua responsabilidade, ele receberá a mais severa 
punição do mundo. Isto é mais temeroso do que ser trancado na prisão e ter correntes 
colocadas em suas mãos e pés. Como vocês podem se colocar no púlpito sem cumprir sua 
responsabilidade, e como vocês podem falar para as pessoas na vila sem cumprir sua 
responsabilidade? Vocês devem ser movidos pelo coração que não conhece nada mais além 
de choro em lágrimas. Este é o lugar que o relacionamento original começará. (81-312) 
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5) A Missão de um Líder 
 
O que o sujeito deve fazer? O sujeito tem a responsabilidade de proteger. Além disso, ele tem 
que determinar a posição e a direção do ambiente. Depois de fazer a determinação, ele deve 
proteger e ser responsável por isto. (1978.3.19) 
 
Quem é a figura central? Ele tem a responsabilidade de fornecer proteção e tem a capacidade 
para fazer isto. Suponham que um homem feio estava parado na frente de uma mulher bonita, 
então quando ele está enfrentando uma crise, ele irá se esconder sob a axila da mulher bonita? 
Pensem sobre isto. Mesmo uma mulher bonita e alta, ela se esconderia sob a axila do homem 
feio se ela estivesse enfrentando alguma situação perigosa? Qual seria o caso, senhoras? Não 
importa quão alta e bela a mulher possa ser, ela se esconderá atrás do homem. Ela quer se 
protegida por ele. Esta é uma expressão natural e um comportamento razoável. A figura 
central deve assumir responsabilidade e fornecer proteção. 
 
Além disso, a figura central deve liderar o movimento.  Ele tem que guiar o caminho. Isto não 
é verdade? Somente alguém que conhece o caminho pode guiar; como alguém que não 
conhece pode indicar o caminho? Isto não é assim? Uma senhora tem uma graduação de 
doutorado enquanto um homem é somente graduado na escola elementar. Entretanto, quando 
eles estão escalando uma montanha, a doutora caminhará na frente ou o homem com 
educação elementar deve indicar o caminho? Em geral, se há dez homens, então todos os dez 
ignorarão a senhora e tentarão indicar o caminho na frente. Isso não é assim? A figura central 
tem a responsabilidade de conduzir. Na direção do quê? Na direção de um lugar bom. 
 
Quem é a figura central da Igreja de Unificação? [Os Verdadeiros Pais] Não digam 
Verdadeiros Pais, mas digam o mestre. É a mesma lógica. Este mestre assume 
responsabilidade por todas as coisas na Igreja de Unificação, se são boas ou ruins. Entre os 
membros da Igreja de Unificação há muitos que são mais velhos do que eu, e melhores do que 
eu. Apesar disso, eu não sou indigno. Somente fazendo isso, eu não vou cochilar. É mais fácil 
cochilar quando há muitas pessoas. A partir desta perspectiva, vocês devem dizer para uma 
pessoa tanto coisas boas como ruins agora? Se alguém não procura consultar as outras pessoas 
apenas porque ele é o líder, ele é um líder falso. Sendo que o centro dos quatro membros e 
todos os órgãos do corpo é a cabeça, todas as coisas devem passar através da cabeça. Aquilo 
que não passa através da cabeça já perdeu sua vida. Isto não tem nenhum valor em sua 
existência. Portanto, uma figura central deve: 1. Assumir responsabilidade, 2. Saber como 
fornecer proteção, e então 3. Saber como liderar. (173-346) 
 
O centro está destinado a ser responsável pelo todo. O centro deve saber como dar todas as 
coisas. O centro deve assumir responsabilidade e saber como proteger. (134-317) 
 
Visualizando centrando em homem e mulher, esposo e esposa são iguais. Eles são iguais
quando gostam um do outro. Entretanto, embora eles sejam iguais no padrão horizontal, no 
padrão vertical, quem estabelece o padrão para um equilíbrio? Não é a mulher, mas é o 
homem. É o homem. Por esta razão, o homem se coloca no lado direito e a mulher no lado 
esquerdo.  
 
O sujeito deve proteger o objeto. Ele tem a responsabilidade de proteger. Então o que 
devemos fazer? Ele tem que conduzir. Ele deve indicar a direção, que conduzirá para o 
caminho certo. Assim, a esposa deveria ouvir as palavras do esposo ou não? [Elas deveriam 
ouvir]  
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Se o esposo se comporta como um cachorro, ciente apenas do padrão horizontal, e acredita em
si mesmo mais do que em Deus, e pensa que ele é absoluto, então vocês não têm que obedecê-
lo. Entretanto, se ele ouve sua consciência, está preocupado com a família, a sociedade e a 
nação, então a esposa deve tentar estar em harmonia com ele. Ela tem que seguir seu esposo. 
(148-17) 
 
6) A Criação da Realidade do Objeto Centrando no Sujeito 
 
Olha. Houve pessoas que tinham se juntado à Igreja de Unificação e diziam, “Eu me graduei 
de determinada faculdade e venho da classe intelectual, eu sou inteligente e sábio; portanto, 
eu não desejo sofrer como o Rev. Moon.” mas quem é mais inteligente, conhecedor e sábio? 
Vendo o resultado agora, todos eles caíram e se tornaram aquelas folhas caídas, mas o Rev. 
Moon, que eles pensavam que cairia, se tornou o galho no topo que dá frutos. Embora eles 
tenham caído, o Rev. Moon se tornou alguém que o mundo admira. 
 
Como isto aconteceu? É porque eu sei que existe o relacionamento sujeito-objeto no 
ambiente, e porque passo através do processo de desenvolvimento mutável que pode 
beneficiar o sujeito e o objeto. Porque tenho esta perspectiva filosófica na vida e a perspectiva 
na forma que o universo opera, embora eu possa parecer estar declinando, de fato estou
fazendo progresso. Eu somente posso progredir. A menos que minha teoria esteja errada, eu 
seguramente avançarei. 
 
Portanto, a mente original sabe. Deus é o positivo poderoso. Por esta razão, se o Rev. Moon 
está destinado a se tornar o meio através de quem pode-se buscar Deus, então a consciência 
naturalmente será atraída para esta pessoa e pensará sobre ela. Isto se aproximará 
continuamente. O corpo se move na minha direção continuamente. Esta é a ação que 
acontecerá. (131-222) 
 
Ninguém vai se opor a líderes religiosos como eu por irem a um bar. A fim de cuidar de todas 
as pessoas lá, vocês devem primeiramente lidar com o sujeito. Além disso, sendo que aquilo 
que o sujeito precisa é o objeto, a fim de atraí-lo, vocês devem destacar a melhor pessoa para 
fazer algo; esta é a forma para atraí-los naturalmente. Visualizando a partir da perspectiva de, 
digamos, a perspectiva filosófica da ciência social, como a Igreja de Unificação se 
desenvolveu até agora? Vocês devem entender que ela tem feito progresso aplicando este tipo 
de princípio. 
 
Sendo que Deus liga o relacionamento entre sujeito e objeto através da história de recriação, 
quando vocês se colocam como um homem para representar Deus, então devem recriar. 
Vocês devem recriar centrando nestes princípios. Então, o que devem fazer? Vocês devem 
recriar uma realidade de reciprocidade. Quando encontram alguém, se vocês derramam todo 
seu coração e esforço para criar a realidade de objeto no ambiente que está de acordo com sua 
própria área, então podem se colocar no fundamento teórico da existência eterna. 
 
Então, no processo de fazer isso, no quê vocês devem se centrar? Vocês não devem se centrar 
no Rev. Moon. Vocês devem fazer isto a partir da posição de sujeito centrando no coração de 
Deus durante a criação, o padrão de coração que busca concluir os ideais de amor e o 
propósito do amor. Quando isto pode ser feito, vocês podem naturalmente obter o poder que 
permitiria os corações de sujeitos com natureza original serem absorvidos na realidade do 
coração de fé do sujeito, a despeito da queda. É assim como eles serão conectados. Vocês
entendem?  
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A fim de criar a realidade do objeto nesse ambiente, vocês devem derramar todo seu principal 
esforço e energia vinte e quatro horas por dia, tal como Deus esteve fazendo no processo de 
criação. 
 
Desta forma, vocês devem criar a realidade de reciprocidade no nível individual, e então no 
nível familiar. Este é o caminho original. O ambiente no nível familiar sobre o qual estou 
falando, não é a família dentro da realidade da queda durante a era histórica do mundo, mas a 
família que devia ser criada centrando em Deus. Se vocês se colocam como o sujeito na 
posição padrão centrando na família, isto permitirá a formação da realidade de reciprocidade e 
o ambiente no fundamento da família centrada em Deus, e criará o domínio de tribos. (135-
177) 
 
O caminho para salvaguardar a frente de batalha da unificação não está superando a si mesmo 
e tornando possível a ajuda de Deus. Em outras palavras, não está tendo força do céu em si 
mesmo, mas está criando as condições para a força ser colocada no objeto por sua própria 
conta. Vocês devem entender que é assim como a proteção do ambiente que vocês estão é 
assegurada. Por esta razão, vocês devem acreditar que estão sempre em unidade com Deus. 
 
Quando vocês falam, devem falar junto com Deus. Quando estão comendo as refeições ou 
dormindo, ou qualquer outra coisa que façam, vocês devem ter a mentalidade que estão 
vivendo intimamente com Deus. Este tipo de pessoa – se vive essa vida – quando encontra 
uma pessoa triste, vocês automaticamente se tornarão tristes. Vocês podem sentir o que Deus 
está sentindo. Isto é ter a experiência real de Deus. Vocês devem entrar nesta realidade de 
experiência. 
 
Assim, quando vão para determinada cidade ou vila, vocês podem imediatamente sentir como
é a vila. Quando vocês vão para um lugar elevado na vila para orar e cantar, pessoas da vila 
virão, aqueles que compartilham sua causa. O Princípio fundamental é que sempre que há um 
positivo perfeito, o negativo perfeito emergirá. 
 
Quando fazem negócios, vendem flores, ou qualquer outra coisa, até mesmo testemunhar, se 
vocês fazem isto com oração e um coração de devoção, então isto será revelado para vocês. 
Vocês saberão que tipo de pessoa encontrarão. Quando saem para testemunhar, vocês vão 
querer misteriosamente ir para um lugar que nem mesmo tinham pensado antes. Se forem lá, 
vocês encontrarão alguém que Deus ama. Vocês não podem negar a existência de Deus 
quando estão tendo este tipo de experiência. (69-288) 
 
Seção 2 – Sujeito e Objeto, Caim e Abel [Parte 2] 
 
2. Caim e Abel 
 
1) Caim e Abel na História da Providência 
 
Vocês podem pensar que quando Caim e Abel fizeram ambos uma oferta, a posição de Deus 
de receber a oferta de Abel era diferente de Sua posição de rejeitar a oferta de Caim, mas isto 
não é verdadeiro. Se houvesse ao menos um simples traço de disposição em Caim de seguir 
através de Abel, que representava Deus, então Deus teria seguramente aceitado a oferta. 
Embora possa ter havido uma diferença em relação a quando, Deus tentou lidar com eles de 
forma justa. (3-205) 
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Se Caim realmente não tivesse sido cuidadoso sobre a oferta que fez para Deus, então não 
teria se importado tanto se Deus recebeu ou não a oferta de Abel. Entretanto, o que o deixou 
furioso e ressentido foi o pensamento que sua devoção era menor do que de Abel. Caim deve 
ter pensado que a devoção com a qual ele preparou a oferta deve ao menos ser igual, se não 
melhor do que de Abel. Vocês não acham que isto foi assim? É da natureza humana querer 
que seu próprio trabalho seja recebido primeiro, mesmo se a oferta tenha o mesmo conteúdo e 
seja feita a partir da mesma posição. 
 
Caim não pode reclamar se a oferta de Abel merecia ser aceita. Se elas podem ser 
comparadas, como ele pode levantar uma reclamação? Entretanto, ele não vai reclamar se a 
oferta não foi aceita, mesmo se elas foram oferecidas a partir de posições iguais? Portanto, 
vocês devem ser melhores quando estão se esforçando. Vocês devem oferecer depois de 
prepararem o coração devocional que seja melhor do que a oferta. 
 
Quando vocês olham para isto centrando em Abel, Abel fez a oferta com o mesmo grau de 
devoção como Caim. Entretanto, porque Abel estava no lado de Deus desde o ponto de início, 
Deus a aceitou. Por esta razão, Abel deveria ter sido grato e humilde, mesmo se Deus 
aceitasse sua oferta. Então Caim teria tentado matá-lo? Não obstante, sendo que Deus recebeu 
somente a sua oferta, Abel deve ter expressado grande alegria ao ponto que despertou grande 
sentimento de inveja em Caim. Teria sido melhor se ele apenas mantivesse o sentimento de 
felicidade para si mesmo e não o expressasse, mas ele ficou se exibindo para seu irmão mais 
velho.  
 
Vocês também não iriam querer se exibir sobre algum evento feliz em sua vida? Vocês não 
querem falar sobre isso? Da mesma forma, Abel deve ter se exibido para seu irmão. No 
processo, ele deve ter ido até a beira do mar e dito, “Deus não recebeu a oferta do meu irmão 
mais velho e apenas aceitou a minha. Portanto, eu sou melhor do que meu irmão mais velho.”
Assim, o rosto de Caim deve ter ficado vermelho, e ele deve ter ficado com intensa raiva. É 
natural ter este tipo de pensamento. 
 
Abel não deveria ter exibido que ele se sentia feliz porque recebeu a bênção de Deus. Ao 
invés, quando ele recebeu a bênção, ele deveria ter compreendido suas falhas, e deveria dizer, 
“Irmão mais velho, sinto muito.” Se ele fizesse isso, Caim teria golpeado ele até a morte? Ele 
provavelmente não teria matado Abel. Este é o erro de Abel. (34-51) 
 
Vocês gostam de Abel ou gostam de Caim? [Abel] Eu não gosto nem de Caim e nem de Abel. 
Por que? Abel fez a oferta juntamente com seu irmão mais velho Caim, por isso, mesmo 
quando Deus aceitou somente sua oferta e rejeitou do seu irmão mais velho, ele deveria ter 
sido bom para seu irmão mais velho. Ele deveria ter sido mais atencioso com seu irmão. O 
que vocês acham que Deus teria feito se naquele momento Abel chorasse e fizesse um 
protesto, “Pai, por que o senhor somente recebeu minha oferta?” E então ir até seu irmão mais 
velho e dizer, “Eu reclamei para Deus que somente aceitou a minha oferta.” Deus teria que 
amar Caim com certeza. 
 
Caim e Abel provavelmente fizeram as mesmas preparações para fazer a oferta para Deus. 
Caim preparou grãos e Abel preparou o cordeiro por um ano, e com uma atitude de muita 
devoção, eles ofereceram as ofertas. É bom que os dois colocaram grande esforço. Entretanto, 
sem considerar a questão de quem colocou mais esforços, e apenas olhando para a questão de 
receber ou rejeitar a oferta, Deus aceitou a oferta de Abel porque Ele tinha que fazer isto. 
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Entretanto, sendo que Deus aceitou somente sua oferta, Abel pensou que isto era porque ele 
era melhor e Deus gostava somente dele. Assim, ele deve ter se exibido para seu irmão mais
velho, “Irmão mais velho, veja, minha oferta foi aceita.” Isto deve ser o que ele fez. Do 
contrário, porque Caim, que não fez nada, teve seu rosto ficando vermelho? Vocês acham que 
isto ocorreria mesmo se Abel não tivesse feito nada? Com certeza, Abel foi diante de Caim 
para zombar dele, “O que é você? Minha oferta foi recebida.” Abel nunca deve ser arrogante. 
Ele deve ser humilde. Por esta razão, ele mereceu ser golpeado até a morte. Não havia 
nenhuma outra escolha, a não ser golpeá-lo até a morte. 
 
Membros da Igreja de Unificação devem se tornar Abel, certo? [Sim] Então vocês ainda 
devem se tornar Abel? Talvez vocês estejam no processo de se tornar um, mas estão repetindo 
os erros de Abel que foi golpeado até a morte. Se vocês agem de forma arrogante e dizem, “O 
que é um ministro cristão? Como a Queda ocorreu? O quê? Isto foi cometido comendo o fruto 
da árvore da ciência do bem e do mal? Vocês ministros não podem resolver estas questões 
sem nós, certo?” Se vocês fazem isto, então a Igreja de Unificação enfrentará dificuldades. 
Vocês fizeram isto ou não? Eu disse para vocês não fazerem isto, mas vocês têm feito isto de 
qualquer maneira. (34-272) 
 
Depois que a oferta foi feita, Caim odiou e golpeou Abel até a morte quando descobriu que 
Deus somente recebeu a oferta de Abel, mas vocês devem entender que mesmo desde quando 
eles estavam fazendo preparações para a oferta, Caim ostentava rancor contra Abel. Não é o 
caso que ele bateu em Abel porque repentinamente ficou com raiva quando Deus não recebeu 
sua oferta, mas ao invés, mesmo antes disso ocorrer, Caim sentia ódio e queria matar Abel. 
 
E o que vocês, que herdaram esta linhagem decaída, devem fazer para ultrapassar a colina da 
tristeza universal? Agora, vocês não devem edificar o altar que estabelecerá a condição de 
infidelidade e conflito diante de Deus, mas edificar o altar vitorioso de Abel que pode retornar 
glória e felicidade para o Pai Celeste. 
 
Por esta razão, sua vida atualmente não deve estar limitada a vocês mesmos. É uma vida para 
ser conduzida em benefício do todo. Os momentos que vocês se colocam diante de Deus e o 
estilo de vida que está centrado no princípio, suas vidas não devem estar limitadas a estes 
momentos e este estilo de vida. Este é o ponto onde é determinado se uma pessoa se coloca na 
posição de Abel ou Caim. Em outras palavras, vocês se colocam na incrível encruzilhada 
histórica onde podem facilmente se tornar Caim ou Abel. 
 
Sabendo disso, vocês devem ser capazes de distinguir, centrando na igreja, quem é a figura 
Caim e quem é a figura Abel. Se há duas pessoas, uma delas é certamente Abel e a outra é 
Caim. Se há três pessoas, então duas pessoas podem ser Caim ou Abel, mas o que devemos 
entender é que sempre há a figura mais central tipo Abel e Caim, e vocês devem ser capazes 
de distingui-los claramente. 
 
Além disso, Caim e Abel nunca devem ser separados. Um lado é a mão direita e o outro lado 
é a mão esquerda. Deste modo, vocês devem ter um coração fiel para entender que Deus é seu 
Deus como também o Deus do outro. Deus não ama somente você, mas também ama a outra 
pessoa. Então, vocês sempre devem buscar e servir a figura tipo Abel e tentar seu melhor para 
evitar a posição de Caim. Vocês devem entender claramente que a menos que possam se 
tornar essa pessoa, algum dia Deus seguramente julgará vocês. 
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Quando olhamos para a Igreja de Unificação atualmente, também há Caim e Abel. Assim, 
Deus revela Suas palavras através de Abel e deseja que todos se tornem uma unidade com o 
Abel. Entretanto, há uma única pessoa que evita esta unidade com o Abel, e este é Satanás. 
Por esta razão, a fim de que vocês conduzam a vida de fé correta, devem ser capazes de 
discutir todas as coisas com alguém que seja mais como Abel do que vocês, e se tornem uma 
unidade com essa pessoa. (3-206) 
 
O fato que nós, a Igreja de Unificação, estamos levantando a questão de Caim e Abel 
demonstra que a era de Jesus passou. Além disso, quando falamos sobre Caim e Abel que 
podem se colocar na frente dos pais, estamos falando sobre a família de Adão restaurada, em 
outras palavras, a posição de irmãos que não são invadidos por Satanás. Vocês entendem o 
que estou falando? 
 
Eu disse que a fim de se colocar na posição de Abel, vocês devem encontrar Abel. Então, o 
que Deus fez para encontrar Caim? Deus conduziu a providência no nível nacional colocando 
Jesus na posição de Abel a fim de encontrar a figura Caim através de Jesus. Por esta razão, há 
uma nação tipo Caim, uma denominação religiosa tipo Caim, a tribo tipo Caim, a família tipo 
Caim, e o indivíduo tipo Caim. (34-54) 
 
2) O Que Você Precisa para se Tornar Abel 
 
Abel tem que assumir a missão mais importante no curso de restauração. A razão que a 
posição de Abel foi criada é por causa da queda. Se não houvesse nenhuma queda, então não 
haveria nenhuma necessidade para a criação da figura Abel para a providência. 
 
Estabelecer Abel não pode ser feito somente com Abel. Antes de Abel vir a existir, deve 
haver um Caim. O primeiro pré-requisito para Abel é Caim. Abel não pode se tornar Abel 
sem Caim. Além disso, a fim de que Abel seja escolhido como a verdadeira figura Abel, ele 
precisa de um período de preparação. Em outras palavras, ele precisa de um período durante o 
qual é decidido se ele pode ou não se colocar no lado de Deus. Em nossa Igreja de Unificação 
chamamos este tempo de período para estabelecer o fundamento de fé, mas este é o período 
durante o qual a oferta é feita. 
 
O significado de fazer uma oferta é remendar e ligar através do coração de fé a separação 
entre Deus e o homem, e também significa edificar um relacionamento externamente. Por esta 
razão, sem alcançar isto, uma pessoa não pode se tornar uma oferta.  
 
Sabemos que um sacrifício sempre existe para o benefício de uma pessoa que faz a oferta e a 
oferece. Sabemos que este processo de sacrifício tem sido estendido através do Velho 
Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. (56-74) 
 
A fim de se tornar Abel, uma pessoa precisa de Caim. Abel não pode se tornar Abel sozinho. 
Caim é absolutamente necessário. Entretanto, entre as figuras Caim, há aqueles no lado de 
Deus e aqueles no lado de Satanás. Para Jesus, João Batista era o Caim no lado de Deus. A 
restauração era possível porque João Batista foi feito a figura Caim no lado de Deus. Isto não 
é verdade? [Sim] Caim no lado satânico baterá e golpeará. Este é o Princípio fundamental e a 
natureza original de Satanás. 
 
A fim de se tornarem Abel, primeiramente vocês devem se tornar uma unidade com Deus, e 
então ter Caim.  
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Então quem é Caim? Quem é seu Caim? A fim de que Caim possa se colocar na posição de 
Caim, ele deve começar a partir da posição de servo de servo, então subir para as posições de 
servo, filho adotivo, e então filho. O filho nesta posição não receberá acusações. Somente 
passando através desta posição, ele pode se colocar na posição de Caim que pode estar diante 
de Deus. Entretanto, Caim sozinho não pode alcançar essa posição. Alguém deve elevá-lo. 
Então quem é que deve elevá-lo? Aquele que o eleva cumpre a missão de messias. Então em 
nome de quem ele é elevado? Ele é elevado na posição de pai. Em outras palavras, ele deve 
ser elevado na posição do coração de Deus. Por esta razão, vocês podem elevar Caim somente 
quando possuem um coração paternal. 
 
A fim de se tornarem Abel, vocês devem procurar Caim. Vocês não podem se tornar Abel 
antes de encontrar Caim. Deste modo, se colocando na posição representando Deus, vocês 
devem passar através da posição de servo de servo e a posição de filho adotivo para subir para 
a posição de filho. Fazendo isso, vocês devem estabelecer a condição de ter subjugado Caim 
centrando em Abel. Somente então vocês podem concluir sua responsabilidade como o filho 
que pode se colocar diante de Deus, e a partir deste ponto quando se colocam na posição que 
Caim coopera, então vocês podem se mover na direção da posição de pais. Vocês entendem o 
que estou dizendo? 
 
Portanto, os propósitos de suas atividades de testemunho são primeiramente para criar uma 
figura Caim, e então estabelecer a posição Abel. Por isso, vocês que testemunham a partir da 
posição de Abel se colocam como os representantes de Deus. Além disso, centrando em Deus 
e em nome de Jesus, vocês estão restaurando o que os antepassados não cumpriram no 
período quando a posição de servo estava sendo restaurada. Ao fazer isso, vocês devem 
progredir a partir da era de Adão até as eras de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Somente depois 
de chegar no período de Jesus, Caim e Abel serão determinados. Antes da era de Jesus, todos 
se colocam na posição de filhos adotivos. (34-53) 
 
Agora, a regra para decidir a figura Abel... Ao determinar a figura Abel, quem tem a primeira 
responsabilidade? [O Pai Celeste] E então? [Bons espíritos] Depois disso? [Anjos] E a seguir? 
[Satanás] Vocês ouviram isto pela primeira vez? 
 
Por que isto é assim? Quando Satanás acusa, dizendo, “Ele não tem qualificações para se 
tornar Abel,” então isto não pode ser feito. Satanás é muito claro sobre quais condições um 
homem deve estabelecer para se tornar Abel. Quando Satanás argumenta, “Ele deve ser assim 
e assim, mas ele não tem estabelecido essas condições,” o que Deus pode dizer? Ele poderia 
dizer, “Você Satanás! Eu digo que irei fazer isto; quem é você para objetar?” [Ele não pode] 
Quando o promotor faz as acusações diante do juiz, “Esta pessoa cometeu esse e esse crimes,” 
o juiz poderia dizer, “Você! Eu estou tomando a decisão; quem é você para levantar a sua 
voz?” Ele pode fazer isso? [Não] É a mesma coisa. Deus é o juiz e Satanás é o promotor que 
faz as acusações. É a mesma coisa. Então, quem desempenha o papel do advogado de defesa?
São os bons antepassados e os anjos. São os bons antepassados e os anjos que foram 
restaurados como nós que desempenham este papel. 
 
Entretanto, vocês podem tomar a decisão? Vocês podem insistir, “Deus! Antepassados! 
Anjos! Satanás! Sendo que eu mesmo me escolhi como Abel, vocês devem me reconhecer.” 
Vocês podem fazer isto por si mesmos? [Não] Vocês podem se colocar no lado de Abel. 
Vocês devem entender claramente que podem se colocar no lado de Abel, mas vocês não 
podem se tornar a figura Abel no lado de Abel. Vocês devem ter isto bem claro. Vocês 
entendem sobre o que estou falando? [Sim] 
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A fim de ser escolhido como Abel, vocês devem ser chamados por Deus. Ele deve ser 
escolhido quando Deus decreta, “Você, fulano de tal, você cumpriu esta missão,” então vocês 
dizem, “Sim,” Se Deus chama vocês assim, então seus bons antepassados que se colocam no 
lado de Deus ficarão felizes ou não? [Eles ficarão felizes] (89-121) 
 
O que Abel deve fazer? Primeiramente ele deve se tornar uma unidade com Deus, e segundo, 
ele deve amar o arcanjo. Ele deve obter o reconhecimento do arcanjo. O arcanjo deve 
reconhecer, dizendo, “Você é realmente o filho de Deus, e portanto, o herdeiro legítimo.” 
Neste momento, a pessoa na posição de arcanjo é Caim, e a pessoa na posição de Adão é 
Abel. Vocês devem entende isto claramente. 
 
Vocês são Abel ou Caim? [Abel] Vocês já se tornaram Abel? Vocês não podem se tornar 
Abel a menos que recebam o amor de Deus, contudo, vocês estão recebendo o amor de Deus? 
Vocês acham que estão? Alguma vez vocês já disseram para suas mãos quando olham para 
elas, “Esta mão está recebendo o amor de Deus. Quão bela ela é.” “Deus ama cada parte do 
meu corpo.” Alguma vez já sentiram, “Dentro do meu sangue e carne, existe o sangue e a 
carne de Deus, e no meu amor, opera o elemento de vida de Deus.” Vocês devem ser capazes 
de sentir este tipo de sentimento. Entretanto, todos vocês não são assim. Vocês entendem? 
 
O que vocês devem fazer primeiro? Vocês devem entender isto claramente. Primeiro, vocês 
devem receber o amor de Deus; segundo, vocês devem amar o arcanjo. Vocês devem ser 
capazes de fazer ambas as duas coisas. 
 
Pais falsos vieram a existir porque o homem caiu. Por esta razão, eles devem ser divididos 
entre Caim e Abel para conduzir a obra de restauração. Em outras palavras, a restauração é 
feita com Abel como o representante de Adão e Caim como o representante do arcanjo. 
 
Então o que vocês devem fazer para se tornar Abel? Primeiro, eu tenho dito que vocês devem 
se tornar uma unidade em coração com Deus. Quando vocês se tornam uma unidade em 
coração e agradam Deus, então Deus não pode deixar de amar vocês.  
 
Além disso, porque vocês se tornam o filho de Deus quando seu coração se tornou unido com 
o Dele, Ele dará comandos específicos para sua vida, “Você deve viver assim e fazer isso.” 
Então vocês seguiriam as direções? [Devemos seguir] Vocês devem seguir as ordens para 
cumprir o propósito de Deus. Fazendo isso, sua unidade de coração será manifestada como 
unidade externa. Vocês devem entender estes princípios claramente. (34-85) 
 
Onde a posição de Caim e Abel é decidida? Este é um problema crucial. Caim e Abel não 
serão decididos em alguma posição boa e confortável. 
 
Por que precisamos de Caim e Abel? Pensem sobre isto. Eles são necessários para o propósito 
da restauração através de indenização. Isto não é assim? Então, o que devemos fazer para 
realizar a restauração através de indenização? Devemos nos tornar um sacrifício. (34-91) 
 
Onde Deus decide sobre a figura Abel? Ela faz a escolha no lugar onde Satanás não pode 
acusar. Então, qual é a posição onde Satanás não poderá acusar? É a posição onde a unidade 
com Deus é alcançada, contudo esta posição não é uma posição de alegria, mas a mais triste e 
difícil posição. Em outras palavras, na posição onde uma pessoa está disposta a morrer, na 
posição mais miserável, nesta posição vocês podem se tornar unidos com Deus. (34-51) 
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Pela perspectiva do Princípio, o que é Abel? Ele é o centro. Deus precisa entrar no meio desse 
centro. Entretanto, vocês já se tornaram Abel? [Não] Por que vocês não se tornaram? A fim 
de se tornar Abel, uma pessoa deve obedecer. Uma pessoa deve obedecer Deus e se tornar 
uma unidade com Ele. A fim de se tornar uma unidade com Deus, vocês não devem fazer tudo 
o que Deus diz para fazerem? [Devemos] Vocês não podem ser Abel a menos que possam 
fazer tudo o que Deus diz para vocês fazerem. Mesmo se vocês fizeram noventa e nove por 
cento disso, se falharam em fazer o último um por cento, vocês não podem se tornar a figura 
Abel. (34-46) 
 
Quando eu pergunto, “Vocês já se tornaram Abel individual?” – a fim de que se tornem Abel, 
vocês precisam três figuras Caim. Então, quando eu pergunto, “Quem é seu Caim?” Vocês
devem ser capazes de dizer, “Meu Caim é fulano de tal.” Então, este tipo de indivíduo pode 
indenizar de forma horizontal a história vertical centrando nesse Caim. Por esta razão, em 
relação a este padrão vertical, se esse tipo de indivíduo se coloca na posição central, então 
através dessa única pessoa, a indenização horizontal pode ser realizada; entretanto, se vocês 
não podem se tornar esse tipo de indivíduo, então devem passar através de três eras, três 
estágios. 
 
Por esta razão, aqueles de vocês que podem se apresentar como escudos diante do céu como 
“fulano de tal” quando são perguntados sobre seu Caim, são o que na Igreja de Unificação 
chamamos de filhos espirituais. Três filhos espirituais não são suficientes. Com três filhos, 
vocês devem estabelecer o fundamento de uma família. Quando tiverem formado uma 
família, vocês podem entrar no reino do céu. (56-98) 
 
Agora, quando falamos sobre Caim e Abel na Igreja de Unificação, é correto dizer, “Eu sou 
Abel porque me juntei primeiro?” [Não é correto] Ao invés isto faria vocês se tornarem 
Satanás. Essa pessoa pode facilmente se tornar Caim. Aqueles que se juntaram primeiro à 
Igreja de Unificação são aqueles que facilmente podem se tornar a vanguarda do lado 
satânico. 
 
Então, o único com a qualificação para se tornar Abel é aquele que tem o fundamento 
vitorioso de ter se tornado Abel. Na Igreja de Unificação, aqueles que nascem primeiro são 
Caim, e aqueles que vieram mais tarde são Abel. Deste modo, se uma pessoa que se juntou
primeiro pode comandar os anjos como Deus e se torna como Adão que não caiu, então pode 
sempre ser Abel; entretanto, aqueles que afirmam sua posição e falham em demonstrar o 
exemplo em relação à vontade de Deus, se tornarão todos Caim. Esta é a forma como as 
coisas estão ligadas na Igreja de Unificação, mas mesmo se vocês olham para este mundo 
depois de dividi-lo centrando na Igreja de Unificação, vocês descobrirão que, porque este 
mundo veio primeiro, ele é Caim. É assim como vemos isto. Em outras palavras, podemos ser 
o lado Abel. 
 
Agora, quando vocês olham para o mundo externo, descobrirão que há também Caim e Abel 
lá. Entre as pessoas más, há aquelas que são mais voltadas para o mal, e aquelas que são 
menos maus; há Caim e Abel. Mesmo no mundo externo, o mundo democrático e o mundo 
comunista estão lutando, e no mundo interno, a Igreja de Unificação está lutando com as 
Igrejas Cristãs... Este tipo de fenômeno ocorerrá. O Cristianismo é o irmão mais velho e nós 
somos o irmão mais jovem. O Cristianismo que veio primeiro é o irmão mais velho, por isso 
ele está na posição Caim; nós somos os irmãos mais jovens, e por esta razão eles devem se 
submeter ao irmão mais jovem. Se eles não fazem isso, eles serão cortados. (76-329) 
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3) Quem é Abel e quem é Caim 
 
Entre os membros da Igreja de Unificação atualmente, há aqueles loucos que dizem, “Eu sou 
Abel porque me juntei no início e aqueles que se juntaram mais tarde são Caim; por isso, 
vocês devem me servir!” Há muitas dessas pessoas loucas. Que tipo de pessoa é Abel? Abel é 
aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Alguém que é mais público, é Abel. Vocês 
devem entender isto. Quem é Caim? Ele se coloca no lado de Satanás. Quem é Satanás? 
Satanás começa a partir de pensamentos egoístas. Abel começa a partir do pensamento não de 
si mesmo, mas sobre Deus. Vocês devem entender isto. 
 
Mesmo se vocês se juntaram anteriormente, alguém que está satisfazendo sua própria 
ganância é Caim. Alguém que pensa sobre si mesmo primeiro, é Caim. Este tipo de pessoa 
deve ser expulsa. Este é o Princípio que utilizo quando estou lidando com pessoas. 
 
Não importa quanto tempo uma pessoa tem estado na igreja, se está vivendo de forma egoísta, 
eu a ignoro completamente. Eu não posso fazer nada sobre isto agora, mas quando o tempo 
chegar, eu direi para essa pessoa fazer as malas e partir. Vocês não são Abel apenas porque se 
juntaram anteriormente. Vocês entendem? Alguém que persegue mais sua agenda pessoal é 
Caim e alguém que pensa mais sobre as questões públicas e o céu do que sobre si mesmo é 
Abel. Vocês devem entender isto claramente. (58-68) 
 
Ao decidir sobre a ordem de irmãos entre os membros da Igreja de Unificação, alguém que se 
juntou primeiro se coloca na posição Abel, mas é ao mesmo tempo Caim, e alguém que se 
juntou mais tarde está na posição de Caim, mas também é Abel simultaneamente. (24-348) 
 
Centrando no problema Caim-Abel… Vocês podem dizer, “Eu sou o líder regional, o líder de 
área ou o líder distrital enviado pela sede, por isso vocês devem me ouvir.” Mas, não é assim 
como as coisas são. Este é o lado de Deus e aquele é o lado de Satanás, assim, o lado de 
Satanás ouviria naturalmente vocês? Não. Para fazê-lo ouvi-los, vocês devem colocar três 
vezes mais esforços. Quando vocês colocam três vezes mais esforços, então um terço disso 
retornará. Por que é assim? Sendo que o número de conclusão chega depois de passar através 
dos estágios de formação e crescimento que pertencem a Deus, a fim de salvarmos Caim no 
curso de restauração atualmente, devemos colocar três vezes os esforços para tomar um. É 
assim como deve ser. Entretanto, ignorantes deste Princípio, vocês apenas ordenam as pessoas 
e não sabem como receber ordens. Esta atitude está errada. 
  
Assim não é como são os princípios de Caim e Abel. Abel está destinado a derramar sangue e 
lágrimas… A diferença é que ele está derramando lágrimas para abrir o caminho através do 
qual Caim pode sobreviver. Este é o ponto onde está a coisa preciosa, onde está o fundamento 
da vitória. É a mesma coisa para vocês. Quanto todos vocês cumpriram a responsabilidade de 
Abel para o benefício dos membros? Sacrificar para o benefício dessa vida… Vocês devem 
refletir e responder para si mesmos a questão, “Quanto se esforçaram para criar a vida de uma 
pessoa considerando-a como o objetivo definitivo de sua vida?" (70-149) 
 
Entre os membros da Igreja de Unificação, aqueles que se afirmam são todos Caim. Não foi 
Caim que nasceu primeiro? Abel não foi aquele que nasceu primeiro. Porque aquele que 
nasceu primeiro é Caim, aqueles que pensam sobre si mesmos de forma elevada apenas 
porque se juntaram anteriormente e desprezam aqueles que se juntaram mais tarde são pessoas 
que herdaram a linhagem da tribo Caim. Este tipo de pessoas deve receber treinamento tudo 
de novo no mundo espiritual. Não há outro caminho. Vocês devem apenas esperar e ver. 
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Eu não utilizarei o serviço daqueles que se afirmam apenas porque eles se juntaram 
anteriormente. Se eu fosse utilizá-los, então seguramente seremos arruinados. Este tipo de 
pessoa se coloca no lado de Satanás. 
 
Por esta razão, vocês devem respeitar as pessoas até o fim; vocês devem amar e reverenciar as 
pessoas até o fim. Aqueles que dormem até mais tarde de manhã, a despeito de eu acordá-los 
de manhã, serão todos expulsos. Vocês devem entender que existem estes princípios. Vocês 
entendem? 
 
Entre os membros da Igreja de Unificação, que tipo de pessoa é Caim? Aqueles que levantam 
suas cabeças bem alto e dão ordens para os outros ao redor são Caim. Então, quem é Abel? 
Aqueles que estão tentando concluir sua responsabilidade são Abel. Vocês entendem? [Sim] 
A despeito do fato que aqueles que se juntaram primeiro são originalmente Caim, eles tentam 
agir como Abel. Isto é como cair em uma armadilha preparada por si mesmo. Para esse tipo 
de pessoa, não importa o que ela faça e quão intensamente ela tente, a menos que faça coisas 
de acordo com o princípio, eu não a utilizarei. (49-214) 
 
Que tipo de ser é Abel e que tipo de ser é Caim? De acordo com nosso Princípio Divino, o ser 
chamado Caim é aquele que tenta colocar o fardo de seu problema e preocupações nos 
ombros dos outros. Enquanto Abel é aquele que está tentando alcançar e cuidar dos problemas 
dos outros, mesmo se ele mesmo também está enfrentando dificuldades. Essa é a diferença. 
(62-189) 
 
Que tipo de pessoa é Abel? Ele é alguém que recebe primeiro o amor de Deus, então se dispõe 
em fazer a missão ao grau que se iguala ao amor, e então faz contribuições para a providência 
tanto quanto o amor que ele recebeu. Porque Abel recebeu o amor de Deus, ele deve até 
mesmo se sacrificar a fim de trilhar o caminho da providência. Ele não tem nenhuma outra 
alternativa a não ser seguir em frente porque tem a tarefa de estabelecer o fundamento 
recíproco para receber amor que é igual ao fundamento da providência, mesmo se ele tiver 
que oferecer sua vida. Este mundo não é um mundo de correspondência, mas um mundo de 
conflito. O fato que ainda esperamos destruir o mundo de conflito e edificar um mundo de 
correspondência demonstra que esse mundo não é o mundo que temos agora. A nova era vai
raiar sobre nós. (51-82) 
 
Que tipo de pessoa é Abel? Ele é alguém que está ligado a qualquer ambiente. Quem gosta 
dele então? Deus deve gostar dele primeiro, e então o ambiente deve gostar dele. Quando 
refletimos com esta perspectiva, podemos entender que Abel não cumpriu sua 
responsabilidade em toda a extensão na família de Adão. 
 
Suponham que duas pessoas tenham intensa animosidade em relação uma a outra, como se 
fossem inimigas, e não são mais capazes de evitar, e começam a brigar. Entre as duas, que 
tipo de pessoa prevalecerá no final? Aqui, vingança não é uma regra inflexível. Se no lado da 
vingança há uma condição, um espaço para o perdão, então não pode haver nenhuma desculpa 
para a continuidade da vingança. Tudo será absorvido quando se está diante de algo que é 
melhor. Neste ponto, qual é o sujeito e qual é o objeto? Aquele que é melhor é o sujeito e 
aquele que é pior é o objeto. 
 
Então, que tipo de pessoa é aquela que está tentando se tornar uma pessoa boa? Ela é alguém 
que estabeleceu o padrão absoluto diante de Deus, o ser absoluto.  
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Dentro desse padrão absoluto, o mundo, a nação e o povo, como também todas as instituições 
e ideologias da sociedade estarão incluídos. Isto é como deve ser. Vocês devem criar o 
ambiente absoluto no qual isto pode ocorrer. Vocês devem se tornar alguém que tem a 
capacidade para dar e se estender, independentemente de qual sociedade e sistema vocês 
estejam. (34-233) 
 
Até agora, vocês fracassaram em entender as táticas de Deus e de Satanás. A estrada de Abel 
está sendo golpeada primeiro e então sendo tomada. No início, parece que Satanás está 
vencendo porque ele está golpeando primeiro, mas no final, ele deve retornar todas as coisas 
acrescentando a isto tudo o que é bom. Vocês entendem o que estou dizendo? Para o lado do 
mal, mesmo se ele conquista os outros, ele não será triunfante; ao invés, mesmo a bondade 
dentro do mal será aumentada. Em outras palavras, a forma que Deus opera é muito parecida 
com Deus preparando o bolo de arroz e colocando Suas mãos sobre ele, mas então quando Ele 
toma a massa de novo, há farinha de feijão colocada no topo do bolo de arroz. Por um curto 
período de tempo o mal floresce e se coloca na posição de golpear o bem, mas isso não 
significa que o céu declinará. 
 
Então vocês devem entender como distinguir Caim e Abel. Mesmo entre os membros da 
Igreja de Unificação, se há duas pessoas, então entre os dois há Caim e Abel. Para definir qual 
é Caim e qual é Abel, aquele que é golpeado é Abel e aquele que golpeia é Caim. Mesmo se 
você trata rudemente alguém que não causou nenhum prejuízo a você, você se torna um Caim. 
Vamos tomar um exemplo e dizer que há dois filhos diante dos pais, e a diferença de idade 
entre os dois seja pouco substancial. Entretanto, mesmo se para qualquer consulta ou qualquer 
outro aspecto o irmão mais velho pode agir em nome dos pais, se o irmão mais velho golpeia 
o irmão mais jovem, que esteja sem qualquer culpa, então os pais se colocarão no lado do 
filho mais jovem. As pessoas não entendem que este é o critério para julgar bem e mal que se 
aplica à sociedade atual. Aquele que está ferindo os outros sempre se torna a figura Caim. 
 
Entre os membros da Unificação, se vocês zombam de alguém que está trabalhando duro e 
exibindo grande devoção para o benefício da igreja, “Por que ele age de forma tão especial?” 
então vocês se tornam Caim. Vocês devem entender isto. É assim como Caim e Abel se 
colocam apartados um do outro. Alguém que está sendo criticado e sendo prejudicado sem ter 
cometido qualquer pecado é sempre Abel, enquanto alguém que critica e golpeia os outros se 
torna sempre Caim. 
 
Isto é assim, mesmo quando se diz apenas uma palavra. Mesmo quando estão falando, alguém 
que fala palavras que sejam benéficas é Abel, e alguém que fala palavras que prejudicam os 
outros é Caim. Em outras palavras, quando beneficiam alguém vocês não estão golpeando-a, 
mas quando estão fazendo algo para alguém para seu próprio benefício, é a mesma coisa que 
prejudicar a outra pessoa. Por esta razão, a posição pública é o lugar cujo propósito é 
beneficiar os outros, e a posição privada é o lugar onde alguém vive para seu próprio 
benefício. Desta forma, centrando em público e privado, Caim e Abel como também bem e 
mal são diferenciados. Vocês devem entender isto. (56-85) 
 
Alguém que tem a mentalidade mais pública é Abel. Entre os membros da Igreja de 
Unificação, há aqueles que acreditam que são Abel porque se juntaram primeiro, mas mesmo 
que tenham se juntado antes, se não podem ter uma mentalidade pública, então eles são Caim. 
Eles são Caim com certeza. Caim nasceu primeiro, mas porque ele não podia ser mais público 
do que Abel, ele tinha que seguir Abel. Pode haver aqueles entre os membros da Igreja de 
Unificação que insistem que por se juntarem primeiro, “Porque me juntei antes, eu sou Abel.” 
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Entretanto, o que são aqueles que não podem ter uma mentalidade mais pública do que 
aqueles que se juntaram mais tarde? [Caim] Eles são Caim. Se eles reivindicam ser Abel, 
então eles se tornam ladrões. A figura Abel é alguém que se coloca na posição mais pública. 
(31-165) 
 
Dentro da Igreja de Unificação, vocês estão todos ligados como Caim e Abel. De acordo com 
o princípio, devemos restaurar o indivíduo, a família, a tribo e o povo, mas se vocês tentam 
criar relacionamentos horizontais, então entrarão em conflito uns com os outros. Mesmo 
quando são assim, vocês devem silenciosamente abaixar suas cabeças e viver para o benefício 
dos outros. 
 
Portanto, há muitas pessoas que parecem ser apáticas umas com as outras. Entretanto, vocês 
devem entender que alguém que se sacrifica para o benefício do todo é o Abel. Vocês 
entendem. Não importa quão antes vocês se juntaram, isso é totalmente sem utilidade, porque 
a história vertical é composta dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. 
O período de tempo pode ser abreviado ou estendido. Vocês devem entender isto. (49-217) 
 
Vocês naturalmente virão a me admirar, porque tenho oferecido minha vida para sacrificar 
mais para o benefício da causa pública do que para meu próprio benefício e investido 
materiais e quantidades. Este é o princípio. Esta é a fortuna celeste. 
 
Quando voltarem desta vez, espero que vocês possam se tornar alguém cuja memória residirá 
nos corações de muitas pessoas. Esta é a única forma que podem se tornar Abel. Vocês 
entendem? A vontade de Abel não será realizada na posição de rebelião, mas quando alguém 
sinceramente inclina a cabeça e vive para o benefício dos outros. É assim como alguém está 
conectado ao fundamento para a perfeição de Abel. 
 
A restauração do reino do céu em âmbito mundial não pode vir a existir a menos que o 
fundamento para a perfeição de Abel no nível individual, no nível familiar, no nível de tribo 
ou povo, e no nível nacional e mundial possa estar ligado. Nós que entendemos isto devemos 
aplicar este Princípio centrando em cada dia independentemente de noite e dia, e para o 
benefício do desenvolvimento deste princípio fundamental, devemos estar correndo sem 
descanso. Podemos dizer que este tipo de pessoa é um homem de Deus. Vocês entendem? 
(64-81) 
 
4) Relacionamentos Caim e Abel Entre Membros 
 
Há Caim e Abel entre os membros da Igreja de Unificação, e aqueles que se juntaram 
primeiro são Caim, por isso são eles que se colocam na posição importante. Assim, quem é a 
pessoa que se juntou primeiro à igreja? Aquele que se juntou primeiro sou eu. Há alguém que 
se juntou antes de mim? Portanto, eu sou Caim. Mesmo se vocês perguntarem sobre isto para 
Deus, Ele concordará. Entretanto, eu não forço vocês a me servirem, dizendo, “Vocês devem 
me servir, todos vocês devem vir aqui.” Eu deixo vocês decidirem fazer isto se quiserem, e 
não fazer se não quiserem. A única coisa é que eu ensino vocês corretamente. Vocês devem 
saber que o vento do verão que sopra antes do vento do outono é mais assustador. 
 
Quando olho para os membros da Igreja de Unificação e pergunto a questão sobre quem é 
Abel, horizontalmente aqueles que se juntaram antes são Abel enquanto que verticalmente 
aqueles que se juntaram recentemente são Abel. Nos relacionamentos vertical e horizontal, o 
horizontal deve estar atento ao vertical e não ao contrário. É assim que deve ser. 
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Quando olhamos para Deus e o homem, o homem deve ser mais atento em relação a Deus do 
que Deus é atento em relação ao homem. A história da providência, que está destinada a 
valorizar esta tradição, é o curso fórmula. A razão que estou colocando os trinta e seis casais 
através do curso de sofrimento é porque não quero que eles sejam acusados por violar esta lei. 
Eu deixei todos os membros da Igreja de Unificação sozinhos, mas enviei todos os casais 
abençoados para trilharem o caminho de sofrimento. Eu fiz isto para que eles possam cumprir 
sua responsabilidade como Abel. Eles devem completar sua responsabilidade como Abel 
centrando na Igreja de Unificação. 
 
Fazendo isso, eles devem preparar todas as quatro direções. Vocês não devem viver de acordo 
com seus próprios desejos, mas de acordo com minhas palavras, e seguir esse caminho que 
estou trilhando. Eu não estou dizendo para vocês fazerem o contrário. Vocês devem herdar a 
tradição da Igreja de Unificação. Vocês estão destinados a fazer como estou fazendo. Eu 
tenho abandonado minha família e pais para trilhar este caminho. Isto é o que vocês também 
devem fazer. Vocês entendem? Vocês devem ser obedientes enquanto trilham este caminho. 
 
Qual é o segredo para se tornar a figura Abel? É salvaguardar a tradição. Alguém que não se 
rebela nem mesmo quando está enfrentando a morte deve se tornar Abel. Vocês devem 
entender isto. Jesus é citado como sendo o novo cordeiro, certo? Portanto, mesmo se vocês 
são golpeados, não devem se rebelar. (49-214) 
 
Vocês são líderes Caim ou Abel? Vocês são Caim diante de mim. Todos vocês concordam e 
dizem, “Eu quero que o Mestre seja meu irmão mais velho,” certo? A fim de que eu seja o 
Mestre, eu devo cuidar e amar vocês mais do que amo a mim mesmo. Este é o Princípio. Isto 
é verdadeiro onde quer que eu estou. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Olhando 
para isto horizontalmente, vocês devem se colocar na frente. Vocês entendem? 
Horizontalmente, vocês devem superar o mundo satânico. Vocês devem se colocar na posição 
onde tenham a condição de ter nascido primeiro. Entretanto, olhando para isto verticalmente, 
vocês são Abel que se colocam na posição de ter nascido depois. Assim, eu devo ser 
absolutamente uma unidade com Deus. Tendo alcançado a unidade, Caim e Abel devem se 
tornar uma unidade. 
 
Este é o Princípio. Isto é vertical e o Princípio. Sendo que Deus existe primeiro, Ele é o mais 
velho e eu sou o filho mais jovem. Além disso, na Igreja de Unificação, eu sou o filho mais 
velho e todos os que se juntaram à igreja são os filhos mais jovens. Isto é dizer que o padrão 
vertical tem a forma do Princípio enquanto o padrão horizontal se torna a posse de Satanás. 
Isto será o oposto. Vocês devem entende isto claramente. O padrão vertical tem a forma do 
Princípio. Vocês entendem? 
 
Verticalmente, eu me coloca na posição do filho mais velho enquanto vocês se colocam na 
posição dos filhos mais jovens. Horizontalmente, vocês se colocam na posição dos filhos mais 
velhos enquanto eu me coloco na posição do filho mais jovem. Portanto, a fim de restaurá-los, 
eu devo servir vocês. Este é o princípio. Isto se tornará o oposto. Assim, vocês podem vir aqui 
somente quando completam sua responsabilidade horizontalmente. Somente quando se 
tornam completamente uma unidade comigo de forma vertical e horizontal, vocês podem 
entrar na posição de Abel. Por isso, verticalmente vocês estão na posição do irmão mais velho 
e horizontalmente vocês estão na posição do irmão mais jovem. Os membros estarão na 
posição do filho mais velho, porque estão no lado de Satanás. Se vocês realizam isto 
fielmente, então tudo se tornará sacudido. Vocês entendem? 
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Em outras palavras, como o relacionamento entre vocês e eu, mesmo no relacionamento entre 
vocês e os demais membros, verticalmente vocês se colocam na posição de irmão mais velho 
enquanto os membros estão na posição de irmão mais jovem; por esta razão, eles podem ser 
governados automaticamente. Vocês podem ter domínio sobre eles, mas no mundo externo 
quando lidam com eles horizontalmente, vocês não podem governá-los.  
 
Vocês se colocam na posição de Abel enquanto os membros se colocam na posição de Caim. 
Isto se tornará o oposto. Por esta razão, a fim de restaurá-los, o líder deve seguir através do 
curso de indenização de Abel em benefício deles. Do contrário, a restauração não será 
cumprida. 
 
O que isso significa é que, aqueles membros que juram manter fé absoluta podem ser 
governados quando vocês enxergam os ajustes, porque eles estão dentro de vocês, mas 
aqueles que se juntaram recentemente devem seguir através do curso de restauração através de 
indenização. A partir da posição vertical, vocês podem tratá-los como irmãos mais jovens a 
partir da posição do irmão mais velho, mas este não é o caso quando vocês estão na posição 
horizontal. Se vocês não lidam com eles através do processo de restauração através de 
indenização, quando eles falham em se tornar uma unidade, eles não terão qualquer outra 
forma para retornar. É a mesma coisa. 
 
Por esta razão, logo que alguém se junta à igreja, tudo o que se tem, todos os pertences 
incluindo o corpo e a mente devem ser oferecidos para Abel, e dizer, “Eu ofereço até mesmo 
meu amor para você.” Esta é a única forma para se tornar uma unidade. Isso é fácil de fazer? 
Vocês não podem se tornar o filho antes de se tornarem completamente unidos com Deus e 
comigo. Vocês não podem se colocar na posição do filho. Antes de se tornarem 
completamente unidos, não há nenhuma posição de Abel. Não há nenhum lugar para vocês se 
colocarem. 
 
Assim, depois que se colocam no solo firme, vocês devem elevar as pessoas nas quatro 
direções. Este é o lugar de onde vêm as doze tribos. Porque há doze meses, doze tribos devem 
ser formadas. Elas devem se submeter completamente e se tornar uma unidade 
horizontalmente em dar e receber umas com as outras. Tal como há doze meses na terra para 
criar um ano, mesmo no mundo espiritual, há essas doze portas. Este é o lugar de onde se 
originam as doze tribos.  
 
Se vocês não podem emparelhar as doze direções em número, então vocês devem criar a base 
de quatro posições em quatro direções. Este não é o grau que indica a tridimensionalidade das 
quatro direções, mas representa as doze direções e os doze meses. Vocês devem preparar em 
todas as quatro direções aperfeiçoando a base de quatro posições. 
 
Fazendo isso, Jesus assegurou três discípulos centrando nele para formar as quatro direções. 
Centrando nisto, ele elevou doze discípulos. Esta é a razão pela qual na Igreja de Unificação, 
vocês são orientados a testemunhar para três pessoas para a bênção. Sem isto, vocês não terão 
o fundamento do número quatro e, portanto, vocês não podem possuir o direito para 
condições de indenização. Vocês entendem o que isto significa? Vocês nem mesmo entendem 
isto.  
 
Vocês estão tentando fazer a restauração através de indenização e o trabalho de restauração, e 
assim por diante. Se vocês não entendem isto, todas as suas tentativas serão em vão. Suas 
vidas de fé se colocam na posição de Satanás. (116-266) 
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5) A Missão de Abel 
 
Temos aprendido sobre os problemas de Caim e Abel no Princípio. Abel está destinado a se 
separar de Satanás ou de Caim. Depois disso, entrando na realidade do amor de Deus, 
experimentando a tristeza de Deus e do irmão mais velho, estamos destinados a fazer uma 
determinação de sacrificar nossas vidas no lugar deles, e salvar o irmão mais velho mesmo se 
isso significar colocar nossas vidas em risco e oferecer nossas vidas. Entretanto, durante este 
processo, Caim assassinou Abel. 
 
Os membros da Igreja de Unificação entendem o Princípio Divino. Por isso os membros se 
colocam na posição de Abel. Por esta razão, vocês devem primeiramente ser capazes de lutar 
contra Satanás, e se separar do mundo satânico. Isto significa que vocês devem entrar na 
realidade do amor de Deus. Entretanto, isto não é tudo. A partir desse momento, vocês devem 
estar dispostos a se sacrificarem a fim de resolver o coração triste de Deus e dos irmãos e 
irmãs que estão acorrentados ao mundo satânico. Vocês devem tentar salvá-los do mundo 
satânico oferecendo sua vida e se sacrificando como o resgate. A providência de restauração 
se moverá em frente a partir do momento que Abel se sacrifica. Esta é a fórmula que vocês 
devem lembrar. Isto deve se tornar uma unidade da providência de Deus. (52-52) 
 
O que Abel deve fazer agora? Sendo que Abel não pode ir sem Caim, ele deve buscar por 
Caim. Em uma família, quem é a figura Caim mais representativa? Tão logo vocês possam 
subjugar esta figura Caim, então todo o resto também se submeterá a vocês. Vocês deveriam 
conquistar a mais mal de todas as pessoas tipo Caim ou superar o Caim menos mal? [O Caim 
mais mal] Ha ha ha. Por quê? Por quê? Isto é porque quanto mais mal aquele Caim é, mais 
objetos ele governa. Seria fácil conquistá-lo? [Difícil] (76-333) 
 
Quem Abel de amar? [Caim] Abel deve amar Caim. Ele deve subjugá-lo naturalmente com 
amor. Ele deve se colocar na posição de amá-lo com sangue e lágrimas. Ele deve dar amor 
que é o mais elevado. Do contrário, Caim não cederá, e assim, a restauração não pode ser 
realizada. Devemos fazer isto para o benefício da igreja cristã, a nação coreana, e a Coreia do 
Norte. Esta é a razão que estou orando pela Coreia do Norte exatamente agora. (34-283) 
 
Antes de amarem Abel, vocês devem amar o arcanjo, e depois de amar Caim, vocês devem 
amar Abel. Este é o Princípio. O arcanjo se tornou Satanás, e o irmão mais velho é Satanás. 
Portanto, Abel deve amar Satanás. Vocês devem também amar Deus. Isto é importante. Isto é 
do que todas as coisas dependem. 
 
Sem amor, Satanás não partirá. O Cristianismo de hoje nem mesmo sonha sobre como se 
separar de Satanás e o mundo satânico. Porque o Cristianismo pereceria quando ele prega, 
“Pela fé, com a ajuda da cruz receberemos salvação?” Satanás deve ser separado e Caim deve 
ser submetido. A questão é como Abel cuidará destes dois problemas. 
 
Qual é a responsabilidade de Abel? É trazer Satanás sobre seus joelhos. A menos que Satanás 
se renda, ele não pode ser separado. Satanás deve ser conquistado e Caim deve ser submetido. 
Vocês devem entender o Princípio que, com amor, o irmão mais velho deve ser rebaixado 
para a posição do irmão mais jovem, para que o mais jovem se torne o irmão mais velho. Se 
não houvesse a queda, o fundamento para a perfeição individual, a perfeição familiar, a 
perfeição tribal, a perfeição do povo, a perfeição nacional, a perfeição do mundo e a perfeição 
universal como também a realidade do amor de Deus teriam sido estabelecidos centrando em 
Adão e Eva, de uma vez só. Não pode haver nenhum Satanás ou queda neste ponto. 
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Devido à queda, há uma barreira dentro do indivíduo, da família e de todas as outras coisas. 
Desta forma, Adão e Eva se tornaram inimigos. Somente pode haver destruição quando as 
coisas estão centradas em Satanás. Se a vontade de Deus não pode penetrar neste ponto, então 
tudo será destruído. Tudo será dividido. Por esta razão, têm ocorrido conflitos no nível 
individual, entre irmãos, no nível tribal, nos níveis de povo, nacional e mundial, até o inferno, 
e em todo o mundo espiritual, e até sob os assistentes de Deus. 
 
Quem tem que trazer solução para tudo isto? Abel deve fazer isso. Em outras palavras, porque 
Adão caiu, Abel devem resolver tudo isso a partir da posição de Adão. Entretanto, porque 
todos os quatro bilhões de pessoas do mundo, que se multiplicaram a partir de um indivíduo, 
não podem ser trazidos a uma conclusão de uma vez, centrando nos níveis estamos lançando 
um movimento no qual a restauração através de indenização deve conectar todos os níveis de 
indivíduo, família e tribo.  
 
Satanás e Caim estão no primeiro nível. Vocês devem entender isto. Satanás é o pai e este é o 
filho. Então quando eles se rendem? Eles serão separados na posição onde mesmo se eles 
morrem oferecendo suas vidas para nós centrando no conteúdo do amor de Deus, eles 
continuarão a louvar a Deus. O que vocês fazem para tornar isto uma realidade? Abel deve 
entrar no mundo satânico. Ele deve deixar sua terra natal para entrar no mundo satânico, e 
somente quando pode conquistar Satanás depois de entrar no mundo satânico, ele pode 
alcançar a posição original. Ele tem que sair. Ele tem que deixar sua casa. (129-216) 
 
Abel deve se colocar na posição onde pode morrer por Caim e oferecer sua vida. Do 
contrário, Caim não será submetido diante de Abel. Ele pode retornar somente quando está 
disposto a morrer por Caim. Vocês entendem? 
 
Por esta razão, Jesus ensinou que aqueles que tentam morrer viverão, e aqueles que tentam 
viver, morrerão. Estas palavras se aplicam tanto para Abel como para Caim. A fim de que 
Abel possa salvar Caim, ele não deve ter um segundo pensamento sobre dar sua vida. Do 
contrário, Caim pode ser restaurado? Não, não há nenhuma outra forma.  
 
Além disso, a fim de que Caim possa seguir Abel, ele deve estar pronto para morrer. Do 
contrário, ele pode segui-lo? Não. Os dois são iguais. A partir deste ponto de vista, alguém 
que tenta morrer, viverá, e alguém que tenta viver, morrerá. (34-99) 
 
O que Abel deve fazer? Ele deve restaurar três gerações. Primeiramente, Caim deve ser 
restaurado. Então, os pais devem ser restaurados. Então, qual missão repousa à frente dele? 
Deus deve ser liberado. Estas são as três grandes missões. Vocês entendem? Em outras 
palavras, sem liberar o mundo satânico, os pais não podem aparecer. Depois disso, se os pais 
não são liberados, Deus não pode ser liberado. É a missão de Abel ser responsável pelas três 
realidades de liberação. (58-68) 
 
Abel está na posição de filho e Caim está na posição de filho adotivo. Portanto, Caim deve 
absolutamente obedecer Abel. Entretanto, Caim traiu Abel. Abel deve encontrar Caim 
novamente. Em outras palavras, tal como depois de sua morte na cruz, Jesus teve que 
ressuscitar e procurar por seus discípulos, Abel foi assassinado por Caim, mas ele devia 
procurar por Caim. Ele deve ir e procurar pelos descendentes de Caim que o traiu. Aqueles 
que representavam estas posições foram Cam e Sem no tempo de Noé. (24-331) 
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6) A Missão do Ministro que é Abel 
 
A partir de agora, devemos restaurá-los através de indenização. Restauração através de 
indenização é o único caminho. Quem trilha o caminho de indenização? Abel está destinado a
trilhá-lo. Então entre o líder da igreja e um novo membro, quem é Abel? [o líder da igreja] 
Agora, Caim pode trilhar a estrada de indenização? Respondam-me. Há tal coisa? Não há. 
 
O caminho de indenização está destinado a ser trilhado por Abel. Líderes da Igreja de 
Unificação não entendem isto. Eles esquecem isto. Vocês devem entender isto. Todos vocês 
que são os representantes de diferentes nações também devem saber isto. 
 
Quem trilha o caminho de indenização? Caim não é essa pessoa. É Abel. Ao derramar 
lágrimas, ele deve chorar primeiro, e mesmo passando fome, ele deve experimentar fome 
primeiro, ele deve ser amaldiçoado primeiro, e ele deve ser golpeado primeiro. Esta é a forma 
que ele pode trilhar o caminho de indenização. Quando alguém se junta, então vocês devem 
ouvir tudo que eles têm para dizer de sua vida passada, e a partir da posição paternal, vocês 
devem dar conselhos, derramar lágrimas e orar por eles; isto é o que vocês devem fazer. 
 
Quando alguém próximo está partindo, vocês não podem descansar sem seu coração ficar em 
paz. Assim, vocês acompanham esta pessoa até sua casa, e quando rompe a manhã, vocês
ficam tão preocupados que esperam esta pessoa na frente de casa. Vocês devem ser capazes 
de fazer isto. No final, vocês devem se tornar alguém que gosta das pessoas mais do que 
qualquer outro. Vocês devem ser alguém que ama mais Caim. Este é o caminho de 
indenização. Somente fazendo isso, essa pessoa seguirá seu caminho da forma certa. Ela 
seguirá o caminho de indenização. Por esta razão, vocês devem trilhar o caminho de 
indenização. 
 
Agora, quem está destinado a trazer a unidade? [O Líder] É da natureza de Caim, morder, 
rasgar e repentinamente interferir. Portanto, vocês devem orar derramando lágrimas diante de 
Deus, e orar acordados através das noites. Vocês devem ser o paciente doente entre os 
pacientes doentes, e o mais preocupado entre os preocupados, e desta forma, vocês devem 
entender que o caminho de indenização está relacionado com o céu sobre a história de 
tristeza. Vocês devem sentir que vão desmaiar depois de estarem cercados por algumas coisas 
misteriosas. Seu coração nunca pode estar em paz. (88-263) 
 
Quem está destinado a pagar indenização por Caim. Abel? Caim está destinado a fazer isso, 
ou Abel está destinado a fazer isso? Abel está destinado a fazer isso. Um sacerdote não está 
destinado a sentar de braços cruzados e não fazer nada construtivo. Com um coração de 
devoção, somente depois de se esforçar ao máximo e investir todo o seu coração, ele merece 
estar nessa posição. Este é o Princípio. Este é o processo de recriação. Vocês devem tentar 
fazer isto. (75-167) 
 
Alguns de vocês atualmente, logo que chegam a algum lugar, dizem, “Sendo que o Mestre me 
autorizou a ser um líder regional ou um líder distrital, eu sou Abel.” Esta pessoa não deve se 
tornar Abel. Ele foi enviado para fazer a missão de Abel. Entretanto, mesmo fazendo a missão 
de Abel, ele está dizendo, “Sirvam-me, obedeçam minhas ordens.” Quando os pais ordenam 
os filhos a fazerem as coisas, se eles apenas se sentam de braços cruzados e dão ordens, então 
esses pais são pais adotivos. Vocês entendem? Eles são padrastos. Pais de verdade 
acompanharão os filhos e trabalharão juntamente com eles. Eles ensinarão enquanto 
trabalham. Isto não é verdade? Isto está certo? [Sim] Estes são pais verdadeiros. (75-168) 
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Até agora, vocês têm a ideia errada sobre o conceito de amor da Igreja de Unificação entre 
Caim e Abel. Vocês pensam que os líderes são incondicionalmente Abel, mas este não é o 
caso. Abel está destinado a salvar Caim. Depois disso, se tornando uma unidade, eles podem 
ir diante da mãe. Mesmo se vocês não se tornaram uma unidade com o líder, se alcançaram 
unidade entre vocês mesmos, o líder virá e se juntará. Este é o significado do ditado que diz 
que onde há duas ou três pessoas orando, Deus estará com eles. Mais do que orar sozinho, se 
duas ou três pessoas se reúnem para orar, então... Vocês têm amigos por quem podem escavar 
sua carne e dar seu sangue? Vocês têm esses companheiros? 
 
A partir de hoje, vocês devem jogar fora os pensamentos centrados no líder que tinham até 
agora, e assumir a ideologia que sempre se centra nos membros. Por que isto é assim? Se há 
um chefe da família, então a fim de criar o céu na família, o chefe deve impor a perspectiva, 
não para seu próprio benefício, mas para o benefício dos membros da família. Do contrário, o 
céu não pode ser construído na família. É a mesma coisa. A partir de agora, devemos mudar o 
que esteve centrado em mim na Igreja de Unificação até agora, para algo que esteja centrado 
em todos vocês, para que o esforço possa estar concentrado em conectar a congregação de 
amor de forma horizontal. Isto não vai funcionar se estamos apenas tentando fazer 
verticalmente. 
 
Deste modo, vocês devem amar os Verdadeiros Pais da mesma forma que amam Deus, e amar 
toda a humanidade tal como vocês amam os Verdadeiros Pais. Vocês devem se tornar unidos 
com todas as pessoas no mundo. Vocês devem digerir o ambiente que não gostam, no qual 
podem cheirar o odor ruim dos pés, boca e corpo das pessoas perto de vocês. Vocês devem 
lavar seus pés. Se as pessoas não têm roupas para vestir, então vocês devem dar a elas suas 
roupas. (Aplausos) (115-56) 
 
Se não podem experimentar o amor celeste na terra, vocês não podem ir para o Reino do Céu. 
Vocês já amaram sinceramente uma pessoa tipo Caim? A fim de ir para o Reino do Céu, seu
amor deve superar o amor paternal e o amor conjugal do mundo satânico. Os pais até mesmo 
morrem para o benefício de seus filhos no mundo decaído; e assim, nosso amor deve superar 
o amor paternal do mundo decaído. 
 
Vocês não podem ir para o Reino do Céu sozinhos. Um homem e uma mulher devem estar 
unidos. A fim de seguir através deste processo, uma pessoa do casal deve seguramente se 
tornar unida com Caim. Um ambiente adequado é necessário. Antes de receber os pais ou o 
cônjuge, vocês devem estabelecer um padrão de unidade entre irmãos e irmãs. Este é o 
pensamento de Unificação. 
 
Quando Satanás reconhece a condição que eu amei Caim tanto quanto eu amei Abel, então ele 
irá embora. Quando ajudam a criar bebês de seus parceiros de trindade, vocês devem ser duas 
ou três vezes mais dedicados a eles do que para seus próprios bebês. Se a trindade não pode 
criar unidade, como podemos criar unidade mundial? Três nações devem estar unidas. Vocês 
devem amar o mundo mais do que amam o Senhor.  
 
O Pai recebeu perseguição de três nações, três eras e três soberanias. A trindade é um irmão. 
Portanto, quando as três famílias se tornam unidas, elas podem realizar as cerimônias no lugar 
do Pai. Se vocês negligenciam a trindade e apenas se concentram no bem-estar de suas 
famílias, vocês perecerão. Vocês não devem representar o Pai apenas em Seu nome; ao invés 
disso, vocês devem representar o Pai em Sua responsabilidade e coração. 
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Quando Caim assassinou Abel, a história seguiu a forma errada, por isso toda a humanidade 
se tornou filhos de Satanás – os filhos de um servo. Os seres humanos estavam destinados a 
serem príncipes e princesas, mas eles se tornaram os filhos do servo. Quanto Deus ficou 
sufocado? Jesus, o Messias, no lugar do Adão original, veio como um farol, unido com Deus 
e amor de Deus em espírito e corpo. Portanto, todos os homens e mulheres na realidade 
satânica podem ser atraídos para o Senhor, valorizando o dia de Sua vinda. Esse é o motivo 
pelo qual a história é uma história de indenização. Nenhuma outra explicação é necessária. 
 
Seção 3 – Elementos Essenciais da Orientação Dada para Membros
[Parte 1] 
 
1. Viver para o Benefício dos Outros 
 
1) Verdadeiro Pai e Altruísmo 
 
Quando eu fui para a Coreia para as turnês, o povo coreano estava dizendo todos os tipos de 
coisas sobre mim, tal como que não havia ninguém maior nos cinco mil anos de história do 
que o Rev. Moon. Isto provavelmente também seja verdade na América. (Aplausos) Isto 
provavelmente também seja verdade no mundo livre. É possível que eles estejam dizendo, 
“Apenas olhando para como o Rev. Moon está fazendo esse tipo de trabalho onde tem sido 
perseguido tanto, parece que nunca houve alguém como ele antes. Ele se tornará um santo 
vivo.” É possível que eles possam dizer, “Assim é provavelmente como seja um santo vivo.” 
Por esta razão, para as pessoas de todo o mundo, a expressão, Segundo Advento, se tornou 
parte de seu vocabulário. (Aplausos) 
 
Que tipo de ideologia eu possuía quando cheguei a esta posição a partir dos lugares mais 
baixos? O que me tornou assim? É o amor altruísta, somente há isto. Onde quer que passei, 
nem mesmo deixei um único traço de débito. Eu deixei as outras pessoas ficarem em débito 
comigo. Se havia alguma nação e povo, então eu derramava lágrimas para seu benefício e 
suplicava sobre sua bênção. Vocês devem saber claramente que não temos escolha além de 
trilhar esse caminho, porque estamos tentando trilhar o caminho de vida a partir da posição de 
ter conquistado completamente a realidade satânica. 
 
Quando eu pergunto, “Minha perna, quando você fez coisas para o benefício de sua vila, 
nação e mundo? Meu olho, nariz e boca, quando vocês fizeram isso? Minha mão, quando 
você fez isso?” Eles responderão, “Sempre que você dá a ordem, nós seguiremos.” É assim 
como são meus olhos e meu espírito. Mesmo se a morte se aproxima de mim, estou 
determinado a não ficar em débito nem mesmo com a palavra, “morte.” Não importa o quê, 
estarei tendo pessoas em débito comigo. (131-36) 
 
Vocês sabem como Jesus lavou os pés dos discípulos, certo? Vocês também não podem reuni-
los a menos que estabeleçam essa tradição. Isto é o que tenho feito até agora. Quando ouvi
que os filhos de inimigos estão famintos, eu dei tudo o que tenho, exceto as roupas íntimas e 
cobertor. Então, eu tenho vivido com apenas um conjunto de roupas íntimas e cobertor para a 
semana. No final, eu venderia o cobertor para eles. 
 
Porque eu fiz essas coisas? Isto não é porque eu sou tolo. A fim de seguir o caminho de 
restauração, uma pessoa deve estabelecer firmemente a condição absoluta de ter amado o 
inimigo. Não há muitas pessoas no mundo que podem fazer isso.  
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Entretanto, sendo que vendi todos os meus bens para o benefício dos filhos dos meus 
inimigos, e até mesmo vendi o último cobertor quando tinha somente o cobertor e roupas 
íntimas, eu fiz o máximo que pude. Eu tinha que fazer essas coisas porque tinha que colocar 
em prática o comando na Bíblia de amar o inimigo. (23-320) 
 

2) O Propósito de Existência do Líder da Igreja é para o Benefício dos Membros 
 
Apenas porque acreditam em Jesus, vocês não devem simplesmente chamar, “Jesus!” Vocês
devem primeiramente estabelecer uma ponte intermediária. Em nossa vida horizontal, quando 
vamos para uma igreja para estabelecer essa ponte, essa igreja seguramente tem um líder. O 
líder da igreja não é alguém que está tentando servir seus próprios objetivos. Vocês devem 
entender que se há tal líder, ele não está qualificado para se tornar um líder. Porque o líder 
tem a responsabilidade para estabelecer uma ponte intermediária, ele precisa cuidar que os 
membros possam vir até ele. 
 
Porque o líder da igreja existe para o benefício dos membros, ele é responsável pelos 
problemas espirituais dos membros e as questões de suas vidas centrando na vontade de Deus. 
O líder está destinado a orientar os membros centrando na área pela qual ele é responsável. 
Então, quando o líder está em uma posição elevada aos olhos de Deus, quando os membros se 
tornam unidos com ele, então eles também podem se elevar para posições elevadas.  
 
Quando o líder ora por vocês e ora para que seus pecados sejam perdoados, então por causa 
da oração, vocês podem participar na posição que ele se coloca. Esta é a razão que as pessoas 
querem receber as orações daqueles que as inspiram grandemente. Desta forma, vocês devem 
estabelecer a ponte e persegui-la. (32-165) 
 
Vocês valorizam o relacionamento vertical com Deus, mas frequentemente ignoram os 
relacionamentos com as pessoas. Quando olhamos para o conteúdo do Princípio que deve ser 
ensinado, podemos ver que este é um evangelho e verdade preciosos. Portanto, sem a unidade 
do conteúdo vertical sobre Deus e o relacionamento horizontal entre Caim e Abel, não pode 
haver qualquer restauração. Vocês devem entender que este é o ponto onde todos os 
conteúdos que simbolizam a verdade estão contidos, e todos os significados que simbolizam a 
cruz também estão contidos. 
 
Por esta razão, todos devem sempre pensar sobre Deus, não importa se ele ou ela está feliz ou 
triste. Antes do padrão vertical, uma pessoa deve pensar sobre Deus tanto quando está feliz 
como quando está enfrentando dificuldades. Por que é assim? Isto é para que o todo possa se 
unir com Deus. Portanto, no ambiente externo deve haver um fundamento para os membros 
chorarem juntamente com vocês quando estão sentindo tristeza. Além disso, também deve 
haver um fundamento para vocês compartilharem sua felicidade com os membros. 
 
Deste modo, tanto quanto vocês cuidam de Deus, vocês devem cuidar das pessoas. Vocês 
devem entender o significado por trás das palavras de Jesus, “Quando vocês fazem algo para 
alguém muito pequeno e insignificante, então isto é a mesma coisa que fazer algo para mim.” 
Ele disse isto embora os discípulos não realizassem isto diretamente. (34-229) 
 
Porque vocês estão atualmente engajados no conflito Caim-Abel no plano horizontal, vocês 
devem amar e cuidar dos membros. Vocês devem cuidar deles com o mesmo coração de 
Deus. (76-337) 
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Quando vocês consideram o líder, ele não é alguém que está sempre feliz. Ele é uma pessoa 
miserável. Por que ele é miserável? É porque ele sempre sente um sentimento de estar em 
débito. Ele deve sempre sentir que está em débito e estar determinado para cuidar bem dos 
membros. Eles devem ser desta forma. 
 
Quando vocês olham para alguma pessoa miserável, é sua tarefa estarem preocupados sobre 
sua vida e falarem com ele ficando acordados a noite inteira. Quando o líder espiritual vê que 
alguém está enfrentando a morte, é sua responsabilidade evitar que a pessoa trilhe o caminho 
da morte se sacrificando. Isto é verdade? Ele deve estar nessa posição. 
 
Portanto, o que isto significa? O que importa é quanto vocês viveram para o benefício dos 
membros. Isto não é verdade? A questão é quanto vocês têm cuidado deles. Eles não são 
alguns estranhos. Eles são suas extensões. Eles se tornarão seus galhos. Vocês entendem? 
Eles se tornarão seus ramos. A fim de que os galhos cresçam bem, vocês devem protegê-los 
bem. Deste modo, quando vocês testemunham para alguém, podem chamar essa pessoa de 
filho espiritual, certo? O que é isso? Eles são seus galhos. Contudo, quanto esforço e 
dedicação vocês colocaram para fornecer nutrição para eles? A fim de fazer isso, vocês devem 
se tornar o tronco ou as raízes. Se vocês são as raízes, então quanto mais há galhos e ramos, 
mais vocês precisam fornecer nutrição de forma incessante a partir da terra, e esta condição de 
abundância é um pré-requisito para o desenvolvimento. Esta é a única forma que eles podem 
crescer. Se há uma limitação, se vocês não podem fornecer ao topo a nutrição que é 
necessária, então o topo vai murchar e morrer. Isto não é assim? É assim como as coisas 
serão. (70-147) 
 
Quantas lágrimas vocês já derramaram para o benefício da nação, dos membros e irmãos, 
quanto vocês praticaram amor verdadeiro? Este é o problema. Na medida que nós, a Igreja de 
Unificação, estamos buscando a história de coração centrando neste tipo de questão, nosso 
padrão não pode ser inferior ao padrão de coração de Jesus dos tempos históricos. Centrando 
no coração de Deus, devemos ser maiores. (60-145) 
 
Uma pessoa que vive para o benefício dos outros não fica endividada com os outros. Se ela 
vive essa vida altruísta, então sem falhas, três gerações de seus descendentes prosperarão. 
Quando vocês abrirem a porta de manhã quando o galo cantar, haverá pessoas lá fora 
esperando por vocês. Sem dormir, mesmo de noite, elas virão subindo as paredes. Não é assim 
como deveria ser? Depois que elas vêm, vocês devem falar sobre a visão pública de Deus, 
sobre as pessoas e este mundo. 
 
Quando vocês estão falando centrando na perspectiva do amor de Deus e do mundo ideal de 
Deus, então nem mesmo perceberão que a noite já passou. Vocês sentirão como se partir fosse 
a maior tristeza de milhares de anos, e não estarão cientes do fato da passagem do tempo. Este 
tipo de tempo está conectado, e nessa base, o fundamento pode ser estabelecido. Vocês 
entendem o que estou dizendo? 
 
Até agora, vocês estiveram tentando ser servidos, dizendo, “Eu sou o líder, por isso me 
obedeçam.” Não é assim como tem sido? Vocês estiveram concentrando seus esforços em 
serem servidos, mas a partir de agora, vocês devem se concentrar em servir as pessoas. Vocês 
entendem? [Sim] Vocês não devem estar em débito. Vocês devem tentar isso. Vocês devem 
deixar os outros em débito com vocês quando forem para as vilas. A coisa mais simples a 
fazer é ter as crianças na vila em débito com vocês. A seguir, vocês devem fazer as pessoas 
mais velhas ficarem em débito com vocês. (68-115) 
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Um grande líder deve tomar parte na tristeza das pessoas e orientar aqueles que estão 
enfrentando dificuldades. Se vocês vão orientar aqueles que estão experimentando 
tribulações, então devem se colocar na posição de experimentar também dificuldades. Então, 
a fim de orientar alguém que está passando por sofrimento, vocês devem estar em uma 
posição que supera a posição de sofrimento, e a fim de orientar alguém que enfrenta a morte, 
vocês devem estar em uma posição que supera a morte. 
 
Quando vocês encontram um novo evento, algo que não podem fazer, então o que deveriam 
fazer? Vocês devem ficar entusiasmados e interessados nisto com a atitude, “Que interessante.
Começará a haver um registro em uma página da minha vida.” Se vocês fazem bem, então 
conseguirão superar isto, mas se falham, então vocês terão que recuar. (65-309) 
 
3) Quando Você Tenta Viver para Seu Próprio Benefício, o Universo o Acusará 
 
Quando vocês perguntam para um casal que está caminhando nesses lugares como Broadway, 
“Onde vocês estão indo?” Se eles respondem que estão indo para a nação porque querem 
fazer isso, então aplaudam em favor deles. Se eles dizem que estão indo na direção da nação, 
então os aplaudam. Entretanto, se eles estão apenas seguindo, depois de ter abandonado a 
nação, então desprezem eles. O universo aplaudirá aqueles que seguem na direção de um 
lugar grande como um grande casal. Céu, terra e todo o ar, o mundo inteiro vão aplaudir. 
 
O universo acusará vocês sobre todas as coisas, se estiverem seguindo para seu próprio 
benefício, não perseguindo causas maiores, mas somente coisas para seu próprio benefício. 
Por que é assim? Porque o universo foi criado centrando no amor e nos princípios de amor, 
ele dança nesse ritmo, e não no ritmo do indivíduo. Este é o poder que o universo tem. Vocês 
entendem bem isto, certo? [Sim] (131-124) 
 
Embora o amor paternal seja grande, se ele está destinado principalmente para que os pais 
sejam servidos, então os filhos não precisam do amor dos pais. Embora o amor dos filhos seja 
grande, mas se os filhos dizem para seus pais viverem para seu próprio benefício, então 
mesmo os pais não irão querer esse amor. Amor que induz vocês a amarem os outros e os 
outros a amarem vocês... Se vocês deram dez, então a quantia que retorna é sempre onze. É 
assim como é o amor altruísta. Se o parceiro me amou e viveu para meu benefício com algo 
pequeno, então eu iria querer dar de volta mais do que isso. Isto se multiplicará 
continuamente. Depois de passar algum tempo com a multiplicação, se isto seguir pelo resto 
da vida, então cruzará toda a nação, o mundo, o mundo eterno, o reino do céu, e então 
finalmente chegará ao mundo celestial. Enquanto uma pessoa quer que os outros vivam para 
seu próprio benefício, ela será reduzida. Depois de uma ou duas vezes, o amor que costumava 
ser dez será reduzido para oito. Quando vocês vivem somente para seu próprio benefício, seu 
coração será enrolado e dobrado. De onde vem o amor? Ele vem a partir do parceiro, mas 
somente ao longo do caminho do altruísmo, o amor puro e ideal viajará indo e voltando. 
Amém! Digam isto juntos. [Amém] (119-326) 
 
4) O Resultado do Altruísmo 
 
Vocês devem ser mais altruístas. O que é ser mais altruísta? Alguém que é mais altruísta se 
tornará o líder. Entre dez pessoas, aquele que se torna o centro é aquele que ama e vive para o 
benefício das dez pessoas. Todas as dez pessoas virão procurar por ele. Isto não é verdade? 
Isto é verdade ou não? As pessoas pensam que altruísmo não é bom. Vocês devem entender 
que aquele que se preocupa com os outros se torna o centro e o líder. 
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Vocês devem saber que essa pessoa se torna o mestre e o centro. Aquele que se torna o 
presidente é aquele que se preocupa mais pela nação. Isto não é verdade? Aquele que pode 
herdar a empresa é aquele que se preocupa mais e se sacrifica mais pela empresa. Este é o 
princípio universal. As pessoas pensam que viver pelos outros é uma coisa ruim, mas é para 
se tornar o centro e o líder, e é para herdar todas as coisas. Por esta razão, vocês são 
orientados a viver para o benefício dos outros. Isto não é uma coisa ruim. Vocês não perderão 
nada fazendo isso. (132-276) 
 
Originalmente, os homens nasceram para o benefício dos outros. Eles nasceram a fim de se 
sacrificarem para o benefício dos outros. O que acontecerá quando vocês se sacrificam para o 
benefício dos outros? Não somente a tradição do amor seria estabelecida, mas também vocês 
se tornarão o centro do amor. O que vocês se tornariam? Com certeza, vocês se tornarão o 
centro do amor. 
 
Em uma escola, é assim quando alguém que trabalha para o benefício de toda a turma se torna 
o presidente da turma. Mesmo equipados com as mesmas qualificações, aquele que é mais 
altruísta se tornará o presidente da turma. Na nação coreana, aquele que ama a Coreia mais do 
que os outros, aquele que viveu para o benefício da Coreia mais do que os outros, e aquele 
que está vivendo para o benefício da Coreia mais do que os outros naturalmente se tornará o 
centro do povo. Não é assim como funciona? Isto não pode ser negado. 
 
O que vocês farão uma vez que se tornem o centro? Vocês devem escalar o topo. A figura 
central está destinada a escalar o topo. Quando estão no topo vocês podem orientar e controlar 
as massas. Vocês se tornarão aqueles que dominam. Este é o princípio fundamental do 
universo. Vocês devem entender isto claramente. (57-26) 
 
Por que as pessoas gostam de coisas mais elevadas? Elas gostam de lugares altos porque 
podem se ligar com uma variedade de coisas lá. Por que elas não gostam de lugares baixos? É 
porque elas se tornarão simplificadas. Elas ficarão distantes de vários relacionamentos. 
Alguém que é mais precioso entre todos os homens é aquele que está tentando se conectar aos 
ideais, perspectivas e coisas mais elevadas. Podemos encontrar aqui o conceito que essa 
pessoa é uma pessoa preciosa. (129-308) 
 
Assim, por que viver para o benefício dos outros é uma coisa boa? É porque vocês podem se 
tornar o centro. A figura central deve saber como assumir responsabilidade. Ele tem que 
assumir responsabilidade. Alguém que é responsável e tem influência sobre tudo é o centro. 
Isto é verdadeiro ou não? E quanto à América? Alguém que vive de forma egoísta se torna o 
centro ou alguém que vive para o todo se torna o centro? A partir desta perspectiva, podemos 
ver que alguém que tenta viver para o benefício do todo se torna o centro dessa área 
específica. Ele deve se tornar o centro. Vocês não podem se tornar o centro se não estão 
dispostos a viver para os outros. (129-309) 
 
Que tipo de posição é a posição de Deus e dos pais? É ficar preocupado com as pessoas 
primeiro. Elas devem pensar sobre os outros primeiro. Deus pensa sobre vocês mesmo antes 
de vocês fazerem isso. Os pais pensam sobre vocês mesmo antes de vocês fazerem isso. Este 
é o motivo pelo qual os pais são grandes. Este é o motivo pelo qual eles se colocam na 
posição de sujeito. Quando dois de vocês vivem juntos, devem ter a atitude, “Eu devo fazer 
coisas que ele está destinado a fazer.” Este é o tipo de pessoa que é Deus. Essa pessoa é o 
centro. Alguém que vive para o benefício dos outros deve se tornar o centro. 
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Agora, embora eu esteja recebendo oposição na América, porque tenho vivido para o 
benefício da América, o povo americano não pode evitar me respeitar. Eles não têm escolha 
além de me respeitar. Este tipo de pessoa se tornará o mestre. Quando vocês se sacrificam 
pelo mundo, então se tornarão os soberanos do mundo. Vocês entendem o que isto significa? 
[Sim] Alguém que tenta se colocar na posição de Deus e dos pais seguramente se tornará a 
figura central. O que há depois disso? Alguém que se tornará o soberano da Igreja de 
Unificação é aquele que ama os membros como Deus, os pais e eu. Esse tipo de pessoa
seguramente se tornará o mestre. Quando isto não é alcançado, todas as coisas estarão de 
cabeça para baixo. Ela ficará de cabeça para baixo. Os membros se colocarão em oposição. 
 
É muito simples. Vocês entendem? A forma para conquistar alguém, a forma para trazer 
alguém à submissão não é tentar vencer em um conflito, mas cuidar dessa pessoa primeiro a 
partir da posição de Deus e de pais. Fazendo isso, vocês vencerão. Se vocês cuidam da pessoa 
por três anos, então ela se tornará obediente a vocês. Isto é o que o coração conduzirá eles a 
fazerem. Eles abrirão todas as portas em suas casas incluindo seu espaço principal e receberão 
vocês, “Você pode entrar em nossa casa a qualquer momento.” Vocês devem entender que 
este tipo de ação fundamental do universo está movendo o coração original. Vocês entendem?
(103-139) 
 

2. Dar 
 
1) Um Líder é o Primeiro Que Dá 
 
Que tipo de pessoa é um líder? Ele é alguém que está destinado a dar. Ele não está destinado a 
receber. Ao dar, ele não deve dar as mesmas coisas o tempo todo. Ele deve dar coisas novas. 
Dar sermões não é difícil? As conferências do Princípio podem ser dadas de acordo com a 
forma como estão estabelecidas, mas dar sermão é difícil. A razão é que as mesmas coisas não 
podem ser dadas novamente. Isto não é assim? Vocês não podem dar as mesmas coisas. Tal 
como os pais devem ser seletivos ao dar aos filhos uma variedade de coisas boas para comer, 
as mesmas coisas não devem ser dadas novamente. 
 
Quando não tiverem nada para dar, vocês devem receber isto de Deus. Vocês devem prover os 
membros com as coisas que receberam de Deus. Isto não é verdade? Consultem Deus sobre 
isto e vejam… Certamente, vocês devem representar Deus. Mesmo quando oram, suas 
próprias orações moverão vocês. Quando oram nessa realidade, então todos serão cativados 
por Deus, e vocês passarão a sentir intensamente que Deus é o poder motivador e a origem da 
vida; Quando as pessoas experimentam isto, elas compreenderão que precisam de Deus de 
forma absoluta. A fim de manter estas coisas juntas para fascinar o público, a oração é 
absolutamente necessária. 
 
Aquelas grandes figuras históricas, aquelas que estão registradas na história como grandes não 
são grandes estudiosos. Grandes pessoas são aquelas que estão famintas pelo coração de fé. 
Quando vocês entram na realidade onde se tornam completamente envolvidas em alegria 
quando seu coração está preenchido, o público será cativado por isso. 
 
Vocês devem estar dando, mas a fim de dar, vocês devem ser supridos; onde vocês são 
supridos? Vocês podem ser rejuvenescidos na sede ouvindo meu sermão, mas quando estão 
longe e sozinhos, vocês devem edificar uma rota de abastecimento através da qual podem 
receber de Deus. A fim de fazer isso, vocês devem nutrir suas capacidades. Quando forem 
para algum lugar, vocês não estão viajando sozinhos. Vocês devem receber a revelação. 
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Vocês devem seguir servindo Deus, os Verdadeiros Pais, o pai e a mãe com a crença que o 
mundo será julgado por vocês. Vocês devem pensar que os eventos que estão enfrentando 
terão um impacto maior na providência de Deus, e onde quer que forem, vocês devem agir 
como o escudo do julgamento. Se vocês visitam três vezes e fazem uma contribuição 
substancial nesse lugar, isto se tornará a ocasião para vocês entrarem na realidade na qual 
podem sentir naturalmente que Deus vai quando vocês vão, e Ele vem quando vocês vêm. 
Quanto isto é alcançado, onde quer que vocês forem, haverá progresso. (46-299) 
 
2) Atitude a Ter Quando Você está Dando 
 
Vocês devem dar com um coração paternal. Vocês não devem dar centrando em suas próprias 
ambições e desejos. Porque o Pai tem feito assim, vocês também devem fazer assim. Sendo 
que estas palavras vieram através de lágrimas, vocês devem dar a eles através de lágrimas. 
Vocês devem implantar a verdade nesta terra onde não há nenhuma verdade. (11-268) 
 
Neste ponto emerge a doutrina central da Igreja de Unificação. Quando estão dando, com que 
tipo de coração vocês devem dar? Vocês não devem dar com o coração de um amigo. Além 
disso, vocês não devem dar com a atitude que um dono tem quando dá coisas para o servo. 
Vocês devem possuir o coração paternal quando estão dando. Vocês devem ter o coração 
paternal e estar no corpo de um servo, para derramar lágrimas pela humanidade, suor pela 
terra e sangue pelo céu. O que isto significa é que vocês devem ter o coração entristecido 
porque depois de dar, vocês não podem dar mais. É assim como é Deus. 
 
O coração de pais está abaixando suas cabeças em vergonha mesmo depois de ter dado algo, 
ficando arrependido, porque mesmo se querem dar algo melhor, eles não podem fazer isso; 
este é o carinho dos pais. Quais pais diriam, depois de dar algo para seus filhos, “Agora eu já 
dei o suficiente?” O coração dos pais é tal que eles diriam, “Eu darei mais no futuro, porque 
embora eu quero dar mais agora, isto é tudo o que eu tenho.” Por esta razão, mesmo se o filho 
é um ladrão, os pais amam este filho. Isto não é assim? [Sim] (39-196) 
 
Quando vocês dão, como devem dar? Vocês não devem dar as sobras. Vocês entendem? Se 
vocês dão o que é deixado de sua refeição, então mesmo depois de comer isto, as pessoas 
sentirão nojo e cuspirão. Quando vocês estão dando bolinhos de arroz, por exemplo, se vocês 
levam algum tempo selecionando um dos cinco, pegando um e depois pegando outro, então 
isto é pior do que não dar nada. Isto é pior do que não dar nada. Quando vocês dão para os 
outros, se há cinco, então vocês não devem hesitar em pegar metade e entregá-los. Então as 
pessoas agradecerão, contudo, se vocês estão tão hesitantes e selecionam o que dar, então as 
pessoas julgarão vocês mesmo depois de ficarem em débito com vocês. É assim como é. Por 
esta razão, como devemos dar? Vocês devem dar juntamente com Deus. (60-170) 
 
O que significa dar juntamente com Deus? É possuir o coração de pais. Possuir o coração de 
pais e estar no corpo de um servo... Por que vocês precisam ter o corpo de um servo? Porque 
vocês estão tentando salvar servos, devem se tornar mais como um servo do que um servo. As 
pessoas no mundo não são os filhos de servos? Sendo que Deus está tentando salvar estes 
servos, imaginem quão difícil isto deve ser. Vocês acham que isso é fácil? (60-171) 
 
Aqueles que tentam dar dez e tomar de volta cem, declinarão. Este tipo de pessoa não pode 
entrar no mundo centrado no coração. O mundo celeste é o mundo do dar. As coisas materiais 
não constituem problemas. 
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Dar é a forma de acumular méritos. Quando vocês dão, devem acrescentar coisas materiais ao 
seu coração. Ninguém pode tirar as coisas que vocês dão com o coração de Deus. 
 
No Velho Testamento, Deus deu a partir da posição de servo, e no Novo Testamento, Ele deu 
a partir da posição dos irmãos. Agora é o tempo para dar a partir da posição de pais. Sendo 
que temos recebido coisas, as quais Deus nos concedeu a partir da posição paternal, também 
devemos dar a partir da posição paternal com o coração de pais. Quando vocês se tornam essa 
pessoa, então Deus não pode deixá-los. 
 
Quando vocês dão, porque devem primeiramente superar o inimigo, o conflito não pode ser 
evitado. Devemos entender o coração de Deus que está tentando dar. Devemos entender o 
coração de Deus que esteve lutando por seis mil anos a fim de dar. 
 
Uma pessoa feliz é alguém que dá quando quer dar, e recebe quando quer receber. A pessoa 
infeliz é alguém que não pode dar mesmo quando quer, e não pode receber mesmo quando 
quer. A partir desta perspectiva, Deus é uma pessoa triste e infeliz. (11-235) 
 
Quando amam as pessoas, não importa qual seja o investimento que tenham feito, vocês não 
devem pensar sobre isto. Vocês não devem se arrepender. Vocês não devem lembrar o que 
investiram! Eu quero dar mais… Portanto, quando tiverem algo bom para comer, se vocês 
comem escondendo isto para comer sozinhos, então vocês são líderes que vão morrer 
imediatamente. Se vocês têm algo para comer, então não devem comê-lo e devem economizar 
isto, desejando dar para alguém mesmo se não puderem comê-lo, e pensando sobre os 
membros. Este é o tipo de pessoa que vocês devem se tornar. Vocês devem se tornar líderes 
que nutriram este tipo de coração paternal. (970-166) 
 
Quando uma mãe alimenta seus filhos em seu peito, ela pensa, “Estou alimentando-os porque
quero ter de volta muitas vezes mais deles no futuro?” Ela fica inquieta porque não pode dar 
mais. O que dura pela eternidade é o coração de pais que derrama lágrimas depois de dar algo 
para o filho, porque eles não podem dar algo melhor. Depois de fazer isso, embora eles 
queiram dar mais, mas não podem porque simplesmente não têm nada mais, eles serão 
movidos às lágrimas por este coração inquieto; este tipo de pais seguramente educarão seus 
filhos a serem filiais. O processo de restauração é o lugar onde está este coração. Restauração 
se torna impossível quando alguém abandona este curso. (46-173) 
 
3) O Princípio de Dar e Receber 
 
O que tem me preocupado até agora, desde que vim para a América não é ter minha própria 
casa. Mesmo agora, ainda estou conduzindo um estilo de vida de uma forma que não ficarei
em débito com vocês. Porque tenho passado através disto, a América também pode fazer 
progresso. Eu não me concentro em meu próprio desenvolvimento. É assim como é o 
Princípio. O Princípio Divino é assim. Por esta razão, juntamente com Deus, eu devo sempre 
estar dando para todos os membros da América. Eu tenho que dar espiritualmente, 
materialmente, intelectualmente, e em todos os outros aspectos. 
 
Uma pessoa boa é alguém que dá dez e então tira de volta doze, ou é alguém que dá dez e 
somente tira de volta oito? [Alguém que dá dez e toma de volta oito.] O que acontece se vocês 
não recebem tudo? Essa pessoa se tornará como Deus. Como Deus. Onde está Deus? Deus 
primeiramente habita nesse lugar. (76-337) 
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Vocês devem primeiro dar completamente, dar três, e então tomar de volta somente um. 
Vocês entendem? Este é o princípio fundamental. Dar três vezes e receber uma vez; estou 
dizendo para vocês receberem somente um terço. 
 
A despeito disto, há muitos que tentam dar somente um e demandam três em retorno. Vocês 
acham que há muitas pessoas deste tipo? Se alguém faz isto, é Satanás. A providência de 
restauração de Deus tenta reivindicar um terço, em outras palavras, conduzir a obra das três 
gerações para reivindicar de volta um terço. Ela tenta sacrificar três para tomar de volta um. 
Ela está tentando dar três eras para reivindicar uma era. Com muito esforço e dedicação... É 
assim como será. Este é o princípio fundamental. 
 
Sendo que esta é a forma que Deus tem para reivindicar as coisas, estamos destinados a dar 
três e tomar de volta um. Mesmo esse “um” que é tomado de volta não deve permanecer em 
sua posse. Vocês devem retorná-lo para Deus. 
 
Esta é a tradição… Se vocês recebem um, então devem retorná-lo para mim. Além disso, eu 
devo retorná-lo para Deus. É assim como isto deve ser retornado. Somente quando isto se 
torna a tradição, somente quando isto segue assim é que o progresso ocorrerá. (66-301) 
 
Devemos amar Deus. Somente depois de amar Deus e receber o amor de Deus, vocês podem 
amar o ser humano e receber o amor do ser humano. Vocês devem entender isto. Vocês 
entendem? Centrando em mim… Eu não estou tentando receber amor. Eu não estou me 
gabando sobre isto. Esta é a forma como são as leis do Princípio. Somente depois de entender 
como amar os pais, somente depois de receber o amor dos pais, vocês podem amar os filhos e 
receber o amor dos filhos. Isto opera pelo mesmo princípio. 
 
Conhecendo este problema, vocês devem sempre pensar sobre estes dois tipos de princípios. 
Quando vocês amam as pessoas tanto quanto amavam Deus, então tal como Deus tem amado 
vocês, as pessoas amarão vocês. Por esta razão, Jesus disse na Bíblia que se alguém o testifica 
diante dos homens, então ele testificará sobre eles diante de Deus. É o mesmo princípio. O 
mesmo princípio. Vocês estão destinados a amar os homens, tal como amam Deus. (70-165) 
 

3. Amor 
 
1) Amor que Pode Trazer Harmonia para Tudo 
 
Qual é a coisa que Deus mais deseja? Qual é a coisa mais central na opinião de Deus? 
Naturalmente deve haver considerações sobre as coisas que conectam tudo nas posições altas 
e baixas, mas entre elas, qual é a coisa que pode ligar fundamentalmente todas as coisas de 
forma íntima? Qual é a coisa que conecta tanto o alto quanto o baixo? O que é que o leste, 
oeste, sul e norte, como também o centro e as quatro direções gostam, e qual é a coisa que 
pode trazer harmonia e unidade centrando nos ideais de Deus e nos bons e nobres 
pensamentos? 
 
Isto nem é o próprio Deus, nem o ambiente criado por Deus, e nem o pensamento de Deus. 
Isto não pode ser realizado somente pelo pensamento. Então o que é necessário? Qual é a 
coisa que pode ligar o alto e o baixo? O que Deus precisa é amor. É assim como será. 
 
Somente centrando no amor, frente, atrás, esquerda, direita, acima, abaixo, leste, oeste, sul, 
norte, no centro podem ser harmonizados e conectados; isto nunca pode ser feito sem amor. 
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Amor tem o potencial interno para ligar com o todo. É necessário no leste como também no 
oeste, e não importa quão longe alguém viaje, amor é necessário. A tentativa de ir até o fim, é 
a fim de seguir o amor mais elevado, e quando alguém retorna para o interior a partir das 
extremidades, também é a fim de perseguir o amor mais poderoso. Vocês devem perseguir o 
amor maior ou o amor poderoso. Vocês devem ter algum conteúdo interno como este. 
  
Quando alguém vai longe, ele busca algo grande, e quando alguém retorna para o centro, ele 
busca por algo poderoso. Mesmo se algo é poderoso, é poderoso de uma forma plana, em 
forma de algo pontiagudo, ou de uma maneira redonda? Com estas considerações, quando 
uma pessoa retorna para o interior, então ela precisa de um amor poderoso que pode desenhar 
uma linha circular. 
 
Portanto, podemos decidir sobre esse conceito de amor grande e poderoso. Se vocês gostam 
de amor, então devem buscar amor grande e poderoso. Isto não funcionará se vocês tem 
apenas amor com grande amplitude. Amor poderoso – quão poderoso ele deve ser? Ele deve 
ser amor que pode harmonizar todas as coisas e pode livremente conectar todas as coisas de 
forma fundamental; se Deus fosse pensar sobre isto, isto é provavelmente o que teria pensado. 
(164-69) 
 
Vocês já fizeram tofu antes? Vocês sabem como tofu é feito? Se vocês tomam a farinha de 
soja e antes de colocá-lo envolvido em um pano de algodão, se vocês colocam em água 
salgada, então ele não vai coagular? Ele vai coagular. De forma semelhante, o amor coagulará 
todas as coisas. Por esta razão, uma mulher se torna uma verdadeira mulher dando nascimento 
a um bebê. Ela precisa experimentar o coração de uma mãe. (165-103) 
 
2) O Universo Também Gosta de Amor 
 

Porque Satanás também quer receber amor, vocês devem ter a mentalidade que está preparada 
para amar até mesmo Satanás. Se vocês possuem esta magnanimidade enquanto seguem em 
frente, Satanás com certeza também elogiará vocês, dizendo que vocês são guerreiros maiores 
do que suas próprias tropas. Porque Jesus possuía este tipo de coração, mesmo quando ele 
estava morrendo na cruz, ele foi capaz de orar pelo benefício do inimigo. Deste modo, ele deu 
muito antes de falecer. (26-50) 
 
O universo recepcionará somente aqueles que têm atitude absoluta em relação ao amor. Vocês 
entendem? Aqueles que pensam, “O Rev. Moon está errado,” por favor, levantem suas mãos. 
Por esta razão, é dito em obras de literatura e poesias, “Amor é algo eterno, amor é algo 
poderoso, amor é cheio de surpresas, amor é algo que é mais elevado e maior do que qualquer 
outra coisa.”  
 
Mesmo se vocês jogam tudo fora, estará tudo bem. Olhem. Mesmo se dizemos que amor é a 
única unidade absoluta, algo que absolutamente não muda, e é absoluto pela eternidade, isto 
não pode ser dito sobre a vida. Uma pessoa não pode dizer, “a vida é terna, a vida é imutável.” 
 
As frases mais importantes de louvor encontradas nas obras de literatura ou poesias são sobre 
a vida ou sobre o amor? Qual é? [Sobre amor] É sobre conhecimento, poder ou dinheiro? 
[Não] Por que isto é assim? Por que é desta maneira, por quê? Ninguém entendeu isto. Isto é o 
que as pessoas não entenderam. Elas não entenderam esta coisa simples. Isto é muito simples. 
(132-79) 
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Isto não é somente verdade no caso do ser humano, mas também para os cães, eles gostam 
quando seus donos os amam. Abanando suas caudas assim... Isto é verdadeiro ou falso? Se os 
homens amam um jardim, então os pássaros se reunirão nele para cantar. Este é o motivo pelo 
qual amor é tão maravilhoso. Alguma vez vocês já pensaram sobre qual poderia ser o 
passatempo de Deus? Obras de literatura? A única coisa que Deus está interessado é amor. 
Senhoras e senhores, qual é seu objeto de interesse? [Amor] Quem vocês estão seguindo? 
[Deus] Por esta razão, é dito que vocês são os filhos de Deus centrando no amor. Sobre a 
esperança e felicidade sobre as quais acabamos de falar, pode haver esperança sem amor? Há 
felicidade sem amor? Mesmo se não há nenhuma esperança e felicidade, se vocês levam amor 
e o colocam ali, então a esperança será automaticamente atraída por ele. A felicidade será 
automaticamente atraída por ele. 
 
Nossas senhoras aqui, vocês irão se casar buscando amor ou esperança? O que vocês estarão 
buscando quando se casam? [Amor] Vocês gostam de amor? [Sim) Eu não gosto de amor! 
Mesmo se vocês dizem isso, isto não é verdade porque vocês gostam muito. Tal como quando 
vocês comem sua refeição com ansiedade, quando estão muito felizes e animados, quando 
engolem a comida, ela fica presa em sua garganta. Ela ficará presa. Vocês realmente gostam 
de amor? [Sim] Olhem. Os pais que amam seus filhos querem abraçar a mão de seu filho em 
seu seio, não importa quão suja e feia ela esteja. Eles dirão, “Eca! Esta mão está realmente 
suja. Vá para o banheiro e a lave com sabão.” Amor é a única coisa que pode fazer o inferno 
se transformar em céu. Deste modo, enquanto vocês possuem amor, vocês podem transformar 
o inferno em céu. (90-312) 
 
3) Para Seguir o Caminho do Amor, Você Deve Se Sacrificar e Servir os Outros 
 
A fim de seguir este caminho de amor, vocês devem se sacrificar e servir os outros. Vocês se 
sentem bem? [Sim] Sem serviço e sacrifício, alguém que veio com o conteúdo de amor que 
equivale a dez, não pode estar conectado ao caminho de cem e mil. Se seus antepassados não 
são bons, então vocês não podem nem mesmo ter de volta o amor que equivale a dez. 
 
Entretanto, mesmo para alguém que trouxe amor que equivale somente a dez, se houvesse 
uma forma para ele ter uma chance de reivindicar amor que seja equivalente a cem, mil, ou 
dez mil, ele não iria querer fazer uma tentativa? [Sim] Porque o Rev. Moon da Igreja de 
Unificação entendeu isto, embora eu tenha seguido por indizíveis tribulações e tenha sido o 
sujeito para condenações como também para sofrimentos, dor e torturas que quase tiraram 
minha vida na prisão. Tenho sido perseverante até agora. Além disso, por esta razão, estou 
tentando amar as pessoas e sacrificar para seu benefício mais do que qualquer outra pessoa. 
 
Quando vocês amam as pessoas, mesmo quando sentem que deram o suficiente, se há alguém 
cujo amor e sacrifício é maior do que o seu, então vocês vão querer sacrificar e amar ainda 
mais. As pessoas são gananciosas, certo? Somente quando alguém se torna essa pessoa, Deus 
pode derramar Seu amor nessa pessoa. (44-203) 
 
O que vocês devem fazer agora como líderes da igreja? [Servo de servos…] Embora ser servo 
de servos está correto, isto deve ser feito com amor. Não funcionará se a vitória não é 
alcançada possuindo amor. Vocês entendem? [Sim] Que tipo de amor? Não é amor de 
Satanás, mas amor de Deus. É amor de auto-sacrifício. Onde emerge esse amor? Ele emerge a 
partir de doar-se completamente para os outros. Dar completamente não é outra coisa senão os 
três grandes amores. Os três grandes amores são amores que podem ser dados completamente 
e recebidos completamente. Este não é o amor de Deus? 
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Quando podem dar completamente, vocês podem receber completamente. O que vocês fariam 
se Satanás fugisse depois de receber esse amor? Antes do amor objetivo absoluto, o amor 
subjetivo absoluto aparecerá. Portanto, não há nenhuma necessidade de se preocupar. Não há 
nenhuma necessidade de ficar feliz porque vocês são reconhecidos por alguém ou se 
preocupar porque vocês não são reconhecidos e entendidos. O problema é não serem capazes 
de emergir com o amor completo. Isto é causa para preocupação. (48-34) 
 
Líderes espirituais devem saber como superar o tempo para lidar com as pessoas que estão 
conectadas com eles. Certamente, eles devem ser capazes de oferecer completamente seu 
momento de sono para o benefício dos outros. Sua hora das refeições também deve ser 
sacrificada para o benefício dos outros. Sua vida diária também deve ser oferecida para o 
benefício dos outros. Se alguém pode se tornar um líder que entende e cumpre sua própria 
porção de responsabilidade a partir desta posição, então essa pessoa pode fazer progresso. 
(72-313) 
 
4) Você Deve Estar Certo Sobre o Amor Enquanto Conduz Sua Vida 
 
Quanto suas mãos e pés trabalharam para o propósito de amar a Igreja de Unificação? Embora 
as mãos e pés tenham trabalhado duro e frequentemente para alimentar vocês, e os olhos 
também têm feito muito pela mesma causa, quanto eles trabalharam a fim de amar os 
membros da Igreja de Unificação? Quanto vocês derramaram lágrimas e trabalham para o 
benefício da Igreja de Unificação? Quando vocês deitam seus corpos exaustos para ter um 
repouso, para amar, por que vocês fizeram isto? Se vocês fizeram isto para seu próprio 
benefício, então é uma vergonha, e se vocês fizeram isto para amar o mundo, então é uma 
glória. Cada bloco ou tijolo empilhado para edificar a torre do céu foi colocado através deste 
sono depois de um dia exaustivo. Vamos amar. Vamos amar a nação depois de ir além da 
igreja. Isto é o que estamos fazendo. (59-58) 
 
Se vocês amam os membros que acabaram de se juntar, então podem estabelecer a condição 
de indenização rapidamente. A razão que a igreja não é capaz de fazer progresso é porque isto
não está sendo feito. Esta é a razão pela qual Deus disse para amar uns aos outros e viver em 
harmonia. (18-40) 
 
O pináculo do amor é o amor de Deus. Como vocês podem se tornar filhos de Deus sem que 
possam habitar dentro do amor de Deus, e considerar as outras pessoas tal como seus próprios 
filhos, irmãos e irmãs, e considerar os outros filhos como membros de sua própria família? A 
fim de se tornar um filho de Deus... Se vocês se tornam um filho de maneira unilateral, então 
vocês não podem se tornar o filho de Deus. Não é suficiente ser alguém como os santos do 
passado. A menos que se coloquem como um homem eterno e absoluto através do passado, 
presente e futuro, então vocês não podem se tornar o filho de Deus. Por esta razão, devemos 
amar os aspectos que os santos do passado não amaram. É assim como eu penso. (55-97) 
 
Vocês devem ser loucos sobre amor quando conduzem suas vidas. Vocês devem viver em 
intoxicação. Se o grau de intoxicação vai além de determinado nível, então vocês se tornarão 
loucos sobre isto. O que há para uma pessoa louca? Não há nada especial para um maluco. A 
ordem está invertida. Ele chama o pai de mãe, e chama a mãe de pai. Entretanto, se isto é dito 
com amor, as pessoas não vão se opor, “Por que você chamou seu pai de mãe e sua mãe de 
pai?” Tudo será aceito. Porque amor é único, então este tipo de teoria pode ser estabelecida. 
Por esta razão, o homem deve viver em intoxicação. 
 



166 
 

O Rev. Moon também vive em intoxicação. Vocês não compreendem quão saboroso e 
excitante é receber condenação. As pessoas no mundo exterior não entendem isto. Porque as 
pessoas no mundo exterior não entendem quão saboroso é ser amaldiçoado, elas evitam isto. 
Entretanto, eu conheço seu verdadeiro sabor. (148-323) 
 
4. Devoção e Oração 
 
Vocês são líderes do “Caminho,” mas quão devotos vocês têm sido em relação a isto? Vocês 
devem se tornar muito devotos. Os resultados no testemunho correspondem à quantidade de 
devoção, e não ao conhecimento ou habilidades de uma pessoa. Vocês já não tiveram este tipo 
de experiências na década de sessenta? Uma pessoa que se esforça em devoção não faz 
melhor do que outra que tem educação universitária e se gaba sobre seu conhecimento? A 
questão é quão simpático Deus está em relação a vocês. 
 
Qual é a coisa que os líderes regionais devem cumprir com coração e mente unidos? É comer? 
Não é. Eles devem ter o senso de missão em relação à questão de como ressuscitar as vidas 
das pessoas neste mundo de pecado, e transferi-las para o reino do céu. Vocês devem tentar 
realizar ao máximo com um forte senso de missão. Vejam se há algo que não podem cumprir. 
 
Diante de um sujeito perfeito, um objeto perfeito emergirá. Portanto, um sujeito deve orar 
para o benefício do objeto. Em relação à oração, se o objeto se levanta bem cedo de manhã, 
então vocês devem levantar antes dele para orar por ele. As pessoas sentirão quando vocês 
oram e se esforçam para o benefício delas. 
 
Os líderes devem se esforçar enquanto mantêm sua posição. Se vocês são líderes, então 
quando oram de manhã, vocês devem ao menos manter vinte pessoas em suas orações. Desta 
forma, vocês devem ao menos manter setenta pessoas em suas orações. Vocês devem comer e 
viver juntamente com os membros. 
 
Os momentos mais sérios para os seres humanos são quando eles estão comendo e dormindo. 
A razão é que quando vocês comem para satisfazer sua fome ou dormem para aliviar a 
exaustão, toda a sua concentração está nisto. Ao contrário, quando vocês levantam, porque 
sua concentração está no estado mais baixo e relaxado, vocês não são tão sérios. Portanto, 
durante o curso de vida de um dia, os momentos para comer três refeições e dormir são os 
mais sérios. Vocês devem orar para o benefício da providência nesta posição séria. A oração 
que vocês oferecem nesses momentos é várias vezes melhor do que a oração oferecida 
durante momentos normais. 
 
É preciso sempre pensar sobre os membros com a mentalidade que vocês estão comendo as 
refeições e dormindo juntamente com os membros. Quando fazem isso, vocês serão capazes 
de sentir o que essa e aquela pessoa está enfrentando. Quando vocês alcançam essa 
sensibilidade, então uma pessoa distante parece ser próxima e uma pessoa próxima parece ser 
distante. É possível dizer isso imediatamente. Quantas pessoas que estão destinadas a orientar 
espiritualmente a fé de outras pessoas, fazem seu trabalho sem nem mesmo essas capacidades 
básicas? A questão é quanto vocês têm se esforçado para o benefício da vida de uma pessoa.
Vocês devem entende que a razão que Jesus disse, “Pois que aproveita ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se perder a sua alma?” (Mateus 16:26) é porque ele considerava a vida de uma 
pessoa mais preciosa do que o universo, e essa era a âncora de seu coração. Quando alcançam 
o estado de Jesus que esqueceu tudo sobre o mundo e lutou um a um para o benefício da vida, 
então vocês podem finalmente edificar uma conexão com um membro. 
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O que vocês cumpriram centrando na vontade de Deus com o coração paternal? Entre as 
pessoas que estiveram próximas, vocês não devem tratar levianamente aquelas que 
confortaram vocês quando estavam experimentando dificuldades. Pelo resto de suas vidas, 
vocês devem sempre pensar sobre essa pessoa e orar por ela. Por esta razão, Deus é sempre o 
sujeito. Se vocês edificam esse relacionamento, então aqueles que têm esse relacionamento 
com vocês, estarão sempre buscando-os mesmo se vocês dizem para elas não fazerem isso. 
Esta é a razão que vocês estão sendo solicitados a orar. 
 
Como um líder pode dormir enquanto os membros estão orando em devoção? Fazer isso os 
tornaria endividados. Vocês não podem fazer progresso se fazem isso. Porque devoção não 
pode ser feita de uma vez, vocês devem um a um decidir sobre aqueles a quem conhecem e 
orar por eles. Vocês devem orar pelas pessoas uma por uma. 
 
A razão que Jesus não concluiu sua missão é porque ele não teve tempo para orar por uma 
pessoa em um momento quando ele estava tomando os doze discípulos. Não houve sequer 
uma única pessoa a quem ele ensinou em grande profundidade o conteúdo interno que 
causaria profundas impressões no coração dessa pessoa. 
 
Até concluírem suas porções de responsabilidade, vocês nunca devem desistir, não importa o 
que as pessoas digam ao seu redor. Se vocês decidiram sobre algo e começaram a orar por 
isto, então não importa o que aconteça, vocês devem satisfazer completamente a quantidade 
que definiram para a oração. Mesmo se a pessoa que vocês decidiram tenha deixado a igreja, 
vocês devem procurar por ela para cumprir sua responsabilidade totalmente. Em outras 
palavras, vocês não devem ficar em débito com ninguém. 
 

5. Experiência Abundante 
 
1) Você Precisa Treinar e Ter Experiência 
 
O caráter de um homem é limitado. A questão é quantas pessoas poderiam estar em harmonia 
com o caráter de um homem. Quantas pessoas podem se relacionar com esse caráter? Por esta 
razão, eu devo combiná-las. Se elas não correspondem, então elas devem ser combinadas. 
Vocês devem entender que, porque essa tarefa somente pode ser feita baseada na experiência, 
a menos que sigam através dessa experiência, então vocês não podem se tornar um verdadeiro 
líder. Se vocês se tornam um líder depois de ter passado através disso, então baseados nessas 
experiências, vocês podem se tornar um líder competente que deixará uma nova tradição 
eterna que será elogiada por Deus, e será respeitada por todas as pessoas do grupo que vocês 
estão orientando. 
 
Por esta razão, vocês devem fazer essas preparações. Vocês devem compreender que devem 
receber com disposição qualquer tipo de treinamento interno ou externo. Não desprezem isto. 
Não pensem que não podem fazê-lo. (72-328) 
 
Não é fácil se tornar o mestre de alguém. Não é fácil se tornar o mestre da Igreja de 
Unificação. É extremamente difícil. É o mesmo sentimento que vestir a roupa de um preso e 
caminhar na direção da câmara de execução; essa pessoa é alguém que está realmente indo 
para lá. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Vocês provavelmente não entendem 
porque nunca estiveram em uma prisão. Eu vivo em uma mansão luxuosa, mas não preciso 
disto. Eu posso muito bem viver em uma cabana. Eu tenho o treinamento para viver em uma 
cabana. 
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Eu me treinei para me tornar o melhor trabalhador se tirar essas roupas e trabalhar em uma 
construção. Se há alguém lá que Deus ama, então eu treinei meu coração para agarrar nele e 
ter completamente domínio sobre o ambiente, se tornando um amigo com quem ele pode 
chorar. (85-43) 
 
2) Você Deve Orientar Com Sabedoria 
 
Um líder sábio deve abraçar duas vezes depois de bater uma vez. Além disso, vocês devem 
deixar as pessoas sentirem, “Ele fez isto para nosso benefício;” do contrário, eles irão 
desprezá-lo e se opor a vocês, e no final, Satanás invadirá. Se vocês não cuidam bem dessa 
situação, então o discípulo se tornará seu inimigo. Se ele se torna um inimigo e tenta se 
vingar, e se ele não pode ir para o lado de Deus, então o líder deve assumir a responsabilidade 
pelo comportamento dessa pessoa centrando nessa mentalidade. (54-207) 
 
Se há algo ruim, vocês não estão destinados a se livrarem disto imediatamente. Mesmo se há 
algo ruim, centrando nisso, vocês devem encontrar alguma condição que a melhorará. Mesmo 
se os aspectos bons sejam menos do que os aspectos ruins, vocês devem ter a flexibilidade e 
capacidade para centrar na menor porção para preservá-la e livrar-se da porção ruim. Se uma 
pessoa foi cortada por conta de seu erro cometido um ano atrás, então ela teria morrido 
completamente. Mas se ela é preservada sem ser cortada por um, dois ou três anos, enquanto 
os aspectos ruins dela estão sendo resolvidos baseado na crença que são meramente 
excedentes, então depois de um, dois ou três anos, pode haver uma maneira para ela viver. 
(72-313) 
 
3) Carregue a Cruz para o Benefício dos Membros 
 
Um líder é uma pessoa digna de misericórdia. Ele é uma pessoa miserável. Mesmo se ele está 
vivendo de forma feliz com sua esposa em seu quarto, quando alguém bate em sua porta, ele 
tem que permitir o convidado entrar no quarto. Certamente, o que isto significa é que ele tem 
que amar os membros mais do que sua própria esposa. Se sua esposa tem algo bom, então 
vocês devem até mesmo vendê-lo para dar tudo para os membros, e se seus filhos têm algo 
bom, então isto deve ser utilizado para o benefício dos membros. Esta deve se tornar a forma 
de vida para o líder. 
 
Se um líder vive essa vida, então o que aconteceria para a família? Tal vida provavelmente 
tornará sua família miserável. Se essa missão é herdada e continuada pelo resto da vida, então 
o sucesso seria atingido, mas se isto for parado depois de vários anos, então tudo será em vão. 
Portanto, onde quer que o líder vá, é sua responsabilidade carregar a cruz. 
 
Quando comem, quando vocês pegam a colher, não deveriam estar dizendo, “Oh eu estou 
com tanta fome.” Vocês devem pensar sobre os membros. Vocês devem pensar sobre os 
membros mesmo quando vestem suas roupas, e não importa o que façam, vocês devem pensar 
assim. O momento que vocês tiram um descanso também está sendo na cruz. Vocês devem se 
arrepender pelas vezes que tiraram um cochilo porque estavam exaustos e falaram, “Eu me 
sinto bem agora” quando se levantaram.  
 
Quando vocês vivem esse estilo de vida, o mundo espiritual e Deus trabalharão 
completamente com vocês. Vocês virão a compreender que isto é verdadeiro através de suas 
experiências em sua vida de fé. 
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Em relação ao seu corpo, vocês devem refletir sobre quanto suas mãos têm vivido para o 
benefício dos membros, quanto seus olhos têm vivido para o benefício dos membros, e quanto 
desejaram vê-los na posição pública. Reflitam sobre quanto vocês têm desejado ouvir a voz 
dos membros e quanto têm confortado os membros. Tudo deve ser feito, não para seu próprio 
benefício, mas para o propósito público. 
 
“Como se tornar um líder,” é o tema do sermão de hoje, contudo, vocês podem carregar esse 
tipo de cruz a fim de se tornarem líderes? [Sim] A fim de fazer isso, este tipo de treinamento é 
necessário. Antes de se tornarem um líder de mil pessoas, vocês podem passar por esse 
treinamento como um líder? Vocês devem se perguntar. Devemos nos submeter a treinamento 
baseado na questão se cada um de nós pode ou não se tornar um líder que pode ser totalmente 
confiável como um amigo ou um mestre. 
 
A fim de que se tornem um líder, a fim de estarem encarregados de uma igreja, vocês 
precisam ter o treinamento para agir como um líder em favor de uma única pessoa. A fim de 
se tornar um líder de uma única pessoa, é preciso assumir responsabilidade por ambos os 
aspectos bons e ruins dessa pessoa. Vocês não devem estar pensando que serão responsáveis 
somente pelas coisas boas, e não pelas coisas ruins. Vocês devem primeiramente ser 
responsáveis pelas coisas ruins e dizer, “Você fica responsável pelas coisas boas.” O que 
separa vocês dessa pessoa não é algo bom, mas algo ruim. A conclusão que chegamos é que a 
menos que uma pessoa se torne um líder que pode ser responsável pelas coisas ruins, não há 
nenhuma outra forma além de serem separados. 
 
A fim de digerir as coisas ruins e complementar com coisas boas, uma cruz individual deve 
surgir. Quando se tornarem líderes no futuro, vocês devem pensar sobre isto. Vocês devem 
responder para si mesmos, se podem ou não se tornar um líder completo como um líder 
individual. Vocês devem ser capazes de responder “Sim.” A seguir, quando se perguntam se 
podem se tornar um líder da família, logo que possam responder “Sim,” vocês não terão 
nenhum problema em servir como um líder de uma igreja. 
 
Quando fazem a determinação para assumir responsabilidade para o benefício de uma família 
e levá-la para a igreja, vocês devem carregar a cruz dessa família. Se vocês estão dispostos a 
carregar a cruz que nenhum dos membros da família puderam carregar e cuidar do problema, 
então até que a cruz seja trazida a uma solução, essa família estará na posição para receber de 
forma obediente a sua orientação. Este é o tipo de treinamento que é necessário. 
 
A seguir, se isto é feito centrando em uma igreja, então vocês não terão nenhum problema em 
servir tanto como o chefe da família como o líder da igreja. Vocês podem cuidar de uma 
igreja. Olhando para essa questão centrando na igreja, vocês devem se tornar alguém que dirá, 
“Eu serei responsável por todas as dificuldades da igreja. Eu assumirei sua responsabilidade 
em seu lugar.” Quando a igreja está experimentando dificuldades, se vocês assumem 
responsabilidade por todas as coisas que os membros são responsáveis, então até que o líder 
complete a responsabilidade da cruz que ele carrega, os membros devem receber a orientação 
do líder. 
 
Isto também é verdadeiro para o líder de uma nação. Para nós que estamos na restauração do 
mundo pelos dias que virão, a resposta para a questão se podemos ou não lidar com esta 
responsabilidade é muito simples. Se ao fazer planos para a América agora, se eu vivo para o 
benefício da América e tenho fé nela mais do que Deus tem, então o que vocês acham que 
aconteceria? Podemos concluir que Deus não pode julgar esta nação. 
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A fim de trazer julgamento, Ele deve primeiramente me dar algo maior. Em outras palavras, 
enquanto eu amo, acredito e vivo para o benefício da América, Deus somente pode julgá-la 
depois de trazer algo maior; do contrário, Ele não pode julgá-la ou golpeá-la. Vocês entendem 
o que estou dizendo? [Sim] (72-313) 
 
6. Sirva os Membros Como Reis 
 
A fim de se tornar um mestre, a fim de se tornar um mestre para dez pessoas, vocês devem ser 
capazes de servir estas dez pessoas. Do contrário, isto não pode ser feito. Vocês nunca podem 
governá-las. Deste modo, quando cada um de vocês volta para sua igreja, devem se tornar 
uma unidade com os membros e se tornar as duas rodas, em outras palavras, entre vocês e os 
membros, um deve se tornar a roda direita e o outro deve se tornar a roda esquerda para seguir 
em frente sem problemas. Se vocês se movem em frente e estão adquirindo velocidade depois 
de alcançar este estado, então não importa quão grande seja a casa que baterem, vocês não 
serão quebrados, e mesmo se baterem em uma grande pedra, vocês serão capazes de fazer a 
pedra em pedaços. Por esta razão, se vocês se tornam unidos e seguem adiante, certamente 
farão progresso. (50-345) 
 
Vocês devem tratar aqueles que vêm visitá-los como reis, vocês devem servi-los como reis, e 
devem atendê-los como reis. Ensinando as pessoas desta forma, vocês devem lidar com elas 
de forma que elas pensarão, “Nosso mestre está me tratando, alguém que não é nada, como se 
eu fosse um rei e me servindo como um rei, assim, como eu posso servi-lo como alguém que 
é realmente como um rei?” Vocês devem estabelecer essa tradição. Vocês devem entender 
que este é o ponto onde as qualificações como um filho de Deus serão garantidas. (89-290) 
 
Servir as pessoas como um rei também é uma forma de indenização. Tudo é lei de 
indenização. Não importa quão má essa pessoa seja, se vocês a servem como um rei, mesmo 
se ela não receber seu coração devocional, Deus receberá. Se essa pessoa deixa a Igreja de 
Unificação não acreditando mais nela, então vocês herdarão todas as bênçãos que seus bons 
antepassados tinham acumulado. Esta é uma tática temível. Esta é a forma de aproveitar as 
bênçãos do todo, de dez mil pessoas. Isto é colhê-las. É a mesma coisa. O que vocês fazem 
sobre a oposição da América ao Rev. Moon? O mesmo Princípio se aplicará. Vocês entendem 
o que isto significa? [Sim] 
 
Este é o caminho que o sacerdote deve trilhar. Vocês não podem estar tão confiantes e 
orgulhosos sem cumprir sua porção de responsabilidade. Vocês não podem errar. Vocês não 
podem julgar alguém em seus corações. Vocês mesmos são os pecadores, vocês são os 
sacerdotes que falharam em concluir sua responsabilidade, assim, como podem julgar os 
outros? Vocês entendem? [Sim] 
 
Quando voltarem agora, vocês devem servir todos os membros desta maneira. Vocês devem 
servir os membros desta forma. Agora, vocês podem dormir na casa na qual o rei foi servido? 
Vocês devem se esforçar ao máximo. Quando isto pode ser feito, a partir de agora, uma nova 
tradição será estabelecida na América. É assim como vejo isto. Vocês entendem agora? [Sim] 
Vocês entendem o que o sacerdote deve fazer? [Sim] Vocês devem esculpir sua própria carne 
e drenar seu próprio sangue. Vocês devem tomar seu sangue e carne e oferecê-los. Então, 
vocês devem acrescentar seu coração e oferecê-lo junto. Até agora, vocês somente têm sido 
trabalhadores assalariados. Ser trabalhadores assalariados era bom. Vocês estiveram me 
seguindo porque eu tenho assumido a responsabilidade. Entretanto, vocês devem entender que 
agora é um tempo diferente. Vocês entendem? [Sim] (89-293)  
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Seção 4: Restauração Através de Indenização e o Curso Fórmula
[Parte 1] 
 
1. Curso Histórico de Restauração Através de Indenização 
 
1) Curso Histórico de Restauração Através de Indenização 
 
Vocês entendem que a história indeniza a história vertical de forma horizontal. Ela segue ao 
longo do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. O Velho 
Testamento estava ofertando coisas como sacrifícios, o Novo Testamento estava ofertando o 
corpo como o sacrifício, em outras palavras, oferecendo o corpo substancial como o 
sacrifício, e o Completo Testamento é o tempo para oferecer a mente como o sacrifício. 
 
Por que a história segue desta forma? Ela se move de acordo com a lei de criação do universo. 
Porque o homem caiu, as coisas se tornaram decaídas e menos dignas do que uma partícula de 
poeira, e então água é colocada e óleo é derramado para remodelar e conduzir o processo de 
recriação. A fim de criar um único homem a criação foi feita, e depois disso o corpo foi feito, 
e finalmente o espírito de Deus foi soprado nele. Esta é a maneira que o homem se tornou um 
ser sintético. Ele se tornou o ser sintético do universo. Tal como o Princípio diz, o homem é 
um microcosmo. Este é o significado por trás do que vocês aprenderam como a forma 
substancial Sungsang e a forma substancial Hyungsang de Deus. 
 
Assim, o que devemos fazer a fim de restaurar através de indenização? Primeiro, a criação 
deve ser restaurada. Por causa da queda, a criação e as coisas de Deus, se tornaram posses de 
Satanás. A fim de que sejam consideradas como coisas de Deus, elas devem ser remoldadas e 
criadas novamente. Elas devem ser recriadas, mas o que deve ser feito com elas? 
 
Sobre o que estou falando são ideais e concepções. Porque eles foram criados centrando no 
Princípio, a fim de materializar a Palavra, isto é o que deve ser feito. Portanto, o Velho 
Testamento é o tempo para acreditar baseado na Palavra, e o que vem a seguir é o tempo 
quando a Palavra deve ser colocada em prática, e o estágio seguinte depois disso é a era de 
viver centrando na Palavra. Devemos entrar no tempo de viver a verdade. A fim de edificar o 
reino, tudo deve se tornar unido. A era da fé, a era da prática e a era da vida; este é o curso 
que o progresso ocorre. O que é isto? Porque um único homem caiu… Originalmente, Adão e 
Eva deviam, de uma só vez... (Ele fala enquanto escreve no quadro) A realidade dos 
materiais, então a realidade do corpo, e a realidade da mente. Depois disso é a realidade da 
mente. Na Igreja de Unificação, consideramos isto tão precioso como nossas vidas. 
 
Quando todas estas coisas são alcançadas, a criação ocorrerá, o mundo material se tornará 
uma unidade com o corpo, o corpo se tornará uma unidade com a mente, e a mente se tornará 
uma unidade com o espírito. (Ele fala enquanto escreve no quadro) Estes são os domínios de 
Formação (Corpo), Crescimento (Mente), e Aperfeiçoamento (Espírito).É a mesma coisa. 
Este é o desdobramento disto. Entretanto, enquanto esteve se desdobrando durante os sete mil 
anos de história, ela esteve se dividindo em três estágios e fazendo progresso. 
 
No Velho Testamento, para ser retornado a Deus, como uma condição de indenização, sangue 
tinha que ser derramado. Sangue tinha que ser derramado, não importa o quê. Por quê? É 
porque o sangue de Satanás foi herdado. Isto é porque o sangue de Satanás deve ser tirado. 
Por esta razão, o sacrifício tinha que derramar sangue. 
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O Velho Testamento é o tempo de sacrifício centrando no animal, e a seguir o Novo 
Testamento é o tempo de sacrifício do corpo centrando em Jesus, em outras palavras, o tempo 
de sacrifício do filho. Isto foi porque as pessoas não acreditaram. A seguir é o Completo 
Testamento, e este é o tempo de sacrifício da mente. Portanto, vocês devem experimentar 
grande dor em seu coração depois de se juntar à Igreja de Unificação. É assim como a 
restauração tem seguido em frente. (74-318) 
 
Fazer sacrifício com as coisas materiais é a forma para pagar indenização pelo Velho 
Testamento. Sacrificar om o corpo físico é a forma para pagar indenização pelo Novo 
Testamento. Atender a vontade de Deus com coração de fé e lágrimas é a forma para restaurar 
o Completo Testamento. 
 
(1) O Velho Testamento é a era quando o Fundamento de Fé é restaurado através de 
indenização, e durante este tempo, todas as coisas são restauradas através da oferta simbólica.  
(2) O Novo Testamento é a era de restaurar através de indenização o Fundamento de 
Substância, e através da oferta substancial, o corpo físico do homem é restaurado. 
(3) O Completo Testamento é a era de restaurar o Fundamento do Coração, e neste período, a 
mente do homem é restaurada através do sacrifício do coração. 
 
Assim, o que é isto? Quando isto é restaurado através de indenização, quando o mundo chega 
a um fim, então o que aconteceria? Nos Últimos Dias, tudo isto não está destinado a ser 
indenizado em posições separadas. Isto será manifestado horizontalmente de acordo com a 
era. Este (falando enquanto escreve no quadro) é o Velho Testamento, certo? Este é o tempo 
de todas as coisas. Este é o tempo do material. Devemos nos elevar para a posição onde nós 
mesmos podemos ser reivindicados, para ser criados diante de Deus. Tudo deve ser unificado 
de uma vez diante de Deus. Esta é a realidade de posse do homem. A seguir, é nosso corpo. 
Então é a mente. Tudo isto de uma vez… O homem sempre falhou porque estas coisas 
estavam separadas. Porque chegamos nesta ocasião baseados em falhas, nesta era tudo deve 
ser unificado de uma vez para trazer vitória? Quem foi derrotado? A falha não foi diante de 
Deus, mas diante de Satanás. Porque a humanidade foi derrotada por Satanás, é a mesma 
coisa como Deus sendo derrotado. 
 
Então, por conta da vitória do homem, quem vai colher a vitória? Deus reivindicará a vitória. 
Por esta razão, não é Deus que traz a vitória. É o homem. O homem é aquele que vai realizar 
isto. Contudo, como isto é feito? Isto deve ser feito em unidade com o Princípio. (74-320) 
 
2) O Curso de Oito Estágios de Restauração Através de Indenização 
 
Até agora, os seis mil anos de história tem progredido ao longo da linha começando a partir 
do nível do indivíduo até o nível da família, da tribo, do povo, da nação e do mundo. Na 
Igreja de Unificação, devemos seguir através dos oito estágios da restauração do indivíduo, da 
família, da tribo, do povo, da nação, do mundo, do universo e a restauração do amor de Deus.
Quando oram, vocês oram centrando nestes oito estágios, certo? Pai Celeste, depois de 
concluir a restauração individual e a restauração familiar... A conclusão da restauração 
individual ocorre no seio da família. A conclusão da família acontece no seio da tribo. A 
conclusão da restauração da tribo está no centro do povo. A conclusão da restauração do povo 
é encontrada no centro da nação. A conclusão da nação ocorre no centro do mundo. A 
conclusão da restauração do mundo está no meio do universo, e a conclusão da restauração do 
universo ocorre no centro do amor de Deus. Todas as coisas estão tentando se tornar uma 
unidade no nível universal centrando no amor de Deus. 
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Portanto, a Igreja de Unificação está proclamando a ideologia do universo centrando na 
perspectiva da história baseada no coração. Algumas pessoas podem dizer, “Estamos tão 
ocupados ganhando a vida no dia de hoje, contudo, o que é tudo isto sobre a ideologia do 
universo? Não sabemos que vamos viver ou morrer hoje, então qual é o ponto deste idealismo
eterno e abundante? Estas são pessoas loucas.” É verdade que somos loucos. (61-75) 
 
Então, quão grande é este estágio? Quantos estágios há? Vocês devem passar pelo estágio 
individual. Além disso, passar o estágio individual somente não é suficiente. Teste é algo que 
pode ser passado em conforto, enquanto se dorme, descansando e comendo tudo o que 
querem? Isto é assim? Vocês devem passar o teste. Por que vocês devem passá-lo? Fazendo 
isso, um estágio… Noite e dia serão trocados. Isto será diferente. Vocês podem ir da era da 
noite para a era do dia. Vocês podem ir da primavera para o verão. É assim como é. Vocês 
podem fazer progresso. 
 
Tal como há um teste sempre que alguém tenta trazer algo à conclusão, em nosso curso de 
restauração, os oito estágios são deixados para nós atravessarmos. O curso de indenização no 
nível individual, no nível familiar, no nível tribal, no nível do povo, no nível nacional, no 
nível mundial, no nível universal, e então o que é a seguir? Há oito estágios incluindo o 
estágio de Deus. Se vocês olham para o curso real, há sete estágios. Até aqui, este é o destino 
que o homem decaído devem trilhar. Isto não pode ser abandonado para sempre. 
 
Se vocês como indivíduos tiveram contato com isso, então de qualquer forma que possam, 
vocês devem conectá-lo com o nível familiar. A fim de conectar isto, vocês devem amar mais 
isso. Tendo amado isto, vocês devem organizar um ataque concentrado, a fim de estar unidos 
com isto. Vocês não devem colocar sua própria opinião em primeiro lugar. A questão é como 
ajustar e concentrar direto nisto. (125-250) 
 
O que o Princípio da Igreja de Unificação está tentando fazer atualmente? Este é o único 
caminho, contudo, apenas porque este é o caminho do Princípio, uma pessoa não pode apenas 
entrar nele. Este tem foi feito o caminho cujo destino é atravessar os oito estágios. Vocês 
entendem? Há oito estágios do indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo, universo e 
Deus. O número oito é o número de começar tudo de novo. Depois disso, o número de 
começar novamente não emergirá de novo. Vocês entendem? [Sim] (135-304) 
 
Quando vocês possuem o amor de Deus, não há nenhuma necessidade para vocês cometerem 
pecado. Vocês não terão nenhuma necessidade de pecado ou ganância. No amor, tudo existe. 
Vocês entendem o que isto significa? [Sim] O que devemos fazer é cumprir nossa porção de 
responsabilidade. Vocês devem entender claramente que somente o que vocês fazem desta 
forma pode ser dito constituir a restauração através de indenização baseada em sua porção de 
responsabilidade. 
 
No curso de indenização, há oito estágios, indenização no nível do indivíduo, da família, da 
tribo, do povo, da nação, do mundo, do universo, e então de Deus. Há sete estágios reais. O 
que acabei de falar? Quais são os oito estágios? [Perfeição do indivíduo, perfeição da família, 
então a perfeição da tribo… Os oito estágios devem ser atravessados.] O que está envolvido 
em seguir através deles? Qual é a razão que uma pessoa deve seguir através deles? Vocês 
devem ser capazes de responder se me ouviram falar. [Se você entra na posição de Deus, 
então Deus pode se tornar o governante de tudo...] Isto é muito simples. Estou falando sobre 
restauração através de indenização. O que vocês têm feito até agora? Vocês estiveram 
cochilando, certo?  
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Colocá-los através dessas situações embaraçosas é a única forma para fazê-los se tornarem 
alertas e ouvirem. Por que devemos seguir através dos oito estágios? Não acabei de lhes 
ensinar isso? Por que estamos destinados a seguir através dos oito estágios? É para o benefício 
da restauração através de indenização. Vocês entendem? [Sim] Vocês devem passar através 
dos oito estágios a fim de alcançar a restauração através de indenização. 
 
Quando vocês passaram por estes oito estágios? [Ainda não passamos] Vocês podem estar 
pensando, “Esses oito estágios foram criados pelo Rev. Moon. Eu não preciso de 
indenização.” Se a existência da porção de responsabilidade do homem é verdade, então este 
tipo de curso veio a existir por causa da porção de responsabilidade do homem. Se a queda 
não ocorresse, então de uma vez, em 21 anos tudo teria sido alcançado automaticamente; mas 
porque existe esta parede que nos bloqueia, isto deve ser tomado passo a passo. Tudo isto não 
pode ser conseguido de uma só vez. Isto é porque Satanás está ligado a isto. Deste modo, não 
temos outra escolha a não ser lidar com isto um passo de cada vez. (Ele fala enquanto escreve 
no quadro) Satanás veio a existir por causa da queda, e esta também é a razão que a condição 
de indenização veio a existir. Porque a condição de indenização repousa na porção de 
responsabilidade do homem, este é um curso inevitável, um curso inevitável. 
 
Assim, vocês conheciam o curso individual ou não? Vocês devem seguir através do indivíduo, 
família, tribo, povo, nação, mundo, universo e Deus. Vocês devem retornar. Ao retornar, 
como vocês fazem isso? Quando se levantam, a fim de subir os oito estágios, primeiramente 
vocês devem se mover para o lado e obter vitória individual, e para fazer isto vocês devem 
seguir centrando em sua mente para lutar e vencer sobre Caim. Esta é a única forma para 
subir. Por quê? Isto é porque Satanás está ligado a vocês. Vocês devem entender isto. Vocês 
entendem o que isto significa? [Sim] 
 
Se não houvesse queda, indivíduo, família, tribo, nação e até mesmo o mundo seriam 
centrados em vocês como um indivíduo, e família, tribo, e todas as outras coisas estariam em 
um único centro, e até mesmo Deus também repousaria neste único eixo. Entretanto, por 
causa da queda, todo esse eixo foi torcido. Porque os ângulos das pessoas se tornaram 
torcidos, devido à queda, o eixo se tornou torcido. Deste modo, ao longo deste eixo torcido, 
Satanás controla vocês. 
 
Por esta razão, vocês devem seguir ao longo deste eixo torcido para endireitá-lo e ligá-lo, 
escalando-o. Isto não pode ser conectado aqui. Na restauração da tribo, depois de ter 
estabelecido o fundamento vitorioso centrando na família, uma pessoa deve sair para o 
domínio da tribo e centrando no lugar onde a tribo é colocada em oposição, ela deve ser 
submetida naturalmente. Tendo feito isso, uma pessoa está destinada a seguir este caminho, 
fazendo uma volta aqui e subindo para lá. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Se não houvesse a queda, de uma só vez, em vinte gerações a humanidade poderia ter 
escalado todo o caminho, mas sendo que este não foi o caso, isto exigiu dois mil anos. Levou 
dois mil anos desde Abraão até Jesus, e os dois mil anos depois de Jesus. Vocês devem 
entender isto. Vocês não podem simplesmente seguir de forma direta. Como seria bom se 
pudéssemos escalar diretamente. Se não houvesse a queda, poderíamos ter escalado de uma só 
vez. A perfeição individual se tornará a perfeição familiar, e a perfeição familiar se tornará a 
perfeição da tribo... Naquele tempo não havia nenhuma tribo. Isto estava destinado a se 
expandir naturalmente. Entretanto, depois da queda, tudo a partir do indivíduo até a família, 
tribo, povo, nação e mundo são pontos de acusação. O reino satânico foi estabelecido. O
universo se tornou a soberania de Satanás. 
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Como restauramos este mundo? Centrando no indivíduo, isto deve ser implantado aqui. De 
forma separada, seguindo na direção oposta, ele deve ser arrastado. Devermos escapar. Este é 
o motivo pelo qual nessas religiões como Budismo, uma pessoa deixa seu lar. A pessoa não 
tem permissão para amar seu pai e sua mãe como também a irmã e irmão mais velho. As 
palavras na Bíblia, “Aqueles que não podem me amar mais do que seu pai e sua mãe, não 
podem se tornar meus discípulos,” é uma teoria paradoxal, mas isto deve ser aceito como a 
teoria razoável que conduzirá uma pessoa ao caminho celeste. Vocês entendem? [Sim] 
 
Por esta razão, tendo entendido as leis de indenização neste mundo e universo, eu estive 
ajustando o foco do amor nos níveis, começando a partir do indivíduo, e expandindo para o 
amor em nível familiar, o amor em nível de tribo, o amor em nível de povo, e o amor em nível 
nacional. Toda vez que isto estava sendo realizado, Satanás tentou seu melhor para destruir 
isto. Portanto, as religiões devem trilhar o caminho de perseguição. Lágrimas e sangue devem 
ser derramados. Uma pessoa deve escalar o topo. Uma pessoa deve permanecer nas sombras. 
Esta é uma zona segura. Porque Satanás é arrogante, ele não gosta de lugares escuros. Deste 
modo, o lugar mais miserável é o lugar mais seguro. 
 
A partir de servo de servo, isto também são oito estágios, certo? Começando a partir de servo 
de servo, para o servo, e então o que vem a seguir? Do filho adotivo para o filho ilegítimo, 
para o filho de linhagem direta, e então a partir de mãe e pai para Deus; todos juntos, eles 
somam oito estágios. É a mesma coisa. Oito estágios permanecem. Vocês devem entender isto 
claramente. Antes de se tornar um líder da Igreja de Unificação, uma pessoa deve 
primeiramente se tornar o servo dessa nação. Do contrário, não há nenhum caminho para 
liberação. Tendo se tornado o servo do servo, uma pessoa deve ser tratada como o filho 
adotivo. Uma pessoa deve ser tratada como o filho ilegítimo. 
 
Quantos maus tratos a Igreja de Unificação tem sofrido? Esta é a forma como estamos 
subindo. Quando subimos até este estágio, sempre há indenização a ser paga. Então, vocês 
têm ou não trilhado o caminho de indenização? Vocês trilharam ou não o caminho de 
indenização no nível individual? Vocês não entendem, certo? Vocês já lutaram com Satanás, e 
através do julgamento justo de Deus, reivindicaram a vitória? Vocês já fizeram isto ou não? 
Se não fizeram, então suas famílias não podem trilhar o curso de indenização. Quando vocês 
trilham o curso de indenização no nível tribal quando nem mesmo fizeram isso no nível 
familiar? Não há nenhuma maneira para isso. Como vocês seguem o curso de indenização no 
nível de povo quando nem mesmo fizeram isso para o nível tribal? Como vocês trilham o 
curso de indenização no nível nacional quando nem mesmo fizeram isso no nível de povo? 
Como vocês podem trilhar o curso de indenização no nível mundial quando nem mesmo 
seguiram pelo curso nacional, e como vocês podem trilhar o curso de indenização no nível 
universal quando nem mesmo fizeram isso no nível mundial? Vocês devem entender isto 
claramente. 
 
A lei de indenização que a Igreja de Unificação ensina é a verdade, contudo, ao praticar esta 
verdade, a questão fundamental é quando você lutou com Satanás centrando em Deus na 
posição triangular, e tendo derrotado Satanás, serviu Deus nesse fundamento. Eu não estou 
falando sobre lutar. Satanás deve se submeter naturalmente. 
 
Vocês devem entender que, o que permanece incompleto diante de vocês é a tarefa de amar 
Deus mais do que qualquer de seus antepassados na história, e ser leal a Deus mais 
ardentemente do que a combinação das lealdades das pessoas na história em relação a 
Satanás. Vocês devem entender claramente, que devem pagar a indenização. 
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A restauração através de indenização; porque precisamos de indenização? Sem pagar 
indenização, não há nenhuma forma para subjugar Satanás. Se o foco original do amor de 
Deus está ajustado em um indivíduo, pode haver Satanás ali ou não? Olhando para isto com a 
perspectiva do Princípio, haveria Satanás ali? (1988.10.3) 
 
Houve inúmeros caminhos de tribulações na história, mas os oito estágios do caminho de 
sofrimento que tenho trilhado não podem ser encontrados no mundo satânico na história ou na 
história de Deus. Vocês devem entender que o caminho de indenização tem sido esse, que eu 
não podia derramar lágrimas apenas por causa das dificuldades que estava enfrentando, 
dizendo para Deus, “Deus, eu não posso suportar mais isso.” Alguém seguindo na direção do 
céu não deve trilhar o caminho enquanto derrama lágrimas. A menos que a situação na qual 
ele estava derramando lágrimas não se torne o fundamento no qual pode mover na direção da 
felicidade, então é o Princípio universal que a base do reino do céu não pode permanecer na 
terra. 
 
Por esta razão, todos devem trilhar: o caminho de sofrimento do rei do servo dos servos, o 
caminho de sofrimento do rei dos servos, do rei dos filhos adotivos, o caminho de sofrimento 
do rei dos filhos ilegítimos, então do rei dos filhos, o rei das mães, e então o caminho de 
sofrimento do rei dos pais. Vocês não devem derramar lágrimas por causa de suas próprias 
tribulações no caminho, mas agarrados à humanidade, vocês devem chorar para o benefício da 
liberação da humanidade. Isto deve ser liberado. Vocês devem se arrepender para o benefício 
da humanidade. 
 
Diante de Deus, para Deus, eu sou aquele que Deus não pode se dar ao luxo de perder, mais 
do que qualquer outra pessoa no mundo, mas mesmo então, minha atitude é, “Eu não posso 
abandonar estes filhos adotivos e filhos escravos miseráveis. Eu devo salvá-los mesmo se isto
significar que tenho que trocar de lugar com eles.” Toda vez que isto acontece, quando Deus 
pergunta para Satanás, “Eu devo ouvir seus apelos ou não?” Então Satanás não pode evitar 
dizer, “O Senhor deve ouvir seus apelos.” Ele acrescentará, “Mesmo nessa posição miserável, 
essa pessoa ama Deus e a humanidade, e esta é a realidade que eu não posso alcançar, 
portanto, sendo que não há nenhum Princípio universal que permitirá alguém se opor a essa 
pessoa, não há nenhuma base para oposição. O caminho que essa pessoa está trilhando é o 
domínio de liberação.” 
 
Quando eu estava estabelecendo os Campos Sagrados em quarenta nações, quando estava 
viajando por países ricos, países miseráveis, quando me deparei com pessoas miseráveis, em 
meu coração eu as confortava com confiança, dizendo em minha mente, “Eu que já estive em 
lugares piores do que a situação que vocês estão atravessando, vim aqui e orei. Minha oração 
se tornará seu escudo através do qual vocês podem obter vida, e o caminho que conduzirá 
vocês para a rota de vida que será demonstrada para vocês desde esta terra até o reino do céu.”
Este é o caminho de restauração. Esta posição deveria ter tido um início glorioso, mas ela 
começou com o caminho de sofrimento e agonia. 
 
Embora essa história esteja atrás de mim, quem teria acreditado em mim quarenta anos atrás; 
as pessoas acreditam em mim agora somente porque já cumpri tudo isto. Se eu dissesse estas 
palavras, então as pessoas não teriam me tratado como um maníaco? Elas diriam, “Esse 
lunático, ele enlouqueceu. O quê? Ele diz que vai mover céu e terra, ter impacto neste mundo, 
e transformar este mundo mal em um mundo bom?” Assim, que ridículo era isto? Eu estive 
trilhando este caminho por quarenta anos. Se aqueles de vocês reunidos aqui estiveram 
evitando o caminho de sofrimento, então vocês não são nada mais do que ladrões. 
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O curso de sete anos é desenhado para ser composto por isto e pagar a indenização. Isto 
também é feito de sete estágios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, há sete estágios. 
Dentro de sete anos. Isto é lar-igreja. 
 
O povo de Israel deve trilhar o caminho que Jacó seguiu, e a nação de Israel deve trilhar o 
caminho que Moisés seguiu, o Cristianismo deve trilhar o caminho que Jesus trilhou, e vocês 
devem trilhar o caminho que eu tenho seguido. Este não é o princípio? [Sim] Vocês devem 
seguir aqui e receber perseguição. Vocês devem receber perseguição. Eu me coloco na 
posição paternal, contudo, eu tenho que colocar meus filhos no lugar de sofrimento. A questão 
é como decidir em minha vida um período de tempo no qual todo sofrimento pode ser 
bloqueado, e sobre o estágio mundial onde vocês serão bem vindos e podem pagar a 
indenização. Isto é lar-igreja. Depois de Danbury, o período de perseguição passou. 
 
O que é aplicável aqui é a era do indivíduo, a era da família, da tribo, do povo, da nação, do 
mundo, do universo, e a era do céu; estes também são oito estágios. (Ele fala enquanto 
escreve no quadro) Estes são oito estágios. De forma semelhante, este também é o caso com o 
curso de restauração. Como o curso de sofrimento, o curso de restauração também é assim. 
Do indivíduo para a família, para a tribo… Assim, vocês precisam de uma nação, certo? 
Vocês precisam de uma nação, certo? É a mesma coisa. É o mesmo estágio. Acrescentando a 
tudo isso… Assim, no lar-igreja… (161-195) 
 
3) O Curso de Sete Anos 
 
Deus esteve trabalhando por sete mil anos, enquanto o Cristianismo esteve trabalhando por 
dois mil anos, por isso a seguir, nós como indivíduos devemos trilhar o curso de setenta anos. 
Como vocês podem se casar quando estão destinados a oferecer serviço por setenta anos? Na 
Igreja de Unificação, são sete anos. Para Deus foi sete mil, para o Cristianismo setecentos 
anos, para aqueles que acreditam no Cristianismo são setenta anos, e para os membros da 
Igreja de Unificação são sete anos. O número está diminuindo gradualmente. Depois de servir 
por setenta anos, o que as pessoas fazem, uma vez que conseguem o céu? Elas já estão tão 
velhas. Se elas conseguem nesse tempo, mesmo se elas se casam, isto não tem nenhuma 
utilidade. Elas podem ter filhos? Portanto, porque são sete anos para nós na Igreja de 
Unificação, podemos edificar o reino do céu na terra. (96-119) 
 
Quando olhamos para formação, crescimento e aperfeiçoamento, cada um exigindo sete anos, 
isto se torna 21 anos. Portanto, a fim de estabelecer um padrão de perfeição, vocês precisam 
de um período de sete anos. Assim, quando alguém vem para a Igreja de Unificação, essa 
pessoa inevitavelmente tem que seguir através de um curso de sete anos. Devemos atravessar 
este curso de sete anos, herdar o coração dos Verdadeiros Pais, e ao mesmo tempo estabelecer 
uma condição para restaurar tudo que foi perdido. Adão e Eva perderam todas as coisas como 
resultado da queda; sua substância foi manchada por causa de Satanás, e eles foram roubados 
no coração. Tudo isto deve ser restaurado através de indenização. Isto é, precisamos unir 
completamente o problema de todas as coisas, o problema da substância e o problema do 
coração, centrando em Deus, e desta forma passar através do estágio de aperfeiçoamento. 
 
Depois de receber a Bênção, devemos restaurar todas as coisas, restaurar a substância, e 
restaurar o coração, em um período de sete anos. Quando olhamos para isto horizontalmente, 
todas as coisas são o Estágio de Formação, a substância é o Estágio de Crescimento, e o 
coração é o Estágio de Perfeição. Este é o conteúdo que indeniza horizontalmente toda a 
providência vertical histórica.  
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O padrão de todas as coisas corresponde à Idade do Velho Testamento, o padrão da substância 
corresponde à Idade do Novo Testamento, e o padrão de coração corresponde à Idade do 
Completo Testamento. Estas três devem se tornam completamente unidas. Na Idade do Velho
Testamento a indenização era paga centrando em todas as coisas; a Idade do Novo 
Testamento indeniza a substância através do filho unigênito de Deus. Porque isso se torna o 
resultado vitorioso, um padrão de coração apareceu. 
 
Pelo fato dos pais terem cometido erros, um padrão de dificuldades foi imposto para a 
humanidade. Mas porque o Pai concluiu sua responsabilidade na posição de pais, vocês que 
estão colocados na posição de filhos podem superar todos os padrões de perseguição e 
acusação. Este é o propósito do curso de sete anos. 
 
Todos, não importa quem seja, têm que seguir este curso de sete anos. Pessoas orgulhosas e 
distintas ou pessoas feias e infelizes, não importa quem elas sejam, devem seguir este curso. 
Qualquer pessoa de ascendência decaída deve seguir este curso, não importa quem ele ou ela 
seja, ou então elas nunca entrarão no Reino do Céu. 
 
Deus tem trabalhado por sete mil anos, e eu devo perseverar por setenta anos. Para vocês, sete 
anos é suficiente. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Deus tem seguido através de 
várias milhares e dezenas de milhares de vezes mais do que eu, e eu tenho trabalhado várias 
milhares e dezenas de milhares de vezes mais do que vocês. Desta forma a indenização foi 
paga; vocês acham que tenho seguido através desse curso de sofrimento? [Sim] (80-112) 
 
Não devemos morrer com Jesus para cruzar a colina de Golgotá, mas viver e passar por cima 
dela. Desta forma, devemos pagar indenização horizontalmente pela história vertical. Os seis 
mil anos de história correspondem a este curso de sete anos. Os seis mil anos estão destinados 
a ser indenizados em sete anos. Os sete mil anos, os seis mil anos mais mil anos, devem ser 
indenizados em sete anos. Porque esta é a formula, cada homem decaído deve seguir através 
deste curso de sete anos. Depois de cumprir este período de tempo, tudo seguirá de forma 
mais leve para vocês. Esta é a razão pela qual grupos de reavivamento que experimentam o 
Espírito Santo devem fazer as malas e partir depois de sete anos porque eles serão 
completamente esvaziados. Este período de sete anos é o tempo que é necessário para 
indenizar horizontalmente a história vertical. (21-211) 
 
Senhoras e senhores, o que é o curso de sete anos? É o caminho para restaurar todos os 
estágios começando da posição de servo de servos, todo o caminho até a posição de herdeiro 
direto. Portanto, durante este curso de sete anos, vocês devem ir para a posição de servo a fim 
de amar Caim. Por esta razão, devemos seguir para as vilas e outros lugares para testemunhar.
Estamos tentando amar as pessoas centrando no Princípio a partir da perspectiva do coração. 
Não estamos tentando fazer isto como filho e filha da linhagem de alguém, mas como pessoas 
que encontraram o ponto focal com o coração de Deus que pode estar ligado com a 
compaixão celeste. Além disso, estamos tentando encontrar um ponto de união para nosso 
estilo de vida e esperança. Centrando em Deus, estamos tentando trazer unidade ao nosso 
coração, ações e esperança. (34-60) 
 
O que é o curso de sete anos? O que deve ser feito? Através da queda, o homem também 
causou a queda para todas as coisas. Isto trouxe a realidade de tristeza para todas as coisas. 
Duas realidades de tristezas, uma do mundo humano e a outra do mundo de todas as coisas, 
passaram a existir. 
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No mundo natural criado, centrando no homem, todos os fatores ambientais serão formulados. 
Em outras palavras, devido à queda do homem, todas as coisas foram lançadas na realidade de 
tristeza, e centrando nos descendentes decaídos, a humanidade habita na realidade de tristeza. 
 
Por esta razão, a criação deve ser liberada primeiro. Sendo que no processo de criação todas 
as coisas foram criadas primeiro, e então o homem foi criado, no processo de recriação, o 
mesmo curso será seguido. O curso de indenização para o curso de restauração, em outras 
palavras, o curso de reindenização, deve ser trilhado. A realidade de tristeza para todas as 
coisas deve ser liberada. Deus não criou o homem no fundamento da realidade de todas as 
coisas? Deus criou o homem através de todas as coisas. Não havia nenhuma queda naquela 
época. Não havia nenhuma realidade de tristeza. (172-49) 
 
Devemos encontrar todas as condições para a criação e oferecê-las para Deus. Este é o 
período de três anos e meio. Durante os sete anos, sendo que através do número sete, Deus 
criou o universo, três anos e meio são estabelecidos para reivindicar a criação de volta.
Durante os três anos e meio, vocês devem se esforçar ao máximo, derramando seu coração e 
corpo de forma plena. 
 
Este é o curso de sete anos, e com três anos e meio como uma unidade, isto deve ser dividido 
em dois estágios. Gastando três anos e meio e então outros três anos e meio, centrando nos 
filhos e filhas, e juntando esforços com eles, vocês devem restaurar o que está decaído no 
nível da família para entrar no reino do céu no nível familiar. Vocês devem entender que este 
período de três anos e meio é o período de carregar a cruz para o benefício da família. 
 
Entretanto, uma coisa que vocês devem entender é que originalmente isto está destinado a 
levar quatorze anos. Sete anos aqui, e subir até aqui leva mais sete anos, e tudo isto soma 
quatorze anos. Além disso, com sete anos aqui (no terceiro estágio) leva 21 anos, mas 
devemos completar todo o curso em sete anos|. (Ele fala enquanto escreve no quadro) Vocês 
entendem o que isto significa? Este é o curso de 21 anos da Igreja de Unificação. Quem deve 
carregar este fardo? Eu sou aquele que tem que fazer isto. Sou eu. Vocês entendem o que 
estou dizendo? (133-160) 
 
4) Você Deve Seguir Através do Curso Fórmula 
 
O desenvolvimento da ciência sempre depende de fórmulas, e pela aplicação das fórmulas, o
desenvolvimento vem de acordo com o resultado alcançado. Atualmente, a civilização 
moderna se coloca nesse fundamento. De forma semelhante, devemos refletir sobre a questão 
se as pessoas também têm ou não alguns ideais para os quais podemos aplicar alguma fórmula 
ou regra fundamental. Certamente, uma pessoa de caráter maduro tem que ser um item de 
fórmula que pode livremente estar ligado ao passado, presente e futuro. (87-11) 
 
Senhoras e senhores, pode haver duas fórmulas ou definições diferentes para conceitos na 
matemática ou física? Há duas ou uma? A civilização moderna é uma civilização científica, e 
este desenvolvimento científico é o mesmo do desenvolvimento da fórmula. A civilização 
moderna de hoje foi edificada baseada nas fórmulas fundamentais que têm sido manifestadas 
em realizações reais. Vocês entendem o que isto significa? Isto não veio a existir de forma 
aleatória ou ao acaso. Tudo tem sido feito através do curso que incorpora fórmulas. Por esta 
razão, tradições devem ser respeitadas, e se há uma boa fórmula e regra fundamental no 
passado, então ela deve ser mantida e vivida, e além disso, fórmulas que são mais avançadas e 
preciosas... Esta é a forma como o mundo civilizado tem feito progresso. (97-119) 
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Como líderes da igreja, o que vocês devem entender, quando saírem para testemunhar para as 
igrejas nas regiões, é que sempre que testemunham para uma pessoa, vocês devem aplicar 
essa fórmula. Vocês devem seguir através dessa fórmula. (47-293) 
 
Na solução de uma fórmula matemática, é a mesma coisa para uma pessoa idosa, ou um rei, é 
a mesma coisa para qualquer pessoa. Isto é um princípio. Para pessoas decaídas encontrarem 
seu caminho para o Reino do Céu, não há nenhuma forma que elas possam evitar estas regras 
fundamentais da Igreja de Unificação, para um diretor da Elder Park ou para qualquer outra 
pessoa. Eles são pessoas insanas. Elder Park utilizou mal o Princípio Divino que ele aprendeu 
de mim; não sendo mais de dois terços disto. Eles são traidores. Ele se tornou o discípulo da 
avó que eu tinha enviado para Seul para testemunhar, e então ele traiu... Seu destino será 
miserável. (127-65) 
 
Seção 4: Restauração Através de Indenização e o Curso Fórmula
[Parte 2] 
 
2. Porção de Responsabilidade e Indenização 
 
1) Indenização e Restauração 
 
Membros da Igreja de Unificação atualmente não gostam do caminho de indenização. O que 
isto significa é que eles não gostam da restauração. Não há tal coisa como, “Eu gosto da
restauração mas não gosto da indenização.” Por isso, qual vem primeiro? Restauração vem 
primeiro ou indenização vem primeiro? [Indenização] Por que agora vocês dizem que 
indenização vem primeiro? Entretanto, qual é que vocês gostam? Vamos falar francamente 
sobre a coisa que vocês gostam. [Restauração] Vocês gostam de restauração, mas não gostam 
de indenização. O que é isto, quando olhamos a partir da posição de Deus? É o oposto. Em 
qual lado vocês estão? Vocês estão no lado de Deus ou no lado de Satanás? [No lado de Deus] 
Vocês devem entender isto claramente. Vocês gostam de restauração. Entretanto, o lado de 
Deus não pode gostar de restauração. Somente depois de ter pago a indenização, a restauração 
ocorre. 
 
Então, qual é o lado que gosta de restauração? É o lado de Satanás. E qual lado que não gosta 
de indenização? [o lado de Satanás] O lado de Satanás. Além disso, qual é o lado que gosta de 
indenização? [O lado de Deus] Vocês entendem agora. Esta Igreja de Unificação também está 
neste lado. Vocês não sabiam disso, certo? Vocês entenderam isto agora.  
 
Então, vocês devem refletir profundamente sobre si mesmos e se arrepender. Vocês estão no 
lado de Deus ou no lado de Satanás? Vocês sabem bem isto. Vocês devem se perguntar sobre 
isto. O está no lado de Deus e X está no lado de Satanás. Qual é o lado de Deus? [O] Há 
somente uma pessoa que respondeu e o restante permaneceu em silêncio… Vocês devem 
entender isto. Até agora, vocês estiveram seguindo a vontade de Deus, mas agora que 
entenderam que aquele que gosta da restauração é Satanás e aquele que gosta de indenização é 
Deus, qual caminho vocês tomariam? [O caminho de indenização] (16-127) 
 
Como ocorreu a queda? A queda ocorreu por causa da falta de fé. A descrença foi a causa 
primária. Então, foi por causa da afirmação do próprio ‘eu.’ A afirmação do ego, estava 
centrada em si mesmo. A queda ocorreu no lugar onde o ‘eu’ estava sendo afirmado. A seguir, 
a realidade de amor centrando no ‘eu’ foi demandada. Estas são as três causas da queda. A 
descrença e então? A afirmação do ‘eu,’ centrando em mim mesmo.  
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A seguir é o desejo da realidade de amor centrando em mim mesmo. Esta foi a base para 
Satanás. Isto é o que o Arcanjo decaído se tornou. 
 
Então, a fim de restaurar isto através de indenização, a fim de negar isto, o que deve ser feito? 
O oposto deve ser realizado. Fé absoluta. Este é o motivo pelo qual a fé absoluta entrou em 
cena. Porque a descrença levou os antepassados da humanidade à queda, devemos passar por 
cima disto. Devemos ir além da linha onde nossos antepassados caíram. Devemos praticar fé 
absoluta. O que é fé absoluta? É seguir em frente até morrermos, mesmo depois de morrer, e 
mesmo enquanto estamos morrendo. Vocês não entendem fé absoluta, certo? O limite de fé 
absoluta é… Quando comparamos isto conosco que temos um corpo substancial vivo, isto 
significa que vamos em frente mesmo enquanto estamos no processo de morrer. Isto significa 
que mesmo quando estamos morrendo, devemos trilhar este caminho. Estamos tentando 
seguir desta forma quando estamos morrendo. Quando eu morrer, não vou cair para o lado, 
mas cair para frente, seguindo sempre em frente. Neste sentido, se vocês negam sua fé, vocês 
estão escolhendo o caminho da morte. 
 
Qual é a segunda? É negar a si mesmo. Vocês devem negar este olho cem por cento. Esta é a 
negação do ‘eu.’ Meus olhos que querem ver, minha boca que quer comer! Até trinta anos de 
idade, eu nunca tive um único dia que não estivesse sentindo fome. Embora estou ciente disto, 
eu escolhi o caminho de morte. 
 
Qual é a terceira? Amor absoluto. Isto é o amor absoluto. Somente depois de digerir o 
inimigo... Ter vingança não é perdoar. O próprio inimigo deve voluntariamente deve entregar 
sua nação, toda a sua autoridade, e o direito da primogenitura como o filho mais velho. Vocês 
devem receber isto a partir dele. (126-35) 
 
Se as pessoas entendem o verdadeiro significado da palavra indenização, então todas elas 
viverão mais. Sem indenização não pode haver nenhuma bênção. 
 
Indenização é a pepita de ouro ilimitada na Igreja de Unificação. Esta é uma palavra chocante, 
que pode colocar a vida em risco, sacrificar todas as coisas, e superar todas as dificuldades. 
(1978.2.26) 
 
A história de restauração não está destinada a ser conduzida depois de dar uma explicação 
para isto. Uma pessoa está destinada a lidar com isto somente depois de concluir isto e obter 
uma vitória. Se a explicação pudesse ser dada de antemão, então não há nenhuma necessidade
para os sessenta e seis livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Por que 
precisaríamos de sessenta e seis livros? 
 
Isto não é grande coisa. Até mesmo dez páginas é muito. Tudo pode ser registrado em três 
páginas. (62-126) 
 
2) Porção de Responsabilidade 
 
O que teria acontecido se o homem não tivesse sua porção de responsabilidade? Por que o 
homem recebeu sua porção de responsabilidade? Vocês conferencistas nem mesmo sabem 
disso? Por que a porção de responsabilidade foi estabelecida? [A fim de compreender a 
vontade do Pai na terra] Isto se refere originalmente ao propósito de criação. Originalmente, 
por que o homem recebeu uma porção de responsabilidade? A fim de que o homem participe
no grande empreendimento criativo.  
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O que vem a seguir? [A fim de ter domínio sobre todas as coisas.] Então? [A fim de qualificá-
lo como o mestre da criação fazendo-o co-criador] A seguir? [Para a incondicionalidade e a 
plenitude e perfeição da verdade] Estes são os três conteúdos. 
 
Vocês devem participar no grande empreendimento criativo de Deus. Mesmo se não houvesse 
nenhuma queda inicialmente, essa responsabilidade ainda existiria. A porção de 
responsabilidade humana não foi estabelecida pela queda, mas mesmo sem a queda o homem 
ainda tem esta responsabilidade. Mesmo se uma pessoa está equipada com 95% da forma 
ideal de Deus necessária para alcançar a perfeição, ela ainda deve concluir os 5% restantes de 
sua responsabilidade. Deus não pode trazer sozinho a perfeição do homem; o homem tem a 
responsabilidade para fazer uma contribuição no auto aperfeiçoamento. Isto seria verdadeiro, 
mesmo se não houvesse a queda. 
 
Além disso, há o caráter absoluto do Princípio. O Princípio não conhece perdão. Ele deve ser 
obedecido. Vocês devem seguir a forma do Princípio mesmo depois de sua morte. Ele deve 
ser respeitado para sempre. Se Deus pode fazer como lhe agrada, então não há nenhuma 
necessidade para o caminho de sofrimento que Ele esteve trilhando durante o curso da 
providência de restauração. Porque isto tem sido estabelecido desta forma, porque há um 
limite na forma que a responsabilidade tem sido repartida, Deus é incapaz de fugir deste fato, 
e assim, esteve seguindo através do curso de incontáveis tribulações a fim de restaurar o 
homem. Responsabilidade não repousa somente em Deus. O homem compartilha a 
responsabilidade. Isto é verdade, mesmo se não houvesse nenhuma queda. Isto não é assim? 
 
Olhando para isto a partir desta perspectiva, o que o homem decaído se tornou atualmente? A 
porção de responsabilidade humana não é a única coisa que o homem decaído é responsável. 
Todos os 97% da criação têm sido infringido. Esta é a razão que a recriação deve ser 
alcançada, contudo, o que é recriação? Ela não é algo que pode cruzar o limite da porção de 
responsabilidade. Todo o curso de criação tem sido devastado. Assim, quão difícil é isto. 
Portanto, sem cumprir o que responde por 95% da responsabilidade, o homem não tem 
nenhuma forma para concluir eternamente sua porção de responsabilidade. Isto deve ser 
recriado. A providência de restauração é uma obra de recriação, mas por que a recriação é 
absolutamente necessária? É por causa da porção de responsabilidade humana. Mesmo que 
apenas para cumprir a porção de responsabilidade humana e seguir na direção da posição, o 
processo de recriação deve ser atravessado. A fim de passar através do processo de recriação, 
a indenização deve ser paga. A condição de indenização deve ser estabelecida. O caminho de 
sofrimento deve ser trilhado. 
 
Até agora, Deus esteve lidando com o mundo humano na posição que supera o domínio da 
porção de responsabilidade humana. Entretanto, todos aqueles que caíram abaixo disto devem 
de alguma forma ultrapassar a distância e subir. Toda a humanidade caiu sob esta categoria. 
Todos no mundo, na história, todos que foram para o mundo espiritual no passado, toda a 
humanidade no mundo atual, e todos os descendentes que virão, não podem fugir deste 
destino. Esta é a terrível realidade da queda. 
 
Assim, no processo de recriação, como isto deve ser feito? O processo de conflito deve ser 
atravessado. Com quem? Com Satanás. O que é tudo isto? Em outras palavras, quem domina 
sobre o domínio que é necessário para o processo criativo? É Satanás. Satanás domina sobre
95% do domínio, e depois de 95% Deus domina sobre isto. É assim como isto deve ser visto. 
(115-66) 
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Na porção de responsabilidade, há o domínio da porção de responsabilidade individual, o 
domínio da porção de responsabilidade do nível familiar, do nível tribal, do nível do povo, da 
porção de responsabilidade do nível nacional, o domínio da porção de responsabilidade do 
nível mundial, o domínio da porção de responsabilidade universal, e o domínio da porção de 
responsabilidade do nível de céu e terra. Por quê? Este não é um mundo decaído? Porque é o 
mundo decaído, não há nenhuma porta. A porta não virá a existir sem o domínio de amor 
centrando na porção de responsabilidade. O indivíduo se oporá a isto, e a família e a tribo se 
oporão a isto. (162-92) 
 
O que será cumprido depois da conclusão da porção de responsabilidade humana? O que isto 
significa é que com a conclusão da porção de responsabilidade humana, o homem entra na 
realidade do domínio direto de Deus. (Ele fala enquanto escreve no quadro) Vocês devem 
entender isto. É assim como é o Princípio, certo? [Sim] 
 
Uma vez que vocês entram na realidade do domínio direto, no que Deus se centra para ter o 
domínio direto? Centrando no dinheiro? Centrando nos marcantes talentos de uma pessoa? 
Centrando no quê Ele governaria? [Amor] Isso está correto. É amor. Naquele momento, Adão 
e Eva receberão a bênção de Deus e entrarão na realidade do amor de Deus. Vocês devem 
entender que o tempo quando Adão e Eva podem ir para a realidade do amor, e depois de ter 
se tornado unidade nessa realidade de amor, praticando e manifestando o amor de Deus no 
mundo horizontal, é o fundamento do reino do céu na terra. (124-306) 
 
Satanás não pode aparecer mais quando nos centramos no amor de Deus, e o completo amor 
de Deus pode ser manifestado. Esta é a conclusão da porção de responsabilidade. Se a porção 
de responsabilidade foi completada, na realidade do domínio indireto e a realidade do 
domínio direto, a conexão de amor pode ser feita. Lá o amor vertical e o amor horizontal estão 
conectados. (173-286) 
 
Vocês devem entender que a descoberta da Igreja de Unificação da porção de 
responsabilidade humana atualmente é uma descoberta universal. A invenção da bomba 
nuclear ou a descoberta da teoria da relatividade por Einstein nem mesmo podem se comparar 
com isto. A questão é por que pessoas corretas na história têm sido sacrificadas? Somente 
depois que o tempo delas passou, elas se tornaram famosas. Não há nenhuma forma que até 
mesmo historiadores e filósofos possam resolver estes tipos de problemas. (124-303) 
 
Todas as contradições e todos os eventos tristes e infelizes na história, tudo isto foi causado 
pela ignorância do homem de sua porção de responsabilidade na história. Vocês devem 
entender este fato. Vocês devem entender quão importante é a porção de responsabilidade. 
Vocês devem ter interpretado o significado da porção de responsabilidade da forma como
achavam conveniente. Vocês devem ter pensado, “A porção de responsabilidade é um 
conceito que o Princípio ensina, por isso ele não tem nada a ver conosco. Podemos viver 
nossa vida no mundo de qualquer forma que gostamos.” 
 
Vendo a partir desta perspectiva, vocês devem entender quão grande é a descoberta do Rev. 
Moon da expressão: “porção de responsabilidade.” Vocês já entenderam quão importante é a 
porção de responsabilidade? Quão seriamente vocês já tentaram entender isto? Ao redor deste 
tema da porção de responsabilidade, todo o universo revolve. Deus não pode ser liberado, o 
universo também não pode ser liberado, e a porta para o inferno não pode ser aberta 
livremente, e todas as coisas injustas e contraditórias permeiam a sociedade porque esta 
parede da porção de responsabilidade não pode ser cruzada. (124-94) 
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Vocês entendem o que é porção de responsabilidade? [Sim] Quantas vezes por dia vocês têm 
pensado sobre porção de responsabilidade? Vocês devem memorizar as palavras, “porção de 
responsabilidade,” sempre que estão tendo uma refeição, pegando uma colher, lavando a
louça, indo para o banheiro, ou mesmo quando estão caminhando. Adão e Eva encontraram 
seu destino porque não pensaram sobre sua porção de responsabilidade. Vocês também 
perecerão se não cumprem sua porção de responsabilidade. A fim de se tornar uma pessoa 
vitoriosa através da restauração, vocês devem levar a sério e pensar sobre a porção de 
responsabilidade vinte e quatro horas por dia. (124-103) 
 
3) Condição de Indenização Interna e Condição de Indenização Externa 
 
Quando olhamos para a questão de estabelecer o fundamento para a providência de 
restauração centrando na Igreja de Unificação, descobrimos que o fundamento é estabelecido 
através do curso de indenização, e não sem qualquer esforço. 
 
Então com o que estabelecemos a condição de indenização? Além disso, o que estamos 
destinados a fazer, uma vez que a condição de indenização é estabelecida? Isto não está tão 
claro. Temos o conceito de indenização, mas para quê estamos estabelecendo a condição de 
indenização? O propósito não está tão manifesto. Qual é o propósito de pagar indenização? 
Isto não é como deve ser. Vocês devem entender claramente qual é o propósito de 
indenização. 
 
No curso de restauração, a restauração de indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo, 
universo, e então incluindo a restauração do amor de Deus, estes oito estágios devem ser 
atravessados, todos de uma vez. Se Adão e Eva não tivessem caído, então isto teria sido 
concluído de uma vez, mas porque eles caíram para a posição de servo de servo, na era 
histórica, eles não podem subir de volta de uma vez. 
 
Por esta razão, o curso de pioneiro para conectar estes estágios absolutamente requer 
condições de indenização. Ao estabelecer condições de indenização, o que acontece é que 
Satanás é separado. Condições de indenização são necessárias somente por causa de Satanás, 
mas sem Satanás não há nenhuma necessidade para a condição de indenização. Vocês 
entendem isto? [Sim] 
 
Até agora, quem está se movendo e sacudindo esta história? Satanás tem feito isso. Por esta 
razão, Satanás deve ser separado. Sem se livrar de Satanás, Deus não pode entrar. Este não é 
território de Deus. Porque este é o território de Satanás, dentro do domínio da queda, sem 
estabelecer condições de indenização para separar Satanás, sem estabelecer a condição de 
indenização para expulsá-lo, a expansão do território de Deus não pode ocorrer e o 
fundamento para a atividade de Deus não pode ser edificado. Portanto, Satanás deve ser 
separado e expulso. 
 
Então, qual foi a principal causa que permitiu a existência de Satanás? Primeiro é por causa da 
queda de Adão e Eva e Segundo é por causa do assassinato de Abel por Caim. Por causa 
destas duas condições, Satanás veio a assegurar completamente o domínio vertical e
horizontal. Mesmo no mundo espiritual, Satanás tem o domínio sobre ele. Vocês devem 
entender isto claramente. 
 
A fim de estabelecer a condição de indenização, deve haver um ser que possa representar 
Adão e um ser que possa representar Abel. O que isto está tentando indenizar? 
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O que está se tentando indenizar através da representação de Adão é restaurar através de 
indenização o fundamento vertical da queda de Adão. Tendo assegurado a posição para 
restaurar Adão desta forma, então Caim e Abel devem ser restaurados através de indenização. 
Porque Caim conquistou Abel, Abel agora deve conquistar Caim. Entretanto, porque o 
próprio Adão não tem filhos e filhas, ele mesmo deve cumprir isto no lugar deles. Ele deve 
cumprir ambas as duas missões. (161-207) 
 
Ao separar Satanás verticalmente e horizontalmente, há condições internas e externas de 
indenização. A condição externa de indenização é a condição de indenização Caim-Abel, e a 
condição interna de indenização é a condição de indenização de Adão, centrando na porção de 
responsabilidade. Ao fazer isso, é quando o ambiente de afeto e emoção de Satanás pode ser 
completamente superado e derrotado. Centrando em todo o ambiente de domínio de Satanás, 
onde perseguição foi recebida, então, o novo início amanhecerá no lado de Deus. Este é o 
princípio fundamental. (161-207) 
 
Então, a questão é porque Adão caiu. A queda de Adão é um rompimento do relacionamento 
com Deus e Seu amor devido ao fracasso em não ter concluído a porção de responsabilidade. 
A porção de responsabilidade não tem sido conectada, e a seguir, o amor de Deus não foi 
conectado. Devido à queda, a porção de responsabilidade foi perdida e o domínio do amor de 
Deus foi perdido. 
 
Então, como vocês separam Satanás? Olhem. Vocês devem se tornar a figura representativa 
de Adão que pode estabelecer a condição de indenização. Eu não estou falando sobre o Adão 
decaído. Além disso, o amor se tornou domínio satânico porque o Adão decaído perdeu o 
amor; portanto, uma pessoa deve estar na posição representando Adão que tem o amor no 
domínio de Deus, e depois lutar com Satanás para separá-lo. Se colocando na posição de ter 
concluído a porção de responsabilidade, o domínio de Deus sobre o amor deve ser 
conquistado. 
 
Entretanto, a situação se tornou dessa forma baseada no fracasso em completar a porção de 
responsabilidade, e centrando no fundamento do amor de Deus dentro do domínio satânico, 
Satanás conquistou o mundo inteiro. Deste modo, devemos estar na posição de Adão que, de 
acordo com o padrão original, concluiu sua porção de responsabilidade centrando em Deus,
lutando com Satanás.  
 
Centrando no amor, na realidade de domínio de acordo com o resultado do Princípio e a 
realidade do domínio direto, estabelecendo a condição de ter amado a partir da posição de 
Deus mais do que aqueles que enfrentam o lado de Satanás, e mais do que quando se lida com 
o amor que está em ambos os lados de Deus e Satanás, uma pessoa pode trazer a separação. 
Vocês devem entender que este é o ponto onde a condição de indenização é estabelecida. 
 
Entretanto, porque Satanás tem domínio sobre seu ambiente, ele está empregando todos os 
tipos de métodos e táticas. Ele vai tentar cortar isto. Não obstante, quando vocês podem 
superar o ambiente, e não importa que tipo de situação vocês enfrentem, logo que possam 
reivindicar de volta a porção de responsabilidade que Adão perdeu no lugar de Deus, então o 
sucesso será certamente alcançado. Isto será eterno. Além disso, a menos que vocês possam 
estabelecer o padrão de amar Deus, que ninguém pode desacreditar, a indenização não será 
concluída. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
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Por esta razão, vocês devem absolutamente cumprir a porção de responsabilidade na posição 
de Adão. Não importa que tipo de tentações ou outros desafios possam enfrentar, vocês não 
devem vacilar em sua determinação para alcançar o objetivo. Assegurando a autoridade como 
filhos de Deus, não importa quanto amor no domínio satânico ou qualquer outro poder de 
amor e emoção que domine todo o ambiente tente vocês, e não importa que tipo de força se 
oponha, vocês devem ser imutáveis ao amor Deus. Isto é absoluto. Se vocês perseveram na 
perseguição desta forma, uma ou duas vezes, isto não pode ocorrer mais de três vezes. 
Fazendo isto é como tudo deve seguir para ultrapassar a colina. 
 
Depois de receber oposição, isto sempre se dividirá em dois. Haverá uma ocasião quando o 
mundo inteiro no lado Abel pode ser absolvido, contudo, somente quando esse ambiente pode 
ser trazido à vitória, Satanás pode ser separado desse ambiente pelo estabelecimento da 
condição de indenização. Se Satanás não é separado, então este permanece o mundo de 
Satanás. 
 
O que a condição de indenização separa? É concluir a porção de responsabilidade, e a seguir é 
amar Deus. Não importa quanto Satanás persegue e ataca, vocês podem se livrar dele e não 
ser influenciados por ele. Depois de golpear repetidamente por algum tempo, quando o tempo 
que ele deve recuar se aproxima, ele deve recuar. É assim como Satanás deve ser separado. 
Sem trazer resolução para isto, não há como indenizar Caim e Abel. (1611-205) 
 
O que é a condição vertical de indenização? Como que vocês a estabelecem? São as duas 
condições de conclusão da porção de responsabilidade e a conclusão da restauração do amor 
absoluto em relação a Deus. Porque há esse padrão, mesmo Jesus uma vez teve que dizer, 
“Aqueles que não me amam mais do que sua própria mãe, filhos ou qualquer outra pessoa, 
não tem as qualificações.” Este Princípio é de onde vem essas palavras. Desta forma, toda a 
Bíblia pode ser interpretada. Isto não é verdade? De forma semelhante, vocês me amam no 
mesmo grau? [Sim] Vocês entendem claramente? 
 
Vocês têm levado um estilo de vida casual e relaxado, certo? Embora tenho falado sobre 
condições de indenização, embora tenho explicado no pulpito como estas não são simples 
palavras e nada mais, vocês estiveram sofrendo até agora porque não entendem como tudo 
isto é aplicado. É somente porque estou aqui; do contrário, todos vocês teriam se dividido e se 
dispersado. Vocês entendem, guangue de coreanos? [Sim] 
 
O que é a condição interna de indenização? [A conclusão da porção de responsabilidade e o 
amor de Deus] O que estamos tentando fazer depois disso? Permitam que o mundo satânico 
nos persiga e vejam o que se desdobrará. Deixe-os nos golpear. Eu conquistarei vocês. Com o 
quê? Com o poder do amor, com a capacidade criativa de Deus... Então Deus estará conosco. 
 
Aqui, Deus estará presente. Tentem e vejam se Deus estará presente ou não. Eu sou alguém 
que esteve lutando até agora, nunca esquecendo este ponto, não importa se estou em uma 
prisão ou estou recebendo os piores tipos de torturas. Não é verdade que somente então isto 
será separado? 
 
Da maneira dos oito estágios internos e os oito estágios externos, as condições internas de 
indenização e as condições externas de indenização devem ser estabelecidas, enquanto o 
progresso está sendo feito. Vocês devem entender isto claramente. Vocês já entenderam isto 
claramente? [Sim] 
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Como vocês estabelecem as condições externas? É melhor enviar Abel sozinho ou é melhor 
também enviar alguém na posição de pais, representando todos os membros da família e ter
duas pessoas juntas como pioneiros? [Deixe as duas forças juntas e…] Quem deve ir 
primeiro? Abel deve ir primeiro ou o líder deve ir primeiro? [O líder] o líder está destinado a 
ir primeiro. Por esta razão, eu, que sou o líder que tinha que vir para a América primeiro. 
Quem tem sido o pioneiro da Igreja de Unificação? Quem tem feito isto? Eu tenho feito isto 
com a ajuda do princípio. É assim como isto tem progredido. (161-213) 
 
4) A Porção de Responsabilidade e Indenização 
 
Vocês devem entender que, porque a porção de responsabilidade humana não foi concluída, a 
fase de tristeza e ressentimento da restauração através de indenização veio a existir, a fase de 
ressentimento e tristeza. Durante o tempo do curso de restauração através de indenização, 
Deus ou a sede não devem apoiar vocês, mas vocês devem seguir por vocês mesmos. Isto 
deve ser feito sozinho. Quando é dada assistência, indenização não será alcançada. Por quê? 
Devido à existência dessa coisa chamada porção de responsabilidade humana, de acordo com 
este Princípio, indenização não pode ser paga, quando ajuda é dada. Se pudesse haver ajuda, 
então no tempo da queda do homem, Deus teria interferido e impedido. Ele não podia fazer 
isto por causa da porção de responsabilidade; porque havia a porção de responsabilidade 
humana. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Não importa quão grande seja o Rev. Moon, e não importa quando Deus o ame, no curso de 
cumprir a porção de responsabilidade humana, sempre que trilhamos o curso de indenização, 
Deus não pode ajudar. Eu mesmo devo vencer sobre Satanás e seguir em frente. Porque era a 
autoridade ideal dada para Adão que ele vencesse sobre Satanás e o mundo satânico, eu tenho 
que superar essa autoridade ideal. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] (124-304) 
 
Entre a porção de responsabilidade e indenização, uma está no lado direito e a outra está no 
lado esquerdo, e uma é como a perna direita e a outra é como a perna esquerda, contudo, tudo 
isto tem sido esquecido e todos os membros nem mesmo entendem porção de 
responsabilidade e indenização. Assim, como vocês podem avançar? Como vocês podem 
seguir em frente? Vocês não podem seguir em frente neste estado. Vocês devem entender que 
o avanço é impossível a menos que a porção de responsabilidade e a restauração através de 
indenização estejam conectadas. Vocês ao menos já pensaram sobre essas coisas? Vocês não 
gostam de indenização, certo? Vocês, senhoras não gostam de indenização, certo? Vocês não 
gostam de Deus, da providência e de todo o resto, certo? [Não] 
 
A partir de agora, mesmo se vocês esquecerem de comer, mesmo se esquecerem de dormir, 
mesmo se esquecerem de pensar sobre a pessoa que amam, vocês nunca devem esquecer isto; 
vocês devem ter clareza sobre este ponto. É assim quão sério é isto. Deus também tem que 
seguir através disto, o Rev. Moon também deve seguir através disto, todos os membros da 
Igreja de Unificação devem seguir através disto, e todo o mundo deve seguir através disto. 
Não será o contrário. 
 
Vocês querem passar por tudo isto de graça, certo? Como vocês podem se tornar um professor 
ou um doutor sem fazer nada? Vocês devem seguir através do curso para alcançar a graduação 
de doutorado para se tornar um doutor; como vocês podem fazer isso sem pagar as taxas? Se 
vocês não passam através do curso, então a graduação é falsa. Vocês entendem agora, certo? 
[Sim] (124-105) 
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Seção 4: Restauração Através de Indenização e o Curso Fórmula
[Parte 3] 
 
3. O Curso Fórmula dos Membros da Igreja de Unificação 
 
O Verdadeiro Pai tem enfatizado o curso fórmula em Belvedere. Portanto, vou agora falar 
sobre que tipo de relacionamento existe entre sua Bênção e o curso fórmula. 
 
1) Educação 
 
Como sua vida de igreja passada está relacionada ao curso fórmula? De acordo com o 
princípio, alguém que acabou de se juntar à igreja deve seguir o curso oficial de seminários na 
ordem de dois dias, sete dias, vinte e um dias, e quarenta dias, totalizando 70 dias. Estamos 
tentando implementar este curso fórmula de seminários na América. 
 
2) O Primeiro Estágio é a Restauração de Todas as Coisas 
 
Três anos e meio são necessários como o período básico para restaurar todas as coisas. Este 
curso está relacionado com a restauração da forma externa, em outras palavras, a restauração 
de nosso corpo físico. Deus criou o ambiente primeiro. Além disso, o período de atividade 
enquanto no time de restauração material no lado vertical nos dá as qualificações para recriar 
nossos corpos físicos. Durante este período, vocês precisam trabalhar duro fisicamente. 
 
Olhando para isto a partir da providência de Deus, restauração não somente significa a 
restauração no nível individual. O curso de restauração de todas as coisas corresponde à 
restauração da era do Velho Testamento. Sem a restauração dos eventos históricos, não pode 
haver uma restauração completa de nós mesmos. O esforço ativo e sacrifical feito durante os 
três anos e meio em um time de restauração material é uma forma para oferecer todas as 
coisas a fim de ser ligado com a era do Velho Testamento. 
 
Este período é o tempo quando esse tipo de condição de indenização é apresentada. Portanto, 
nosso trabalho e esforços automaticamente se tornam conectados com a providência central 
de Deus. 
 
Todos vocês têm a experiência de ter feito restauração material. Entretanto, dentro de um 
curto período de tempo condicional, ou para determinado propósito de ganhar dinheiro dentro 
do departamento que vocês estão, isso não pode se comparar com as atividades da equipe de 
restauração material. A intenção e o propósito por trás da restauração material não estão no 
nível do departamento ou da nação, mas devem ser conectados com o propósito da 
providência principal de Deus, cujo propósito está relacionado com o todo. 
 
Como vocês sabem, uma equipe de restauração material normalmente trabalha desde bem 
cedo de manhã até tarde da noite. Este curso estabelece a condição de indenização para recriar 
o corpo físico e nos concede as qualificações para indenizar o Velho Testamento. 
 
3) O Segundo Estágio é a Restauração do Homem 
 
No curso fórmula, a restauração da humanidade pode ser dividida em dois períodos. O 
primeiro período de três anos e meio é o tempo para a restauração da humanidade, e encontrar 
os três filhos espirituais. 
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Como todos sabem, originalmente o homem alcança a perfeição depois de passar através do 
período de crescimento. Entretanto, sendo que o homem decaído caiu no Nível de 
Aperfeiçoamento do Estágio de Crescimento, ele deve ser restaurado para esse estágio. Todas 
as pessoas devem alcançar o aperfeiçoamento do Estágio de Crescimento mais uma vez.
Assim, quando falamos sobre o curso de três anos e meio, ele se refere ao tempo antes de 
receber a Bênção. Chamamos isto de “o caminho de restauração.” Nos primeiros tempos da 
igreja, somente aqueles membros que concluíram todas as condições do curso fórmula podiam 
receber a Bênção. 
 
O segundo período de testemunho é outra período de três anos e meio antes da Bênção, e 
através disto a perfeição é alcançada. Chamamos este período depois de receber a Bênção, de 
“o caminho do Princípio.” 
 
Eu vou explicar sobre as importantes diferenças referentes a isto em detalhes. Antes de 
receber a Bênção, devemos trilhar os sete anos do curso fórmula. De forma comum, todos 
precisam ao menos de três anos de vida de fé e três filhos espirituais. Entretanto, em anos 
recentes o Verdadeiro Pai também tem dado a Bênção para aqueles que têm trabalhado na 
igreja por somente dois ou três anos. 
 
De acordo com os princípios, 14 anos são exigidos para ser capaz de receber a Bênção 
pagando indenização para estas condições, mas isto foi reduzido para 7 anos. O Pai quer dar a 
Bênção mais cedo e nos permitir concluir o curso depois da Bênção. A coisa mais importante 
que devemos entender é que temos sido grandemente abençoados e beneficiados. Neste 
momento histórico, não somos dignos de receber esses grandes benefícios. Deste modo, 
devemos assumir o entendimento que para o benefício do curso fórmula, de fato precisamos 
de um período de sete anos. 
 
4) O Caminho do Princípio 
 
Originalmente Adão e Eva, para aperfeiçoarem cada estágio de crescimento, receberam uma 
porção de responsabilidade. Em um estágio do Período de Crescimento, a porção de 
responsabilidade era exigida para esse estágio – em outras palavras, nos Três Estágios de 
Crescimento, uma pessoa deve concluir a porção de responsabilidade exigida para todos os 
três estágios. Não há nenhuma exceção para isto. Todos possuem as mesmas condições e 
podem crescer somente pela conclusão da responsabilidade. 
 
Se depois da queda, Deus demandasse que o homem decaído cumprisse a mesma quantia de 
responsabilidade, então não haveria nenhuma esperança que pudéssemos nos restaurar para a
posição original antes da queda. Em troca da oportunidade perdida para concluir a porção de 
responsabilidade, devemos estabelecer as condições de indenização. 
 
No caminho para a restauração pela graça de Deus, tal como um pulo alto, podemos fazer um 
grande avanço. Isto é o que queremos dizer quando dizemos que estamos herdando os Méritos 
da Idade. 
 
Há três eras: a era antes de Abraão, a era desde Abraão até Jesus, e a era desde Jesus até hoje. 
As pessoas receberam benefícios simplesmente por viverem em uma era. A razão é que este 
era o tempo quando a história providencial fez progresso através das condições de 
indenização. 
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5) O Mérito da Idade dos Verdadeiros Pais 
 
Precisamos do período de sete anos da condição de indenização para o benefício de nossa 
restauração. Três anos e meio para as atividades de restauração material e três anos e meio 
para o testemunho. Além disso, para a restauração da humanidade, precisamos de sete anos, 
três anos e meio antes da Bênção e três anos e meio depois da Bênção. O Pai garantiu a 
permissão em Belvedere que um esposo e uma esposa possam concluir o período de sete anos 
juntos. Deste modo, todos os Casais Abençoados têm a tarefa de concluir os três anos e meio. 
 
Por favor, não me interpretem mal. Seu curso depois da Bênção não é mais o caminho de 
restauração através de indenização. Então qual é? Seu curso depois da Bênção é o “Caminho 
do Princípio.” 
 
O significado do “caminho do Princípio” depois da Bênção é que, ao invés de dar saltos na 
direção de sua perfeição, vocês devem fazer avanços na direção dela passo a passo. Se vocês 
não cumpriram o mínimo exigido da condição de indenização depois de sua Bênção, então 
vocês devem continuar a estabelecer a condição de indenização. 
 
Muitos membros já estiveram trilhando seu caminho de forma incorreta, e às vezes têm um 
entendimento superficial e incompleto sobre a direção que o Pai está indicando. 
 
Se vocês fracassaram em estabelecer a condição de indenização que é exigida pelo curso 
fórmula, então devem entender que não conseguiram saldar o débito ainda. Entretanto, no 
momento presente quanto estamos seguindo o Pai, que concluiu com sucesso o curso de 21 
anos, o mérito da idade é enorme. O Pai realizou a incompreensível cerimônia de Bênção dos 
dez mil casais, e ele não exigiu rigorosamente três filhos espirituais, três anos e meio de 
restauração material, ou os três anos e meio de vida de fé. A razão é que ele queria 
compartilhar com vocês o mérito de sua vitória. Entretanto, a maioria de vocês ostenta esta 
dívida com ele. 
 
6) A Posição de Pai 
 
O Pai fala como se todos os membros já se tornaram candidatos qualificados para a Bênção, 
que já concluíram o curso fórmula e não têm mais nenhum débito. O Pai fala a partir desta 
perspectiva, mas os membros que não alcançaram este nível não entendem. Pelo que eu ouvi, 
a maioria de vocês não completaram sua responsabilidade e às vezes vocês estiveram 
ocupados fazendo outros tipos de testemunho. Além disso, eu sei que vocês podem decidir 
sobre tarefas mais fáceis.  
 
Aqueles que reclamam, costumam dizer, “as políticas da sede da igreja tem uma enorme 
variedade; eles não estão alinhados com o Princípio, porque as políticas estão sempre 
mudando.” O Pai nunca pode mudar. O Princípio também nunca pode mudar. A única coisa 
que constitui um problema é o fato que não temos sido capazes de alcançar o padrão que Deus 
deseja. 
 
7) A Tradição do Casal Abençoado 
 
No sermão do último domingo à noite, o Pai falou sobre o período mínimo de três anos e meio 
de condição de indenização através do qual o esposo e a esposa podem cumprir o curso total 
de sete anos. Cumprir este período é uma tradição para os Casais Abençoados. 
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Lembro que este foi um evento antes do Pai vir para a América em 1971. Naquele tempo, o 
Pai deu a direção que todos os Casais Abençoados da Coreia estabeleçam uma nova tradição. 
Se vocês têm quatro ou cinco filhos, ou independentemente do fato que vocês tenham acabado 
de receber a Bênção, tudo isto não pode representar quaisquer problemas. As esposas foram 
completamente separadas de seus esposos e filhos para trilharem o caminho de pioneiras para 
o benefício da nação.  
 
Estes são os três anos e meio de serviço sacrifical, e esta deve se tornar a tradição entre os 
Casais Abençoados. Depois disso, os Casais Abençoados foram separados para diferentes 
lugares, e a maioria deles se concentrou no testemunho e trabalhou nisso por três anos e meio. 
 
8) A Bênção do Ambiente 
 
De acordo com o Princípio, os Casais Abençoados já deveriam ter sido liberados de todos os 
cursos de indenização. Depois disso, eles estão destinados a desfrutar o estilo de vida do 
Princípio. Entretanto, na realidade, os Casais Abençoados não puderam receber a Bênção do 
ambiente vivo. Olhando para isto a partir do ponto de vista de Deus, ainda é exigido o 
sacrifício de Abel para o benefício da nação e do mundo. 
 
Com esse mesmo sacrifício e serviço, os esforços dos Casais Abençoados podem trazer 
resultados incríveis. Isto é completamente diferente do esforço feito durante o período quando 
a condição estava sendo estabelecida. A razão é que nosso propósito e interesse é a 
restauração do mundo. Por esta razão, as esposas abençoadas devem seguir através do curso 
sacrifical de três anos e meio a partir de 1971. 
 
9) Trabalhando com o Velho e o Novo Testamento 
 
Por que precisamos do curso que está relacionado com a restauração da humanidade depois da 
Bênção? Os três anos e meio de atividades de testemunho antes da Bênção estão conectadas 
com a restauração de nosso próprio ser espiritual ou mente. Em outras palavras, isto não 
significa a ressurreição do corpo físico, mas do espírito. Historicamente, isto é indenizar o 
Novo Testamento. No Velho Testamento, todas as coisas foram oferecidas a Deus para 
restauração, e no Novo Testamento a restauração interna foi realizada principalmente através 
da fé. 
 
A restauração antes da Bênção é a restauração do aspecto externo ou do ambiente de cada 
pessoa. Depois de restaurar os aspectos internos do homem e do Novo Testamento, virá o 
tempo quando uma pessoa pode se conectar com todas as eras. Isto é tal como um filho que 
ainda não se tornou um pai. 
 
De acordo com os princípios da criação, o ser humano estava destinado a crescer no ambiente 
natural de Deus, e quando eles se tornam um filho e filha perfeitos, assumem a posição dos 
pais. Entretanto, sendo que caímos no Nível de Aperfeiçoamento do Estágio de Crescimento, 
devemos primeiramente restaurar a posição de filhos. (No presente, embora estejamos no seio 
de Deus, este ainda não é o estágio de perfeição.) 
 
Ao recebermos a bênção, nos colocamos na posição de filho perfeito, e tendo feito isso, nos 
colocamos na posição de pais. Para nós, há dois tipos de tarefas para a restauração.  
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Depois de receber a Bênção, através de nosso relacionamento com os Verdadeiros Pais 
devemos recriar o coração de pais para estar ligados ao Completo Testamento. O estilo de 
vida sacrifical atualmente é o mesmo que vida de atendimento. Através de nossa ação de 
atendimento, devemos restaurar nosso coração. 
 
Agora, devemos entender os dois tipos de categorias, uma antes da Bênção e a outra depois da 
Bênção. A primeira significa a restauração até determinado grau e a segunda significa a 
perfeição. 
 
Nossa Bênção não é dada para que possamos simplesmente conduzir uma vida normal de 
casamento, e não é apenas para o benefício da família externa. O ponto mais importante é a 
salvação. Tal como o Pai disse, alguém que gasta mais do que três anos depois do noivado 
logo começará a vida familiar. Isto é considerado como sendo a conclusão da condição 
mínima de indenização. Na realidade, seus líderes centrais devem examinar cada um de seus 
registros individuais na vida da igreja. A razão é que alguém pode encontrar todos os tipos de 
situações. 
 
Enquanto o curso fórmula se torna mais curto e a providência de restauração gradualmente se 
expande, as dificuldades diminuirão. No futuro, o período de três anos e meio de tarefas 
sacrificais também se tornará gradualmente mais curto. 
 
4. Restauração Material e Testemunho 
 
1) O que é Restauração Material e Testemunho 
 
Porque Adão violou a criação que Deus criou e espezinhou o homem e o amor, eu devo 
respeitar a criação e agir de forma adequada diante do homem e do amor de Deus. 
 
Este caminho não é a estrada na direção de negócios, e este caminho não é a estrada na 
direção do testemunho, mas é o caminho fatal de indenização. Ele deve ser seguido, não 
importa o quê. Eu sei todas estas coisas. Vocês dizem isto e aquilo, mas eu entendo quão 
difícil ele é. Eu até sei como vocês estão fazendo. Quando eu digo a vocês, “Quanto a esta 
questão, vocês devem fazer isto,” então vocês devem ser capazes de dizer, “Eu tenho cuidado 
disto assim.” Vocês devem ser capazes de até mesmo pegar em mim e insistir em seu 
caminho. Então o que eu devo fazer? Mesmo Deus não pode fazer nada sobre isto. O que Ele
pode fazer quando vocês se agarram Nele com amor? (94-271) 
 
Seria terrível se vocês não podem aceitar e digerir seu verdadeiro significado, e agir desta 
forma com um coração alegre, a despeito do treinamento disponível que estou fornecendo 
para vocês. Quão maravilhoso é dizer, “Fazer as atividades financeiras tornará possível amar a 
criação mais proximamente, e testemunho é feito para amar os homens.” Restauração material 
é desenhada para ajudá-los a formar bons hábitos. Se vocês podem se tornar assim enquanto 
possuem amor, quando forem para o mundo espiritual, vocês entrarão nele com os mesmos 
hábitos. A escada será automaticamente estabelecida. É a mesma coisa. Tudo é para o 
propósito de subir. (Ele fala enquanto aponta para o que escreveu no quadro.) 
 
Quando fazem isto, vocês seguramente se tornarão a encarnação do amor no mundo espiritual. 
Quando vocês não puderam se tornar o ser ideal aperfeiçoado a respeito do amor, através 
desse curso de treinamento, vocês devem certamente retornar e se tornar um ser humano que 
possui as qualidades divinas de Deus. 
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Por esta razão, eu começo a partir dessas qualidades divinas de Deus, e seguindo através deste 
curso, indo a partir da terra até o mundo espiritual, eu retornarei para as qualidades divinas do 
amor. Isto é dizer que me tornarei o filho de Deus. Vocês entendem o que estou dizendo? 
[Sim] Este é o lugar onde vocês devem ir. Vocês não pensam sobre isto? (118-117) 
 
O que é restauração material? É uma evidência pública que uma pessoa tem amado as coisas 
materiais. O que é testemunho? É a prova pública que uma pessoa tem amado o ser humano. 
Somente depois de ter feito estas coisas, uma pessoa precisa de um noivo ou um esposo. 
Quem precisa de um esposo ou esposa se nem mesmo ama a criação? Quem quer essa pessoa? 
Quem? Que tipo de noiva virá a aceitar esse homem como um esposo? Não virá ninguém. Se 
há essa mulher, então o esposo também não virá para ela. 
 
O que é amor? Vocês devem conduzir um estilo de vida frugal, economizando coisas 
materiais? Vocês devem primeiramente amar as coisas materiais, e então amar o ser humano. 
Enquanto vivem a vida em uma sociedade na qual as pessoas entram em conflito umas com as 
outras, pode haver lutas e reclamações às vezes, e se alguém está em desvantagem, ela pode 
evocar algo, e assim por diante. Vocês devem se treinar para suportar através desse estilo de 
vida dizendo para si mesmos, “Eu suportarei porque eu amo,” (111-178) 
 
2) As Duas Coisas que Devem Ser Restauradas Através de Indenização 
 
Quando trilhamos o curso de restauração, por que precisamos enfatizar restauração material e 
testemunho? Visto a partir da perspectiva da providência, porque o homem destruiu todas as 
coisas que Deus tinha criado, eu tenho que recriá-las. Ao recriá-las, sendo que Deus se 
esforçou quando eu me esforcei, essa condição está sendo restaurada. Isto pode ser feito 
enquanto vocês estão apenas brincando? [Não] Quando Deus estava criando este universo, Ele 
não o fez enquanto estava brincando ou dançando por aí. Ele derramou tudo o que Ele tinha. 
O caminho de restauração é recriar da mesma forma que Deus havia criado. 
 
Vendo isto de forma histórica, a restauração material significa seguir através do Velho 
Testamento. Vocês devem entender isto. Na era do Velho Testamento, a oferta material era 
feita. Ao restaurar isto através de indenização, a oferta material deve ser feita, e através disto, 
vitória deve ser obtida. Vocês fizeram isto ou não? [Fizemos] 
 
Devemos trazer isto a perfeição. Somente depois de passar por isto, podemos entrar na era do 
Novo Testamento e começar a testemunhar. Podemos lidar com as pessoas. Vocês entendem? 
Somente depois de passar pelo curso de edificar o fundamento financeiro que a igreja 
apresenta diante de vocês, então vocês podem sair para testemunhar. O que é testemunho? É
criar o homem. É sair para recriar o homem. Alguém pode simplesmente testemunhar de 
forma casual? 
 
Vocês devem refletir sobre este ponto. Vocês devem estar pensando, “Quão difícil era 
restaurar os problemas financeiros; Eu não posso desistir porque tenho colocado tanto esforço 
nisto.” Vocês devem entender isto. É assim como vocês deveriam ter feito isto. Vocês devem 
ter o pensamento, “Porque para seu benefício eu tenho colocado todos os tesouros e tudo o
que tenho, e derramado meu suor e lágrimas, esta é a coisa mais preciosa.” 
 
Vocês devem concluir a restauração através de indenização no mundo. O que é mais precioso, 
uma vez que vocês vão para o mundo espiritual? Não é dinheiro, nem filhos, e não é a nação. 
A coisa mais importante é a restauração através de indenização. 
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Se vocês sofrem aflições enquanto fazem isto, então virão a compreender que esta é a coisa 
mais preciosa. Vocês não podem ir para o reino do céu sem passar através disto. Vocês não 
terão qualquer relacionamento com Deus e comigo. 
 
Portanto, vocês devem cruzar a restauração através de indenização, o fundamento financeiro, 
e o Velho Testamento. Depois disso, depois de passar por isso, onde vocês devem ir? Então, 
vocês devem sair para testemunhar. Vocês devem testemunhar para doze pessoas. O que 
vocês devem fazer depois disso? Vocês devem restaurar através de indenização a falha de 
Jesus de encontrar doze discípulos em três anos. 
 
Quando Jesus morreu, todos os discípulos fugiram, certo? Vocês devem educar discípulos que 
não fugirão quando vocês morrerem, que sejam melhores do que os discípulos de Jesus. 
Vocês devem entender isto. Quando vocês pensam sobre quão difícil é educar uma pessoa, 
vocês entenderão quão difícil era para Deus educar um Adão e uma Eva. Tudo que vocês têm 
deve ser derramado nisso. A menos que se esforcem à extensão que sua medula óssea derreta, 
nada permanecerá. Vocês entendem? [Sim] 
 
Ao trilhar o curso de três anos, vocês devem testemunhar para mais de doze pessoas. Então, 
vocês não morrerão. Vocês se tornarão parte do grupo que não morrerá, mas sobreviverá. É 
assim como vocês passam pelo Novo Testamento. A razão pela qual o Novo Testamento veio 
a existir foi a morte de Jesus. Ele morreu porque perdeu todos os doze discípulos. A fim de 
cruzar a era do Novo Testamento, vocês devem encontrar pessoas que possam ser melhores 
do que os doze discípulos e se tornar os representantes do messias que podem amar Deus e a 
humanidade. (96-115) 
 
3) O Curso que Você Deve Seguir Antes de Chegar aos Trinta 
 
O quê? Vocês não gostam de restaurar material? Por que precisamos treinar através da 
restauração material? A fim de que possam realizar atividades, vocês precisam de fundos. 
Ninguém vai simplesmente entregar dinheiro para vocês. Vocês devem entender isto. Vocês 
devem fazer isto com suas próprias mãos. Eu estabeleci um fundamento de hoje em âmbito 
mundial com minhas próprias mãos. Eu fiz isto com minhas próprias mãos. Ninguém fez isto 
por mim. 
 
Problemas financeiros acompanharão vocês pelo resto de suas vidas. Isto é Satanás. Isto 
seguirá vocês para sempre. Vocês devem arrastar isto. Problemas financeiros estão arrastando 
vocês. Não importa para onde eu sou expulso, se é uma ilha ou qualquer outro lugar, eu posso 
viver. Mesmo se todos vocês morrerem, eu viverei. Eu sei tudo sobre os tipos de cogumelos 
que podem ser comidos, e quais plantas podem ser utilizadas como remédio, e quais são 
venenosas. Além disso, enquanto eu tiver uma agulha e um fio, posso fazer uma vara de pesca 
para capturar peixes. Eu posso sobreviver onde quer que esteja. Eu tenho a sabedoria para ser 
independente sempre que eu quiser. Minha filosofia é dar esta fórmula de treinamento na 
Igreja de Unificação antes das pessoas alcançarem os trinta anos. 
 
Após receber treinamento financeiro, vocês devem se submeter ao treinamento de amor por 
sete anos. Vocês devem se treinar recebendo perseguição das pessoas. Mesmo aqueles a quem 
encontrei pela primeira vez, quando eu os julgo desta e daquela forma, isto sempre acaba 
sendo certo. Como eu fiz para obter essas habilidades? Eu obtive isto enquanto recebia 
perseguição das pessoas e lidava com muitas pessoas. Vocês precisam disto.  
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Quando as pessoas perguntam, “Vocês, Moonies, podem ser responsáveis para resolver o 
problema econômico?” Vocês devem ser capazes de responder, “Sim.” Quando as pessoas 
perguntam, “Vocês Moonies, ao conduzir suas vidas neste mundo, vocês podem lidar com as 
pessoas diplomaticamente?” Vocês devem ser capazes de responder, “Sim.” 
 
A seguir, vocês devem possuir a capacidade para superar todos os desafios relacionados com 
o mundo espiritual e se livrar dos ataques do mundo espiritual. Entretanto, nascido como um 
homem, como eu posso viver minha vida estando endividado com outras pessoas? Estando 
endividado financeiramente, estando endividado por causa da falta de capacidade... É melhor 
vocês morrerem. Onde vocês não podem ir? Por que vocês não podem ir? (117-24) 
 
Por esta razão, a menos que vocês testemunhem... Testemunhar é amar os filhos de outras 
pessoas mais do que seus próprios filhos e parentes. Vocês devem amar as pessoas tal como 
se elas fossem seus irmãos, tal como se elas fossem seus filhos, vocês devem amá-las mais do 
que qualquer outra pessoa no mundo satânico. Portanto, enquanto Abel obtém vitória 
centrando no padrão de Caim e Abel, simultaneamente ele pode levar Caim junto quando 
estiver entrando no reino do céu. Fazendo isso, a bênção é recebida. Porque Caim e Abel 
lutaram e falharam em se tornar uma unidade, toda a família foi devastada, certo? Quando 
eles se tornam uma unidade, a bênção é materializada. Este não é o princípio? Este é o 
princípio. (93-283) 
 
4) Você Deve Derramar Lágrimas para o Benefício da Restauração Material e do 
Testemunho 
 
Derramem lágrimas enquanto fazem restauração material e testemunho... Quando um capitão 
do time de restauração material vem para a igreja e derrama lágrimas, e quando um líder das 
atividades de testemunho derrama lágrimas, e depois que Neil [Neil Salonen, Presidente da IU 
USA], como o líder, vem para derramar lágrimas, e se desta forma os três deles abraçam uns
aos outros e derramam lágrimas de encorajamento, jurando que eles farão mais para o 
benefício da providência, e carregando a cruz para o benefício da humanidade, então Deus se 
juntará e chorará com eles. Neste ponto, o reino do céu é concluído. Porque este é o princípio, 
o time de restauração material e a igreja devem se tornar uma unidade. Este é o princípio 
fundamental. É assim como eu penso. (97-224) 
 
Portanto, vocês devem chorar enquanto fazem testemunho. Vocês devem chorar. Quando 
vocês testemunham, quanto vocês choram? Alguém que chora receberá a Bênção. A seguir, 
colocando a vida em risco, para o benefício do mundo do coração, apenas… Quando 
enxergam o sol da manhã, vocês devem estar pensando, “onde está o amor de Deus que dá tal 
luz de fogo.” Mesmo para alguém que faz restauração material ou para Deus, não se pode 
entrar no céu sem derramar lágrimas. Neste ponto o reino do céu é restaurado. A restauração 
do ser humano, a restauração da soberania, e a restauração de todas as coisas, todas estas 
coisas serão cumpridas. Vocês entendem? [Sim] 
 
Por esta razão, aqueles que estão na sede devem se preocupar sobre as pessoas que estão 
fazendo restauração material no momento que está chovendo. Quando está chovendo, ou está 
com nevoeiro ou a neve está caindo, vocês devem estar preocupados sobre eles. Vocês devem 
derramar lágrimas juntos. Aqueles que fazem testemunho devem também chorar. Vocês 
devem estar fazendo isto. Vocês devem entender que no lugar onde até mesmo Deus chora, o 
reino do céu na terra será edificado. 
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É neste ponto que ele começa. Vocês podem entender o que isto significa? [Sim] Embora 
vocês digam que entraram na Igreja de Unificação e acreditam nela, embora vocês tenham 
recebido a Bênção e reivindiquem ser algum líder de algum tipo, vocês devem entender quão 
longe estão disto. (97-222) 
 
Atualmente, as pessoas no mundo vivem e morrem por causa dos problemas financeiros. 
Entretanto, nós, membros da Igreja de Unificação devemos acreditar que estamos gerenciando 
o dinheiro de Deus, ganhando o dinheiro de Deus, e gastando o dinheiro de Deus. No ato de 
amar, este não é amor egoísta e nem é amor para o benefício da nação. Vocês devem amar 
centrando em Deus e na humanidade. As pessoas e a nação não prevalecem. O que prevalece 
é o mundo que Deus pode amar. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Os membros da 
Igreja de Unificação são aqueles que estão colocando em prática em seu ambiente, o 
empreendimento mais difícil que é como um sonho. 
 
A seguir é testemunho. Vocês devem derramar lágrimas, suor e sangue. Vocês devem 
derramar lágrimas, suor e sangue para o benefício do povo, e então para o benefício dessa 
família, e então para o benefício da restauração de todas as coisas. Atividades financeiras não 
são nada. Atividades de testemunho não são nada. Não há nada mais difícil do que tornar a 
família em uma unidade e edificar uma família celeste. Quando vocês formam uma família, 
haverá momentos quando seus corações estão em desacordo. Nesses momentos, vocês devem 
suportar. Vocês devem suportar dizendo, “Quando eu estava fazendo restauração material no 
passado era assim, e mesmo quando eu estava fazendo testemunho, eu perseverei através 
disto, assim, como eu posso estar dessa forma quando este é meu amado esposo com quem 
estou lidando.” Isto é educação. (94-271) 
 
Seção 4: Restauração Através de Indenização e o Curso Fórmula
[Parte 4] 
 
5. Filhos Espirituais 
 
1) Dois Extremos de Filhos 
 
Os membros da Igreja de Unificação têm dois tipos de filhos; um tipo são seus filhos 
espirituais e o outro são seus próprios filhos. Porque isto é assim? Mesmo vocês líderes da 
igreja não entendem a razão. Eu tenho que dar outra conferência para vocês. [Porque podemos 
amar nossos próprios filhos somente depois de encontrar filhos espirituais.] O que vocês 
dizem faz algum sentido. 
 
O caminho de restauração é ir até lá e retornar. A fim de ir, e então retornar, a fim de pagar 
indenização... Isto é o mundo espiritual, estes são os filhos do mundo angélico. O mundo 
decaído é o mundo de filhos de anjos. Eles são filhos de Satanás, e eles são os filhos de anjos 
que são os traidores de Deus. 
 
Os filhos de anjos que traíram não podem entrar na linhagem de Adão e de Deus. Por esta 
razão, eles devem se colocar na posição dos filhos de anjos que não são traidores... Esta 
posição é a mesma que a posição de Adão antes da Queda. Vocês precisam três destes filhos. 
Vocês precisam três arcanjos, ou no curso da história vocês precisam de três filhos da família 
de Adão. E ainda, depois disso, vocês devem seguir através dos três estágios de Abraão, 
Isaque e Jacó. Vocês devem seguir através dos três estágios do mundo angélico que representa 
todo o mundo da criação. O homem é o centro de todos os números três. 
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Neste sentido, os três filhos espirituais simbolizam o domínio do arcanjo, o qual é 
reivindicado pelo lado de Deus que representa o mundo angélico e o mundo da criação. Por 
esta razão, estes são os anjos que Deus pode governar. 
 
Era os anjos que deviam originalmente educar Adão e Eva. Ao invés de Deus educá-los, até 
eles crescerem para se tornarem adultos, eles deviam ser criados e educados pelos anjos. De 
forma semelhante, filhos espirituais devem ajudar seus pais espirituais a retornarem para o 
céu. Quando, devido à assistência dos filhos espirituais, os pais podem retornar para o céu, os 
filhos espirituais podem seguir juntamente com eles baseados na condição de participação. 
Vocês entendem? [Sim] Desta forma, os três anjos do mundo angélico se tornam restaurados, 
e os três filhos de Adão são restaurados, e os três filhos de Noé são restaurados, e a condição é 
estabelecida para entrar na posição que representa o todo que está em três estágios. 
 
O significado de ter se tornado completamente uma unidade é que no Jardim do Éden 
centrando em Adão que não caiu, os três anjos se tornam totalmente uma unidade. Baseados 
nesta unidade, eles se movem para o domínio da bênção de Deus. Vocês entendem o que 
estou dizendo? [Sim] 
 
Isto não era assim originalmente? Tal como, antes da queda, os três arcanjos estavam 
destinados a se tornarem uma unidade antes de Adão e Eva e até dia do casamento deles, os 
filhos espirituais devem desejar ansiosamente que seus pais espirituais recebam a Bênção. 
Vocês entendem o que isto significa? [Sim] Entretanto, por causa do erro do arcanjo, todos os 
anjos estão na posição de acusação. 
 
Depois de ter feito isto, e tendo recebido a Bênção, quando os pais dão nascimento aos seus 
filhos e os amam, o mundo satânico não pode demandar uma condição de indenização e fazer 
acusações. Este é o princípio. Vocês entendem? [Sim] Se não houvesse a queda, o mundo 
angélico teria se tornado unido centrando em Adão e Eva. Porque os mundos físico e 
espiritual teriam se unido, nesse lugar de unidade, quando Adão e Eva se elevam para a 
posição de Bênção, o mundo satânico teria desaparecido completamente. (127-52) 
 
2) Porque Filhos Espirituais São Necessários 
 
Porque tais princípios existem, o mundo decaído pode ser salvo através dos filhos espirituais.
O mundo satânico pode ser salvo. Por esta razão, todos os novos membros da igreja precisam 
de filhos espirituais. Sendo que vocês precisam de filhos espirituais, vocês devem reivindicá-
los do mundo satânico. 
 
Então quem deve sair e encontrá-los? É alguém que pode se tornar Adão e Eva, que deve sair 
e encontrá-los. Quem perdeu isso? Adão e Eva perderam. Vocês entendem? [Sim] 
 
Porque há este Princípio, que permite que uma pessoa retorne para a posição de Adão 
educando filhos espirituais, vocês devem se tornar uma unidade com seus filhos espirituais. 
Depois de se tornarem uma unidade, porque eles vieram do mundo satânico, eles devem obter 
o reconhecimento público de Deus. Desta forma, vocês podem sair para o mundo satânico 
para encontrar mais filhos espirituais novamente até que o mundo satânico seja 
completamente restaurado, e desta maneira Satanás possa ser substancialmente tirado da terra. 
Por esta razão, filhos espirituais são condições que necessariamente devem ser cumpridas 
absolutamente. Por isso, sem três filhos espirituais vocês nem podem ser abençoados e nem 
começar sua vida familiar. Isto está claro? [Sim] 
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A primeira razão que precisamos de filhos espirituais, é para o benefício de restaurar a 
posição do arcanjo decaído. O arcanjo estava destinado a se tornar unido com Adão que não 
tinha caído e esperar por seu dia de bênção. Nesse fundamento ele deveria receber sua própria 
bênção, mas porque esta bênção não foi dada, a fim de estabelecer o padrão para restaurar isto 
através de indenização, sob a condição de filho espiritual, os três devem se tornar 
completamente unidos. Filhos espirituais devem amar seus pais espirituais mais do que seus 
próprios pais. Isto é como deve ser. Sem fazer este tipo de ligação de coração, vocês não 
podem triunfar sobre o mundo satânico. Esta é a primeira razão. 
 
Segundo, a fim de restaurar o mundo satânico, filhos espirituais são absolutamente 
necessários. Embora todos vocês também sejam filhos espirituais, vocês não podem ser 
restaurados se não têm seus próprios filhos espirituais. Mesmo se vocês se colocam na 
posição de Adão, esta é uma posição decaída. A questão é como vocês devem ser restaurados? 
Vocês não têm o fundamento necessário para a restauração. Não é suficiente apenas seguir 
seus pais espirituais. Vocês devem superar a posição de filho espiritual. Tendo feito isso, 
vocês devem passar através da posição de arcanjo e a posição de Adão, e então depois de 
repetir as condições que Adão e Eva fracassaram em encontrar, e porque vocês devem trazer a 
solução disso, vocês mesmos devem também encontrar três filhos espirituais. 
 
Aqui, minha posição é a posição de Adão. Vocês devem absolutamente apresentar diante de 
Deus a condição de ter alcançado unidade com os três anjos, enquanto estando na posição de 
Adão e Eva antes da queda. Por esta razão, vocês devem ser absolutos diante dos pais 
espirituais. Tendo se tornado completamente unidos desta forma, quando podem receber amor 
diante de Deus e receber a bênção, vocês também podem seguir além disto. 
 
Cruzando isto, vocês devem pagar a indenização tudo de novo pela bênção perdida que Adão 
e Eva deveriam ter recebido na posição de unidade com os três anjos. Vocês devem vir a 
partir do mundo satânico e pagar indenização pelo padrão original que Adão e Eva perderam. 
Cruzem por isto. Quando vocês podem seguir além do lugar que excede isto em grau, vocês, 
como os pais espirituais, podem finalmente ser capazes de receber a Bênção. 
 
Portanto, se vocês não têm três filhos espirituais, então nunca poderiam receber a Bênção. Isto 
não é verdade? [Sim] É isso com certeza? [Sim] Sendo que Adão e Eva caíram e levaram com 
eles seus três filhos, e porque os três filhos ainda são necessários, houve três filhos na família 
de Noé. Esta é a razão pela qual a família tinha oito membros. Esta também é a razão que 
Jesus teve três discípulos. E quando eles encontrassem suas noivas, a família deveria crescer 
para oito membros. Jesus morreu porque não pôde realizar o ideal de reciprocidade. 
 
Assim, quando ele foi para o mundo espiritual e retornou, ele está vindo como o noivo. Ao 
cumprir o ideal, ele forma uma família com oito membros; a menos que ele manifeste isto na 
terra desta maneira, não há como ele possa reclamar o fundamento da família original de 
Adão e Eva. Isto soa muito teórico, certo? [Sim] Por esta razão, vocês precisam 
absolutamente de filhos espirituais. (127-54) 
 
3) Filhos Espirituais e Filhos de Sua Linhagem Direta 
 
Somente ter pais espirituais não é suficiente. Filhos espirituais também devem se tornar pais 
espirituais. Mesmo depois que vocês se tornam membros da Igreja de Unificação, seu sangue 
ainda permanece na realidade decaída. Isto não é verdade? [Sim] Por esta razão, vocês 
mesmos devem também ter domínio sobre os três anjos. 
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A fim de fazer isso, vocês devem educá-los para se tornarem unidos. A menos que estejam na 
posição de amá-los mais do que seus próprios pais e irmãos, a fim de educá-los 
completamente, vocês não podem edificar a base para a restauração. Vocês entendem? 
[Entendemos] 
 
Você, líder regional de An-yang, como é? [Sim, eu entendo] Talvez você não esteja fazendo 
esta pergunta. Você nem mesmo fez a questão sobre por que filhos espirituais são tão 
importantes na Igreja de Unificação. Assim, na Igreja de Unificação, o que é absolutamente 
necessário? [Filhos espirituais] 
 
Se os filhos espirituais se tornam unidos e desejam, “Desejamos que Adão e Eva se tornem 
um casal e tenham um filho. Por favor, permita que eles tenham um filho logo,” quando o 
filho está dentro do ventre, eles devem aplaudir e fazer preparações para recebê-lo. Quem está 
destinado a fazer todas as preparações? Essas preparações não devem ser feitas por Adão. É o 
arcanjo, os filhos espirituais que estão destinados a fazer isto. Quando os três sábios vieram 
inclinar diante de Jesus no tempo de seu nascimento, eles estavam como os representantes dos 
filhos espirituais, representando a era histórica. Vocês entendem oque estou dizendo? [Sim] 
 
De forma semelhante, vocês também devem desejar sinceramente que seus pais espirituais 
possam realmente se tornar esse tipo de casal que recebeu a Bênção na realidade do amor de 
Deus e deu nascimento aos filhos. Somente depois que vocês fazem isto e amam os filhos que 
seus pais espirituais deram nascimento, vocês realmente podem ser amados como anjos. 
Vocês entendem? [Sim] 
 
Seus filhos espirituais devem amar os próprios filhos de seus pais espirituais. Os filhos 
espirituais, os anjos, devem servir Adão e Eva como seus antepassados de fé. Somente depois 
que os filhos espirituais amam os filhos de seus pais espirituais, eles podem receber amor 
como filhos espirituais... O princípio de restauração através de indenização não é irritante? 
Ele está em linha com a teoria. Vocês entendem? [Sim] 
 
Porque é assim como as coisas são, quando os pais espirituais dão nascimento aos seus filhos, 
aqueles que se tornam seus filhos espirituais devem servir os filhos tal como os anjos estavam 
destinados a servir os filhos de Adão. Somente depois disso, os pais darão a Bênção, “Agora 
eu apoio que você receba a Bênção.” Eles dirão, “Isso é porque você tem amado nossos 
filhos.” Então vocês podem se tornar filhos adotivos. A linhagem é diferente. Porque vocês 
amaram os filhos da linhagem direta dos pais espirituais, se colocando na posição de ter 
alcançado unidade com o filho, vocês podem finalmente ser puxados para a posição de 
Bênção. Vocês não podem ir de graça. Vocês devem amar os filhos de seus pais espirituais 
desde quando eles estão dentro do ventre, como se este fosse seu irmão ou irmã gêmeo. 
 
Porque centrando no amor de Deus vocês amaram o filho de seus pais espirituais desde o 
ventre, no padrão desse coração, é a mesma coisa como vocês estarem nascendo do ventre. 
Em relação à ordem de nascimento, vocês nasceram primeiro como o filho mais velho, e o 
filho abençoado dentro do ventre de Eva nasceu mais tarde. Assim, horizontalmente, porque 
vocês, os filhos espirituais, nasceram primeiro, vocês estão na posição de Caim, a posição do 
mais velho. Não obstante, o filho de Adão, que nasceu como o filho mais jovem, é o 
verdadeiro filho. Por esta razão, somente servindo de forma absoluta, a partir desse lugar, a 
primogenitura do filho mais velho de Satanás pode ser cancelada e o segundo filho da 
realidade celeste se torna o filho mais velho e o novo início acontece. Então tudo será 
resolvido completamente, certo? [Sim] 
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Tendo cumprido plenamente a condição de total unidade, vocês devem ajudar que o filho se 
torne o melhor filho mais velho. Então, somente depois que ele cresce e pergunta para vocês, 
“Sendo que você tem me amado desde quando eu estava dentro do ventre, por favor, receba a 
Bênção juntamente comigo,” vocês, os filhos espirituais, podem entrar na posição da Bênção. 
Este é o aspecto fundamental do princípio. Vocês entendem? [Entendemos] 
 
De forma semelhante, o filho de Adão também precisa disto. Ele precisa de arcanjos que 
podem esperar com um coração ansioso pelos pais abençoados terem seus filhos, e então 
ajudá-los a criá-los. Vocês devem entender claramente que para o propósito de pagar 
indenização substancialmente pelas coisas difíceis, vocês absolutamente precisam de filhos 
espirituais. 
 
Vocês entendem o que são filhos espirituais? [Sim] Há três tipos de significados. Primeiro é a 
necessidade de restaurar o arcanjo, segundo é a restauração de todo o mundo satânico, e 
terceiro é para o propósito de seguir para a posição de filho onde vocês podem ser 
abençoados. Assim, os filhos espirituais devem se enxertar aos filhos dos pais espirituais. Eles 
devem se enxertar aos filhos de linhagem direta que os pais espirituais tenham dado 
nascimento. Vocês entendem? Eles não se enxertam à mãe espiritual ou ao pai espiritual. 
Sendo que eles são filhos, eles devem ser enxertados aos filhos. (127-56) 
 
6. Educação e Treinamento 
 
1) A Importância da Educação 
 
Quando consideramos a questão se possuímos mais fatores para nos relacionar com o mal ou 
mais fatores para nos relacionar com o bem, concluímos que o corpo está cercado com fatores 
que nos conduzem para o mal. 
 
Para trilhar o caminho do mal, não há nenhuma necessidade de educação. Qualquer um pode 
trilhar esse caminho sem receber educação. Porque a história começou a partir do mal, 
qualquer um pode trilhar ele sem receber educação. Há a necessidade de educar alguém sobre 
como trilhar o caminho do mal? Porque isto vem naturalmente, atualmente estamos educando 
pessoas a centrarem nos padrões éticos e morais e ter julgamentos no padrão de consciência. 
 
Em quê a educação é centrada? A despeito do fato que educação foi dada centrando na 
bondade e na consciência, quantas pessoas têm encontrado o padrão de educação? Qualquer 
pessoa pode executar más ações sem ser educada sobre isto. Todos podem receber uma nota 
máxima sobre mal. (36-57) 
 
Esta é a razão pela qual educação é necessária. Tal como eu tenho educado as pessoas em 
cada oportunidade que tenho, por 24 horas dia e noite, vocês devem se agarrar às pessoas e 
derramar lágrimas, pulando almoço e jantar, estando intoxicados na palavra, e ficando 
acordado através de noites. Vocês entendem como eu tenho vivido a minha vida até agora? 
Quando eu não saio, o que eu faço aqui? Se uma pessoa vem visitar, eu não falo com essa 
pessoa? Eu não tenho vivido esse tipo de estilo de vida toda a minha vida? Eu tenho 
derramado todo o meu espírito, sempre. Assim, vocês devem educar. Vocês entendem? Se 
vocês têm sucesso em educação, não perecerão. Educação é preparação indireta. Preparação 
indireta é para o propósito da preparação direta. Se vocês fazem preparação indireta, então eu 
serei responsável por transformar isto em preparação direta; por isso vocês devem apenas se 
concentrar em fazer preparações indiretas. (149-205) 
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Se há um aço duro, então o ferreiro deve golpeá-lo repetidamente. Ele deve golpeá-lo durante 
a noite, assim como durante o dia, mas por que ele deve golpeá-lo dia e noite? Isto é para
estabelecer a condição para passar através de todas as quatro estações. A manhã é equivalente 
à primavera, o dia ao verão, o anoitecer corresponde ao outono, e a noite corresponde ao 
inverno. Por esta razão, através das quatro estações, começando a partir da era de criança e 
passando através da era da juventude e o período de adulto, uma pessoa deve finalmente 
cruzar pelo tempo da velhice. Quanto mais você bate no metal, e quanto mais você golpeá-lo 
pelo resto de sua vida, melhor ele se torna; Isto não é verdade? [Sim] é a mesma coisa. Vocês 
devem golpeá-lo com toda a sua força. 
 
Pessoas que não entendem isto, podem dizer, “Antes o mestre nos dizia para fazer assim, e 
hoje está nos dizendo para fazer deste outro modo; ele muda sua mente o tempo todo.” Se 
vocês olham para como Deus faz as coisas, ele frequentemente muda a forma de fazer as 
coisas. Por que é assim? É porque exatamente agora é o tempo para jogar fora. Se algo não 
pode ser utilizado para fazer uma contribuição, então não pode ser utilizado para mais nada. 
 
Mesmo ontem, enquanto estavam fazendo obras de construção no edifício, com o chefe da 
obra observando, eu fui lá e ouvi tudo sobre os metais. Considerando a questão da força do 
metal, eles dizem que há trinta vezes a diferença na força entre os momentos quando o metal é 
puxado para expandir, e quanto ele é empurrado para encolher. Quando vocês olham para a 
superfície, parece que é a mesma coisa em termos de força. Quando olhamos para isso, 
podemos ver como Deus é grande.  
 
Quando constróem um arranha-céu, se vocês fazem assim, se estão alinhados um a um, então 
seria desastroso. Dessa maneira, vocês não podem construir um arranha-céu. Embora pensem 
que colocarem isto lá, então ele poderá suportar trinta vezes o peso original, por isso, se vocês 
colocam vinte e nove vezes o peso, então ele não vai desmoronar. Por esta razão, vocês não 
colocam as barras de aço de lado. Mas elas são colocadas de pé... 
 
Quando as colocamos de pé, elas não podem ser dobradas. Elas devem ser colocadas de pé. 
Do contrário, teria que ser redondo assim. Centrando no todo, a tensão no aço deve ser 
suficiente. Esta é a única forma que podemos colocar a pedra fundamental. Isto não é assim? 
Quando se coloca a pedra fundamental, não há ninguém que a coloca de uma forma 
retangular.  
 
Quando olhamos para a forma como as forças da mecânica se comportam, porque isto passa 
através de um ângulo de 45 graus, e porque este tipo de força está funcionando, devemos 
seguir este princípio. Por esta razão, no formato circular, de acordo com este princípio, a 
pedra fundamental deve ser assegurada quando o edifício está sendo construído. Isto não é 
assim? Aquelas coisas no lado não têm nenhuma função importante. Contanto que vocês 
apoiam o compasso e fazem a forma circular, então as coisas no lado não terão qualquer 
pressão sobre ele. (64-483) 
 
2) O Propósito de Treinar 
 
De onde a palavra se origina? Ele veio a partir do coração no momento da criação, e passou 
através do curso de restauração. Vocês nunca devem esquecer deste fato. Sem estarem 
equipados com a palavra, vocês não podem edificar o corpo substancial, e sem criar o corpo 
substancial, vocês não podem criar o coração, assim, quando ouvem a palavra, vocês devem 
ouvi-la com seu corpo, mente e coração. 
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Treinandos precisam seguir através de um treinamento físico extremamente rigoroso. Mais 
rigoroso do que jamais foi dado na história. Eles precisam suportar através dele com palavra e 
coração de fé. Vocês devem aprender a partir de Adão, Moisés, Jesus e eu. Vocês devem ver a 
partir da posição de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e eu. Se vocês obtêm a vitória na luta 
interna na qual vocês estão tentando trazer unidade entre a palavra, corpo e mente. Deus não 
tem escolha a não ser reconhecer vocês publicamente. Vocês devem estar dizendo todos os 
dias, “Por favor, dê-me a tarefa mais difícil.” (11- 159) 
 
3) O Curso de Treinamento 
 
O que a Igreja de Unificação está destinada a fazer a partir de agora? Aqueles que se juntam à 
igreja seguem através do curso de treinamento. A forma que eles seguem através do curso de 
treinamento é que, primeiramente eles devem passar pelo seminário de dois dias, e então? 
[Seminário de sete dias] Seminário de sete dias, e então? [Seminário de 21 dias] Seminário de 
21 dias, e então? [Seminário de 40 dias] Seminário de 40 dias. Assim, eles precisam passar 
por 70 dias de treinamento. O que representa este período de treinamento de 70 dias? As 
pessoas que caíram devido à ignorância podem restaurar o que foi perdido através do 
entendimento. Além disso, embora elas tenham vivido suas vidas de suas próprias formas até 
agora, durante este tempo elas devem limpar completamente seu ambiente habitual. 
 
Então, o que é o seminário de dois dias? É o tempo para mudar seu pensamento e 
mentalidade, os quais estavam seguindo na direção oposta, e colocá-los no curso certo. Para 
falar sobre isto em termos de um estágio na providência de restauração, ele corresponde à 
Providência do Fundamento para a Restauração. Por esta razão, as pessoas que estiveram 
vivendo até agora em um mundo caótico dirão que devem ir para o seminário de dois dias. 
Elas devem entrar no tempo do choque ideológico absorvente. Assim, o seminário de dois 
dias é o tempo para fazer as pessoas serem despertadas para sua própria situação. Depois de 
receber o seminário de dois dias, uma pessoa pode dizer como é a mentalidade convencional e 
qual é a mentalidade da Igreja de Unificação, e uma pessoa pode mudar os conceitos que 
estava ostentando, dizendo, “Isto é bom. Até agora, eu estava errado.” 
 
A seguir, o que é o seminário de sete dias? O seminário de sete dias é entrar na era do Estágio 
de Formação. Isto corresponde à realidade concluída da providência do Velho Testamento. 
Através disto, entrando no Estágio de Aperfeiçoamento do Velho Testamento, o que ocorrerá? 
Vocês devem pensar que seguirão em frente para encontrar o messias do Novo Testamento. 
Vocês entendem o que estou dizendo? Por esta razão, receber o seminário de sete dias 
corresponde ao Velho Testamento, e é o tempo para liberar o caráter no nível de formação. É 
assim como vejo isto. 
 
Então, depois de receber o seminário de sete dias, a partir da transformação do conceito, as 
pessoas seguirão para a transformação de si mesmas. O treinando, por si mesmo, se livra dos 
antigos conceitos com a atitude, “Depois de ouvir a palavra, eu compreendi que também devo 
me tornar um corpo sagrado e vencer sobre Satanás. Tenho que escapar deste mundo 
satânico.” Quando ele toma a decisão, por si mesmo, geralmente depois de passar uma 
semana ele estará na direção certa. 
 
Além disso, no seminário de sete dias, durante o curso de sete dias, uma pessoa deve concluir 
o número sete do curso do Princípio novamente. Isto é porque o homem foi feito depois de 
seis dias. Vocês devem estabelecer firmemente sua identidade como o cidadão de Deus e de 
Seu reino, como alguém que pode reconhecer Deus, e que também pode reconhecer Satanás. 
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Se vocês se tornam cidadãos de Deus, então devem se tornar homens de Deus, e com o amor 
de Deus, devem concluir sua responsabilidade. 
 
A seguir, o que é o seminário de 21 dias? Ele corresponde à era do Novo Testamento. Através 
dele, vocês devem se tornar alguém que pode servir o salvador para indenizar o fracasso de 
servir Jesus como o salvador. Em outras palavras, é aperfeiçoar o caráter de João Batista 
diante do messias substancial. Vocês entendem o que estou dizendo? Em outras palavras, o 
que isto quer dizer é que isto é concluir a qualificação como um filho adotivo. O seminário de 
21 dias é o momento crucial, e enquanto uma pessoa passa pelo seminário de 21 dias, ela pode 
se tornar um membro. Ele se sacrificará mesmo se não dizem para ele fazer isso. Por esta 
razão, “seminário e seminário!” Vocês devem ser obcecados por seminários. 
 
A seguir, quando as pessoas recebem o seminário de 40 dias, porque ele corresponde à era do 
Completo Testamento, ele é o tempo para se enxertar. Vocês entendem? Porque este é o ponto 
onde o homem encontra o messias e se torna unido com ele, finalmente ele deve ser enxertado
à posição de filho que pode ostentar a linhagem do céu. Desta forma, ele deve entrar na 
posição mais elevada do que a posição de Adão antes da queda, e herdar as qualificações para 
se tornar o filho de Deus. 
 
Em geral, logo que as pessoas recebem o seminário de 40 dias, elas dirão, “Sendo que irei de 
qualquer forma, eu devo me tornar um líder e trilhar o caminho do número de restauração 
através de indenização. Eu devo seguir através do caminho de Lar Igreja.” Líderes devem 
trilhar esta estrada. Depois de receber esse treinamento… Antes disso, nunca lhes dê trabalho 
para fazer. Vocês podem dar uma missão para eles, mas devem dar a missão de testemunhar. 
Desta forma, centrando no número quarenta dos quarenta dias, centrando no número 4, eles 
devem passar através de todo o treinamento que os preparará para lutar com Satanás. 
 
Tendo feito isso e elevado o padrão de coração mais elevado do que qualquer outra pessoa no 
mundo satânico, estes treinandos devem subir para a posição onde Satanás pode reconhecer 
publicamente o padrão de coração conectado com o céu. Todas as coisas que pertencem a 
vocês e seu padrão de coração devem fazer uma conexão com o céu. Até agora, devido à 
queda, a situação se tornou assim, centrando em Satanás, as posses de Satanás, o corpo de 
Satanás e o coração de Satanás; contudo, tudo isto deve ser indenizado centrando em Deus e 
gradualmente se conectando ao coração de Deus, o corpo de Deus, e os pertences de Deus. 
Depois disso todas estas coisas devem ser oferecidas para Deus. Estas coisas não são suas. 
Originalmente, todas as posses pertencem a Deus, e não a vocês. (Compilação das seções, 75-
94, 99-267, 107-241, 172-47) 
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O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 
Seção 5: Eventos que Ocorreram Durante os Primeiros Tempos da 
Igreja [Parte 1] 
 
1. Eventos que Ocorreram ao Verdadeiro Pai 
 
1) Um Episódio Durante o Seminário Ya-Mock 
 
Eu vou contar para vocês um episódio que ocorreu durante o Seminário Ya-Mock. Lá no lago, 
havia plantas chamadas gae-yoen, e por causa de seus espinhos, elas pareciam temíveis. 
Porque há veneno nesses espinhos afiados verde-azulados, mesmo se são levemente 
arranhados por eles, vocês sofrerão sérias infecções. Nesse ambiente, eu arrastei a todos, tanto 
homens como mulheres, para pescar. Mas como eu estava arrastando-os, me coloquei na 
frente deles. Entretanto, houve pessoas que disseram, “Oh, não! Como podemos ir até lá. 
Tenho medo que pegaremos um resfriado.” Eu disse, “Façam o que quiserem.” 
 
Eu ainda lembro até hoje daqueles que não seguiram em frente. Eu não mencionarei nenhum 
nome. Se vocês perguntarem para essas pessoas se elas lembram ou não o tempo em Ya-
Mock, elas dirão que desejam outra oportunidade como aquela. Não obstante, aquele tempo já 
passou para nós. Mesmo se vocês seguem através de experiências semelhantes dez ou cem 
vezes a fim de pagar indenização por isto, elas nunca poderão ser algo tão real. Há somente 
uma única coisa real. Não há duas. Não importa quão orgulhosas algumas daquelas pessoas 
sejam, se vocês mencionam o episódio em Ya-Mock, elas se sentirão envergonhadas porque 
possuem consciência. A consciência do homem é realmente boa e grande. Todas as pessoas 
sabem o que é uma coisa vergonhosa. Esta é a salvação vergonhosa. [36-36] 
 
2) Em uma Turnê no Interior 
 
Depois de concluir a turnê, daquela vez, eu perdi minha voz. Isto foi porque em todo lugar 
que fui, eu falei por três, ou mais de quatro horas, e fiquei acordado muitas noites falando 
para membros novos. 
 
Uma vez ocorreu determinado evento. Havíamos programado chegar em Sam-Chuck às nove 
horas da noite, mas porque o carro quebrou no meio do caminho, passamos a noite na estrada 
e chegamos em Sam-Chuck às quatro e quarenta da manhã do dia seguinte. Assim, quanto os 
membros reunidos lá tiveram que esperar por mim? Eles estavam totalmente exaustos. 
Tivemos a reunião bem cedo, mas porque era a costa do Mar do Oriente e havia intensas 
atividades de segurança, não pude falar por muito tempo. Depois de falar por cerca de uma 
hora, fui para Chun-Chun através de Won-Joo, e então nesta manhã eu vim aqui para 
encontrar com vocês. 
 
Quando esses eventos ocorrem, que tipo de pensamentos e orações vocês acham que eu 
tenho? Este ano, nossos membros jovens estão saindo para fazer testemunho de acordo com 
minhas direções, e estão suportando sofrimento com o sentido de missão comum em relação a 
isto a fim de cumprir a vontade de Deus. Na verdade, houve eventos que eram extremamente
difíceis. Enquanto estou preocupado sobre estas coisas, tenho oferecido a oração, “Estou 
orando a fim de colocar em meus próprios ombros todas as suas dificuldades.” Portanto, 
durante minha jornada, não pude dormir nem mesmo por uma única noite. (11- 179) 
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3) Camaradas em minha Prisão 
 
Aqueles a quem encontrei primeiro centrando nas causas da Igreja de Unificação, eu eduquei 
sob circunstâncias difíceis. Eu os eduquei sob as circunstâncias mais difíceis. Isto é o que é 
tão precioso sobre isto. Eles estavam destinados a seguir através do ambiente no qual, se 
conseguissem um pedaço de pão ou alguma coisa deliciosa para comer, então economizando e 
guardando isto, eles esperariam para dá-lo para mim. Eles tinham que ter a afinidade com a 
posição na qual podiam derramar lágrimas e conceder consolo. Este tipo de amigos são o que 
uma pessoa precisa. 
 
Vocês devem tentar colocar isto em prática centrando em seu ministro. Se há mil pessoas na 
congregação da igreja, tudo o que vocês devem fazer é criar três vezes o esforço da pessoa 
que é mais leal e atenciosa com seu ministro entre a congregação. Vocês devem alcançar isto. 
Não importa em qual prisão eu estava, sempre devo ter esses amigos. Por esta razão, quando 
saiam da prisão, eles somente diziam alguns cumprimentos para suas esposas, mães e 
familiares, e sem ficar em suas casas, eles me seguiam. Eles tinham que me seguir. 
 
4) Uma Pessoa Doente Encontrada na Rua 
 
Vocês não devem ter conceitos pré-definidos quando testemunham para as pessoas. Mesmo se 
vocês estão lidando com uma pessoa indigna, ao demonstrar o nível de simpatia que não pode 
ser encontrado neste mundo, vocês podem subir para uma elevada posição de coração. Há 
algo que não posso esquecer, mesmo hoje, e quando vou para as proximidades da região de 
No-Ryang, as memórias ganham vida. Eu costumava viver em Heuk-Sek Dong, e nos limites 
de Sang-Do Dong, há muitos pinheiros lá. Um pouco afastado dali havia uma casa em estilo 
japonês onde um jardim era bem conservado. Se vocês fossem ao redor, então havia um 
campo de arroz, e no lado oposto havia uma vila, e nesse lugar havia uma casa onde eu 
costumava ir durante as campanhas pioneiras de testemunho. 
 
Uma vez havia uma pessoa doente deitada na estrada a quem eu nunca tinha visto antes. Era 
perto do final de março. Esse era o tempo quando eu estava levando a taxa de inscrição para o 
novo semestre, que tinha acabado de começar. Quando observei mais de perto, percebi que ele 
era uma pessoa miserável que nem mesmo tinha um filho. Quando ele me disse que tinha uma 
filha em Chun An, eu usei todo o dinheiro da minha matrícula para curar sua doença e pagar 
suas despesas de viagem. Quando vocês olham para isto, está claro que seus antepassados não 
são pessoas más. Nesse momento, meus pés ficaram colocados no chão. Eu não podia me 
afastar dele. (56-39) 
 
2. Eventos que Aconteceram aos Ministros 
 
1) A Experiência de Mudar de Casa para Casa 
 
Recentemente ouvi de um líder regional que enquanto estava fazendo sua missão, ele teve que 
mudar de casa dezessete vezes. Sendo que se mudou dezessete vezes, quando ele fazia um 
movimento de novo, as pessoas assumiam que ele estava se mudando de casa novamente. No 
processo, suas roupas de tornaram tão rasgadas com buracos, que ele não podia sair com seu 
rosto levantado. Isto é uma coisa boa ou não? Mesmo se a situação se torna assim, vocês 
devem sobreviver. Vocês devem sobreviver, mesmo em colapso. Quando vocês morrem, é o 
fim de tudo. Mesmo em colapso, não fiquem ressentidos. Quando caírem, vocês devem orar, 
“Deus, deixe-me descansar em paz.” Mas eu não quero dizer para vocês morrerem. 
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Foi quando Jacó estava sob tais circunstâncias difíceis que os mensageiros do céu viajaram de 
lá para cá; vocês acham que eles desceriam quando seu espírito estava cheio de confiança e 
esperança? Foi quando ele estava enfrentando a morte que… Quão miserável ele estava 
quando teve que colocar sua cabeça em uma pedra para descansar um pouco, porque não tinha 
nenhum lugar para ir. Se fossem vocês, então provavelmente teriam questionado porque 
tinham que suportar tudo isso, a despeito da bênção. Vocês estão fazendo isso para se 
tornarem o espírito da Igreja de Unificação. (30-345) 
 
2) Estilo de Vida de Fome dos Ministros 
 
Eu sei que alguns dos líderes de região do interior hoje não têm qualquer comida para comer. 
Em minhas orações, posso ver que alguns estão sofrendo de fome. Entretanto, eu não falo 
sobre isso. Quando o momento se aproxima, eu quero ver quem são as pessoas que têm a 
ideologia adequada da Igreja de Unificação. Assim, todos vocês devem fazer uma nova 
determinação. Isto não deve ser uma coisa vaga. 
 
A ideologia da Igreja de Unificação é a ideologia gloriosa e tradicional herdada a partir do 
céu. Desde os dias da antiguidade, é essa providência que os incontáveis antepassados 
herdaram centrando no céu, enquanto estavam pavimentando o caminho de sofrimento ao 
custo de suas vidas. Mesmo se vocês olham para isto centrando nos tempos históricos, ou 
mesmo quando a história passa atrás de nós, suas características essenciais permanecerão 
imutáveis. Isto não deve mudar. (43-56) 
 
Eu sei que as igrejas no interior estão enfrentando dificuldades neste exato momento. Eu 
também conheço muito bem os líderes da igreja, os quais estão com fome. Eles devem 
perseverar através da fome. A fim de salvar a nação, pessoas boas devem viver o estilo do 
inferno. Esta é a única forma que as pessoas más podem se arrepender. Estes tipos de eventos 
devem ocorrer. Esta é minha filosofia. Por esta razão, eu ainda estou vivendo este tipo de 
estilo de vida. A Igreja de Unificação é a prova. Algumas pessoas podem perguntar que, se 
não temos dinheiro, então por que não podemos conseguir algum do Japão e das diferentes 
nações por todo o mundo? Isto é verdade. Entretanto, se fazemos isso, então a Coreia estaria 
em débito com os outros. Por isso, a partir de agora, mesmo se não têm dinheiro suficiente,
vocês não devem reclamar mais sobre isto. 
 
Há um ditado que diz que, “Um homem nobre não se aquece em fogo de palha, mesmo se 
congelar até a morte.” Quando ajudo os outros com minha dívida, porque não tenho qualquer 
dinheiro próprio, quem pensaria que eu estou em débito? Eu não tenho qualquer dinheiro, mas 
ainda tenho a liberdade de fazer as coisas da forma que quero. Então vocês seguiriam 
comigo? [Sim] E quanto a vocês, senhoras? [Sim] Se vocês vão fazer isto, então até que 
extensão vão fazer isto? Vocês vão parar apenas gostando da nação coreana, ou também irão 
gostar do mundo? [Do mundo] A fim de seguir em frente para o benefício do mundo, vocês 
devem ter algum capital básico.  
 
Como vocês podem trazer sucesso com suas próprias mãos sem algum fundamento de capital? 
Nesses momentos, vocês devem estar na linha de frente. Se eu fosse vender vocês, vocês se 
deixariam ser vendidos ou se recusariam? Vocês têm confiança que se deixariam ser 
vendidos? [Temos] Quando vocês estão sendo vendidos, deveria ser vocês que estão fazendo 
a venda. Em outras palavras, este é o caminho público. (35-148) 
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3) Sobrevivendo com as Lancheiras dos Estudantes 
 
Olhem, quando estávamos fazendo o testemunho como pioneiros nas fronteiras da Coreia, 
cada dia era difícil ganhar dinheiro suficiente até mesmo para viver aquele dia. Quando 
membros jovens saíam e andavam ao redor, não era incomum para alguns deles cambalearem 
assim. Sob essas circunstâncias nos dias de pioneiros, nossos missionários foram para 
algumas vilas como líderes. Porque eles não tinham nada para comer, e porque se eles fossem 
trabalhar nessa vila, a perseguição seria intensa das pessoas que acusariam dizendo que eles 
vieram para a vila para conseguir trabalho, por isso, muitos deles não tinham outra escolha, a 
não ser ir para outro lugar para buscar trabalho. 
 
Um líder não está destinado a emitir cheques de pagamento das sedes, e nesse tipo de 
situação, deve continuar a fazer a missão de testemunho. Mesmo enquanto seguia através 
disto, ele preferiria morrer a reclamar sobre sua situação. Os membros não podiam acreditar 
como isto era possível. Quando os membros descobriram sobre a situação do líder seis meses 
ou um ano mais tarde, eles abraçaram ele e choraram. 
 
Assim, eles começaram uma campanha para trazer lancheiras de almoço para o líder da igreja. 
Assim, quão miserável estava o coração do líder que devia comer essas lancheiras de almoço? 
Quanto ele estaria pensando sobre o estudante que deu a ele sua própria lancheira e foi para a 
escola com fome? Nesta atmosfera, eles criaram uma forte ligação de coração com a 
determinação, “Vamos superar tudo isto, e mesmo se formos cair mortos, cumpriremos a 
vontade de Deus.” 
 
Então, quando eles iam para a escola… Mesmo até alguns dias atrás, aqueles que costumavam 
trazer as melhores lancheiras de almoço antes de se juntar à Igreja de Unificação, não 
trouxeram mais depois de se juntarem à igreja. Em cada hora do almoço eles ficavam se 
escondendo sozinhos no pátio da escolar e às vezes estavam voltando para a sala de aula, e 
seus amigos viam isso. A razão para essa cautela era que, se seus pais descobrissem sobre 
isso, eles estariam em apuros. Não por uma ou duas vezes, mas porque os estudantes repetiam 
isto todos os dias, seus amigos que não podiam acreditar nisto, foram até seus pais e 
protestaram. Eles disseram “Seus filhos costumam trazer boas lancheiras de almoço, mas 
atualmente, depois que se juntaram à Igreja de Unificação, vocês não preparam mais 
lancheiras de almoço para eles; como pais podem fazer essas coisas? Vocês não consideram 
aqueles que vão para a Igreja de Unificação como pessoas? Por que vocês não tratam seus 
filhos adequadamente como seus filhos?” Por isso, os pais perguntaram para seus filhos, “Eles 
dizem que vocês não comem seu almoço na escola, mas o que está acontecendo?” Quando 
eles perguntavam, os filhos não podiam deixar de dizer a verdade para seus pais. 
 
Quando os pais descobriram o que estava acontecendo, eles fizeram grande oposição, 
dizendo, “Seus bastardos! Os membros da Igreja de Unificação são todos vampiros que 
tomam as lancheiras de almoço de nossos filhos, os exploram, sugam seu sangue e comem sua 
carne.” Tais eventos não eram raros e eram encontrados por todo o país. Assim, quando as 
pessoas ouviam que os membros da Igreja de Unificação estão chegando, elas faziam muito 
barulho dizendo que as pessoas que sugam o sangue de seus filhos estão chegando. Elas 
mobilizavam oposição na vila para espancar os membros ou fazer todos os tipos de coisas 
atrozes. Especialmente os cristãos de toda a nação, eles participaram intimamente nessas 
atrocidades, dizendo que a matilha de lobos que arrebata os cordeiros de Deus estava 
chegando. Como vocês acham que eu me sentia como o mestre da Igreja de Unificação, 
quando estava conduzindo-os sob essas circunstâncias? 
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Se vocês fossem o líder da Igreja de Unificação, não estariam se perguntando, “O que 
acontecerá a eles em dez anos?” Desta forma, eu ganhei dinheiro com minhas próprias mãos. 
Quando construí uma fábrica, eu trabalhei na fábrica por 24 horas em um momento, e dei 
ideias; tudo foi feito com minhas próprias mãos... Porque me preparei para o futuro desta 
forma, eu tenho estabelecido o fundamento econômico. (94-231) 
 
4) Estágio de Pioneiro nos Primeiros Tempos da Igreja 
 
Quando fomos pioneiros na Coreia, não havia nenhum lugar para trabalharmos. Assim, 
frequentemente ficávamos sem comida. Era muito comum pularmos refeições. Vocês devem 
entender que fizemos a campanha de quarenta dias de testemunho com grãos ou farinha de 
arroz comprado e misturado com um copo de água. Mesmo assim, não tínhamos suficiente 
para comer. Considerávamos isto como um treinamento para o jejum de quarenta dias. 
 
Assim, eles tinham ao menos que fazer algum trabalho manual, mas para um líder em uma 
região fazer esse tipo de trabalho seria muito embaraçoso, então eles não podiam fazê-lo em
sua própria região. Portanto, a fim de fazer trabalho manual, eles tinham que acordar de 
madrugada e caminhar ao menos por cinco horas. Então, depois de terminar o trabalho, eles 
tinham que voltar à noite. Eles tinham que fazer isto dentro de vinte e quatro horas. Eles 
tinham que gastar cinco horas indo e outras cinco horas voltando, e tinham que fazer esse 
trabalho manual nesse lugar distante. Quando eles faziam isso, o salário diário era somente 
quinhentos wons. Por apenas quinhentos wons... Isto somente comprava duas refeições na 
Coreia. Era dinheiro suficiente para comprar apenas duas refeições. Vocês entendem? Isto é o 
que eles conseguiam por trabalhar o dia inteiro. O que isto significa é que mesmo se eles 
trabalhassem o dia inteiro, eles não podiam viver disto. Por isso, vocês possivelmente não 
podem entender quanto seus antecessores sofreram, mesmo se isto é explicado para vocês em 
palavras. Vocês não podem entender. Não importa quantas vezes eu diga para vocês, vocês 
não podem entender. 
 
Por exemplo, eles tinham que fazer sua missão para o benefício da providência, e tinham que 
fazer conferências, mas como eles podiam fazer isto quando estavam morrendo de fome? Por 
isso, eles não tinham escolha – quando passavam por uma casa abastada, eles viam que seu 
cachorro estava bebendo água, então... É diferente da forma como os cães são alimentados 
com carne aqui. Na Coreia, os cães eram alimentados com a água na qual o arroz tinha sido 
lavado. Então, agarrando suas orelhas, eles diziam para o cachorro, “Você tem um dono rico, 
por isso, mesmo se eu tirar isso de você, você não morrerá,” e tendo afugentado o cachorro, 
eles bebiam a água de arroz. Vocês devem saber que isto é o que eles fizeram. Vocês 
conhecem este tipo de coisas? Vocês não entendem, mas eu conheço estas coisas muito bem. 
Eu tenho testemunhado tudo isto e... Vocês devem entender que sou alguém que tem visto e 
experimentado inúmeras situações que as pessoas não podem suportar, nem mesmo olhar ou 
falar sobre, porque seus corações ficam sobrecarregados de tristeza ao fazer isso. 
 
Toda vez que passei por essa experiência, eu fazia a determinação dentro de mim mesmo de 
criar um fundamento econômico... Eu tenho que ter poder financeiro no futuro próximo… A 
fim de estabelecer esse fundamento, eu tenho derramado tanto de mim mesmo para trabalhar 
na fábrica. Tenho trabalhado com a diligência que ninguém mais pode igualar. Vocês somente 
têm que sofrer de forma limitada, suficiente somente para elevar ao padrão nacional. Mas 
porque eu, o líder, devo ser responsável pelo futuro, eu sabia que tinha que fazer a preparação 
econômica para vocês que lançariam o fundamento a partir de agora. Assim, eu tenho feito o 
máximo esforço noite e dia. (89-278) 
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5) A Conferência de um Jovem Ministro 
 
Há muitas anedotas na Igreja de Unificação. Esta foi quando um líder de região visitou uma 
vila como um conferencista VOC (Vitória sobre o Comunismo).Todas as pessoas importantes 
da cidade se reuniram, desde o chefe de polícia até o prefeito do município, todos os 
servidores públicos se reuniram. Entretanto, ao contrário das expectativas das pessoas de 
receber um professor responsável pela conferência, eles viram um jovem com um cabelo 
curto caminhando na direção deles. 
 
No início, eles pensaram que ele era um ajudante do conferencista, e por isso eles 
perguntaram, “De onde você veio? Onde está o professor que fará a conferência?” Então, o 
jovem conferencista hesitou e não sabia o que fazer. Quando eles perguntaram onde estava o 
Sr. Fulano de Tal que estava sendo enviado pela Igreja de Unificação para dar a conferência 
naquele dia, ele respondeu que ele era essa pessoa. Então, aqueles que não sabiam que este 
jovem era o conferencista fizeram muito barulho. Eles não podiam suportar porque o 
conferencista era este jovem que tinha a idade de seus filhos. 
 
No entanto, sendo que eles tinham feito o convite especial, eles tiveram que deixá-lo seguir 
para o palco. Assim, o jovem fez a conferência por cerca de duas horas e meia. Eles ficaram 
todos boquiabertos. Todos os líderes de região que serviram como conferencistas VOC eram 
todos jovens em seus vinte anos, certo? Estas pessoas foram capazes de fazer amigos com os 
prefeitos das cidades e chefes de polícia, por isso eles se tornaram bem sucedidos depois de se 
juntar à Igreja de Unificação. Isto não é assim? Houve alguém que veio à ruína porque 
viveram de acordo com minhas palavras? (19-218) 
 
6) Mulheres que Saíram Pioneiras 
 
Vocês, os membros da Igreja de Unificação de hoje, têm vivido um estilo de vida diferente. 
Ele é fundamentalmente diferente. Temos vivido para o benefício dos outros e de uma causa 
maior. Vocês devem sair para o interior e ser pioneiros, e até agora vocês estiveram fazendo 
coisas que outros não puderam fazer. No início as pessoas zombavam de nós. Bem no início 
elas estavam zombando de vocês. No início, as pessoas nos amaldiçoavam, dizendo “Estes 
bastardos vieram arruinar a vila,” mas isto não pôs fim às nossas atividades. 
 
As pessoas pensavam que apenas reuníamos jovens estudantes, mas a seguir, de mulheres até 
homens, todas as pessoas inteligentes da vila se juntaram a nós, e desta forma o número se 
mantinha crescendo. Quando isto começava a ocorrer, as pessoas começavam a desenvolver 
uma opinião diferente sobre toda a situação. Eles ficaram em reverência, e refletiam sobre si 
mesmos. Eles ficavam pensando, “Quando era jovem, eu era isso e aquilo, mas quando olho 
para eles novamente agora, eles são realmente grandes.” Nós somos grandes. Eles vieram a se 
arrepender e recuar de sua posição antiga com a atitude, “Apenas alguns meses atrás, eu 
estava tentando afugentar estas grandes pessoas.” Quanto maior a profundidade e quantidade 
de seu arrependimento, mais profundo seu respeito se tornará. Isto se transformou em 
respeito, e os tornou muito mais complacentes. Vocês devem entender isto. 
 
Nossas mulheres que só tinham uma educação da escola elementar foram para o interior para 
construir igrejas, e sozinhas elas perseveraram, sofrendo por um, dois, três e quatro anos. O 
fato que elas estiveram fazendo coisas que outros não eram capazes de fazer não pode ser 
esquecido, não importa quanto toda a vila faça oposição. Certamente eles virão a perceber que 
as mulheres são melhores do que eles mesmos são. 
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As pessoas na vila compreendem que, enquanto elas mesmas estiveram reclamando sobre 
suas vidas mesmo quando estavam vivendo juntamente com seus cônjuges e filhos, nossos 
membros estiveram digerindo todas as tribulações e suportando por um, dois ou três anos, a 
despeito do fato que estavam vivendo sozinhos e estavam vivendo um estilo de vida solitário 
enfrentando a oposição de toda a vila. Vocês não podem encontrar pessoas assim no mundo. 
Assim, isto é pelo que eles foram movidos. Quando isto ocorre, todos desde o avô e a avó 
mais idosos até as mulheres, homens e adolescentes da vila viriam a admirá-los. Estivemos 
deixando para trás este tipo de realizações impressionantes. (172-91) 
 
Seção 5: : Eventos que Ocorreram Durante os Primeiros Tempos da 
Igreja [Parte 2] 
 
3. Nos Primeiros Tempos da Igreja 
 
1) Encontro de Amados Membros nas Áreas de Testemunho 
 
Devemos inaugurar a nova era da primavera, quando nós membros podemos querer bem uns 
aos outros como membros. No passado, porque aqueles de vocês que saíram para testemunhar 
se sentiam solitários, mesmo que apenas para encontrar um membro solitário, vocês não 
viajariam na estrada por longas distâncias? Esse era o tempo quando estávamos trilhando o 
nível individual, mas agora é o tempo para seguir na direção do nível nacional. Nesses 
momentos, somente quando vocês têm o coração ansioso para visitar os membros ao redor de 
vocês até dez vezes, e não apenas uma vez, podemos assumir adequadamente o nome como 
membros da Igreja de Unificação. 
 
Este tem que ser o caso centrando em um município ou bairro. Além disso, não é suficiente 
para seu próprio estado fazer bem. A fim de que todo o estado prospere, vocês devem fazer 
coisas que servirão como exemplos diante de todo o estado. Ao se tornar um exemplo, isto 
não deve ser feito para o benefício de si mesmo. Vocês devem ser exemplos de acordo com a 
vontade da família e dos pais. Enquanto realizam isto, vocês devem se tornar cada vez mais 
exemplos brilhantes como um filho filial. (60-29) 
 
Quando os membros se encontram aqui, eles ficam tão felizes, e centrando no líder eles 
encontram uns aos outros e ficam toda a noite… É assim como era no passado. No passado 
em nossa igreja sede em Chung Pa Dong, era muito comum que as pessoas ficassem até duas, 
três ou quatro horas da manhã. É assim como treinamos a nós mesmos. Assim, quando eu 
tinha que ir para algum lugar, todos, incluindo as mulheres, homens idosos, avós, homens, 
jovens senhoras, todos choravam sentindo muito a minha falta. Eles queriam me ver. Tal 
como o sol, era tal como os brotos dos pinheiros, couves, pepinos e determinadas flores que se 
viram na direção do sol. A respeito de como todos se viram na direção do sol, todos eles são 
da mesma forma. (126-196) 
 
Por que nós abandonamos nossos irmãos? Por que abandonamos nossos irmãos? 
Abandonamos tudo isso até agora e encontramos uns com os outros, porque os 
relacionamentos fraternos que permitem nos tornarmos mais próximos serão derramados 
sobre nós centrando em Deus, e porque o conteúdo mais elevado e um padrão mais elevado de 
valores serão concedidos a nós centrando em Deus. Sendo que nos encontramos a fim de 
seguir coisas mais valiosas, a afeição que temos uns pelos outros não deveria ser mais forte do 
que o amor entre irmãos físicos? 
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Assim é como costumava ser no passado. Houve casos quando membros testemunhando em 
sua região designada eram colocados em regiões diferentes. Eles estavam deixando uns aos 
outros depois de estarem juntos para uma visita, porque sintam muita falta uns dos outros. Um 
poderia ver o outro caminhando ao longe, e então eles voltariam porque o outro queria 
também vê-lo. Desta forma, eles ficavam a noite todo indo e voltando. Isto é o que ocorre 
também entre irmãos. Houve momentos quando, preocupados com o caminho difícil de vida 
que o irmão mais jovem estava trilhando, se não houvesse nada para comer, embrulhando e 
economizando a comida para seu irmão mais jovem, ele viajaria longas distâncias de uma vez 
apenas para trazer isto para ele. 
 
Entretanto, isto é assim entre os membros da Igreja de Unificação atualmente? É assim ou 
não? Sem edificar a ligação de amor entre vocês mesmos que seja mais forte do que o 
relacionamento de amor entre irmãos físicos, vocês não podem entrar no céu. Vocês devem 
ter forte afeição fraternal com irmãos que não são seus irmãos físicos reais, e servi-los mais 
do que seus próprios pais que não são seus pais reais. Isso é o que é um membro da Igreja de 
Unificação. Na Igreja de Unificação falamos sobre os Verdadeiros Pais e verdadeiros irmãos, 
certo? Porque temos perseguido uma família verdadeira centrando em Verdadeiros Pais, 
verdadeiro casal, e verdadeiros irmãos e irmãs, pessoas que não são irmãos devem se unir 
para desenvolver um relacionamento de amor que seja mais forte do que de irmãos de 
verdade, e servir os pais que não são os pais de verdade mais do que seus próprios pais. Este é 
o caminho que membros da Igreja de Unificação que se juntam devem trilhar. 
 
Olhem para o mundo. Quando vocês olham para o relacionamento de pessoas formado 
centrando nos relacionamentos de sangue, quão inúmeros são os exemplos de pais se 
sacrificando para o benefício dos filhos. Da mesma forma, eu me questiono, “Eu, o mestre da 
Igreja de Unificação, já percorri o caminho no qual posso cumprir essa missão?” Se a resposta 
é negativa, eu devo recuar. (49-229) 
 
2) Membros que Viajaram Milhas para Participar em uma Reunião 
 
Eu retornei depois de cinco dias viajando por toda a metade sul da península coreana. Depois 
de passar por Dae-Chun, Chun-Ju, Kwang-Ju, Ma-San e então passar por Dae-Gu para ir para 
Sam-Chuk, e a seguir, passando por Jac-Chun e Chun-Chun, eu voltei para casa. 
 
O que eu senti durante minha turnê desta vez, foi que agora é o tempo que devemos nos 
engajar na luta. Quando olho para como nossos jovens homens e mulheres no interior têm 
incrível determinação, fico convencido que a luta neste período trará grande vitória. 
Entretanto, o que me deixou entristecido foi como nossos membros viajaram a pé por longas 
distâncias para os lugares que eu estava destinado a visitar. As pessoas no mundo secular não 
vinham porque não tinham o desejo de fazer isso, embora possam se dar ao luxo de vir de 
carro. Contudo, nossos jovens homens e mulheres trilharam longas distâncias para virem.
Quando eu fui para Kwang-ju, havia pessoas lá que disseram que tinham caminhado dia e 
noite por dois dias, três dias desde Mok-Po ou Mu-An para irem lá. Quando vi este fenômeno, 
tive certeza que a vontade e o propósito que nossa igreja está tentando cumprir seguramente 
ocorrerão. 
 
Aqueles que ignoram suas próprias dificuldades individuais para superar qualquer tipo de 
tribulações, e têm um impacto para o benefício de um único propósito e uma única era não 
são aqueles que têm muitas experiências na sociedade.  
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Além disso, eles não são pessoas que estão preocupadas com suas próprias situações 
individuais, e nem aquelas que têm determinada mentalidade ou conhecimento individual. 
Quando vi como um jovem com cerca de vinte anos de idade fez uma firme determinação de 
colocar sua vida em risco para o benefício da providência, eu fiquei profundamente 
comovido. Há muitos membros que são assim. Em geral, eles têm espírito mais intrépido do 
que os jovens na sede aqui. Em comparação com os membros na proximidade da província de 
Seul e Kyung-Gi centrados ao redor da sede, e em comparação com aqueles de vocês reunidos 
aqui, eles têm esse espírito intrépido, no que diz respeito ao seu coração ansioso em relação a 
Deus, e lealdade em relação à providência, que vocês não podem se comparar a eles. Eu senti 
que se vocês não cumprem sua responsabilidade, então eles vão passar por cima de vocês, e 
concluir essa responsabilidade. (11-179) 
 
3) Escalando uma Montanha Enquanto Carrega seu Bebê nas Costas 
 
Sendo que o caminho que estamos trilhando começou a partir da morte, devemos continuar 
nele ao risco de nossas vidas, e estar preparados para enfrentar a morte. Vamos! Todos são 
iguais quando se trata de suportar as dificuldades e exaustão que as pessoas experimentam. 
Vamos! Nosso padrão de ideologia é diferente. Mesmo quando ventos fortes sopram e o rio 
da morte flui na nossa direção, devemos continuar. Mesmo quando o clima é hostil e o vento 
sopra forte, devemos seguir em frente. Compare hoje com o tempo no passado quando 
estávamos escalando a montanha Baek-Oon-Dae. No passado, havia quatro pessoas que 
escalavam a montanha Baek-Oon-Dae com seus bebês carregados em suas costas. Quantas 
pessoas fariam uma coisa dessas agora? (12-13) 
 
4) Membros que Derramaram um Oceano de Lágrimas 
 
Quando vocês ouvem a verdade pela primeira vez depois de se juntar à Igreja de Unificação, 
vocês derramarão um oceano de lágrimas. Até mesmo vocês se esquecerão de comer suas 
refeições. Vocês temerão voltar para casa, o que parecerá como se estivessem morrendo, mas 
por outro lado, vocês se sentirão muito felizes por virem para a igreja. Vocês já sentiram estes 
sentimentos? Vocês colherão o que semearam. Se semearam feijão, vocês colherão feijão, e se 
semearam feijão vermelho, então colherão feijão vermelho. (35-67) 
 
5) Perdendo Membros que Juraram Seguir o Caminho até a Morte 
 
Até agora, houve muitos membros que se afastaram de sua vida de fé. Houve uma enorme 
variedade de pessoas que até se pode dizer que dez mil tipos de homens no total em algum 
ponto no tempo se reuniram diante de mim. Há muitas pessoas cuja memória não pode ser 
apagada da minha mente. Às vezes, quando reflito sobre os dias em Pyung Yang até agora, 
acho que o tipo de pessoas que uma vez lidei no passado pode ser encontrado aqui agora 
também. Incontáveis tipos de pessoas já passaram. Entre as pessoas que costumavam me 
seguir, e então se afastaram, haviam muitos cujas determinações eram muitas dezenas de 
vezes mais fortes do que as suas. 
 
Por isso, quando me dizem hoje, “Eu o seguirei até a morte,” quanto eu deveria acreditar em 
suas palavras? [Deve acreditar em nós cem por cento] Isto é o que é tão doloroso. Se eu 
tivesse confiado cem por cento, então quando vocês viram as costas, eu tenho que carregar a 
cruz cem por cento. Porque isto significa que fui capaz de apresentar Deus somente nessa 
extensão limitada, então eu, que fiz a apresentação, ficarei envergonhado. Isto também não é 
assim no mundo? Deste modo, eu enfrento um grande dilema de quanto devo acreditar. 
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Entre aqueles que costumavam me seguir no passado havia este tipo de pessoas. Houve uma 
pessoa que jurou que, mesmo no topo da Montanha Baek-Doo, me atenderia. Ele iria me 
assistir até que o chão de pedras se tornasse um campo de batatas, ele me serviria por até 
mesmo mil anos sem nunca esquecer o ressentimento do céu, e mesmo que o mundo todo 
mudasse ele permaneceria imutável. Vocês entendem o que isto significa? Houve uma pessoa 
que jurou que faria um campo de pedras se tornar um campo para plantar batatas, e até mesmo 
que ele viveria lá carregando o coração ressentido do céu, que ele viveria para o benefício da 
vontade do céu e me serviria. Entretanto, quando os ventos sopraram, ele nem mesmo 
suportou dois anos, e me abandonando, ele correu em uma tentativa de salvar sua própria 
pele. 
 
Todos vocês já ouviram falar sobre a história de Pedro, certo? Ele fez a promessa, “Ainda que 
todos o abandonem, eu nunca o abandonarei (Mateus 26:33),” mas antes do galo cantar três 
vezes, foi Pedro que o traiu três vezes. (26-140) 
 
6) Membros Americanos que têm Demonstrado o Exemplo de Obediência 
 
Agora, se os membros da Igreja de Unificação da Coreia comem arroz de cevada, então os 
membros da Igreja de Unificação da América também querem comer a mesma coisa. Mesmo 
no lugar onde dormem, eles nem mesmo cuidam das camas. Se eles ouvem que os membros 
coreanos dormem no chão de madeira, eles abandonam suas camas para dormir no chão de 
cimento. O que foi interessante foi que quando eu excursionei por todos os 48 estados, 
descobri que isto era o que os jovens na América estavam fazendo. Há um membro que se 
graduou na escola de pós-graduação na Califórnia e fala 11 idiomas fluentemente. Eu disse 
para ele ser um motorista. A seguir, até mesmo para os líderes da igreja, eu disse para eles 
prestarem serviço como motoristas, e dei a eles muitas tarefas para fazer; eu os fiz realmente 
sofrer. Então, eu disse para eles reservarem um lugar para mim no hotel de primeira classe. Eu 
disse a eles, “Consigam um lugar em um bom hotel. Sendo que eu vim para a América para 
seu benefício, isto é o que vocês devem fazer.” Por isso eles fizeram reservas em hotéis de 
primeira classe onde eu fui. 
 
Enquanto isso, eu disse para aqueles que estavam me seguindo, “Quanto a vocês, durmam no 
chão.” Eu queria ver quantos dias eles suportariam... Da mesma forma, eu frequentemente fiz 
as pessoas seguirem por difíceis provações. Onde quer que eu vou, sempre faço eles fazerem 
isto. Tendo feito isso, no final, tanto quanto possível, eu digo a eles, “Vocês também devem 
reservar um quarto em um bom hotel.” Entretanto, dessa vez, eles não fizeram isso nem 
mesmo quando eu disse para eles fazerem. Quando perguntei por que esses são assim, eles 
responderam que no passado quando acordavam, eles tinham que olhar para cima para me 
ver, mas se eles estavam dormindo em uma cama, quando acordavam, eles tinham que olhar 
para baixo para me ver. isto é porque eles são muito altos. Eles disseram que não podiam 
fazer isto porque não podem olhar para baixo para me ver. Eu pensei comigo mesmo, “Agora 
eles entendem...” 
 
Quando vi o que eu pensei, “Ideologia é uma coisa poderosa. Eu não ficarei ressentido porque 
não tenho nenhum dinheiro. Eu não reclamarei que o mundo é um lugar difícil de viver.”; 
quando eu penso sobre como nesta terra estrangeira essas pessoas podem emergir até mesmo 
sem encontrar comigo, compreendi quanto esforço Deus esteve colocando neste processo. 
(48-117) 
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7) Eu Penso Nele Toda Vez que Alguém Menciona “Kim Il-Sung” 
 
Há algo que eu ainda lembro. Havia um homem em seus quarenta anos que recebeu a Bênção. 
Uma manhã bem cedo ele bateu na minha porta. Logo que abri a porta, ele entrou. Quando 
perguntei porque ele veio, ele disse que havia algo sobre o qual queria falar comigo. Quando 
eu perguntei sobre o que era, ele respondeu que era algo muito sério. Eu disse para ele dizer, e 
então ele disse, “Eu voltarei para o chefe Kim II-Sung, assim, por favor, me dê permissão 
para ir.” (Risadas) Quando perguntei como ele iria cumprir isto, ele disse que não sabia como 
iria fazer até quando o momento chegasse, mas de qualquer forma, ele queria ser enviado 
nessa missão. Isto é o que me fez sentir bem. 
 
O que ele estava dizendo é que sobre a questão de como isto seria feito, ele deveria esperar até 
que aconteça. O problema é sair para a missão primeiro, e a questão de como fazer isto será 
conhecido somente depois de chegar lá. Assim, eu disse a ele, “Bom.” Mesmo agora, eu às 
vezes penso sobre ele. Quando penso sobre a Coreia do Norte e Kim Il Sung nestes dias, a 
visão de seu rosto de repente emerge diante de mim. Recentemente, quando perguntei a ele, 
“Você ainda quer ir?” ele respondeu, “Sim.” Isto é muito bom. Quando o momento para tal 
coisa se tornar viável, eu serei capaz de dar uma diretiva secreta, “Vá e tente fazer isto.” Ele 
deve esperar e não falecer até esse momento. Por isso, quando alguém menciona “Kim Il 
Sung,” eu penso sobre esse homem. 
 
Se houvesse entre os membros da Igreja de Unificação alguém que me dissesse, “Mestre, eu 
quero confrontar com Deus ou acreditar Nele na medida em que Deus dirá que não devo 
acreditar Nele, e então fugirá, assim, por favor, me apresente para Deus,” então toda vez que 
pensar sobre Deus em meu coração, o rosto dessa pessoa também emergirá em minha mente. 
Eu não posso evitar pensar nessa pessoa. Se há alguém que pode acreditar tão intensamente 
que Deus ficará chocado e correrá, então quando o nome “Deus” é mencionado, essa pessoa 
sempre será um problema. 
 
Vocês devem refletir sobre a questão, “Quais são as coisas que eu não posso acreditar? Qual é 
a primeira, a segunda, a terceira…” Por que fazer isto? A fim de cuidar do mundo satânico 
não é suficiente apenas estar equipado com coisas que o mundo satânico pode acreditar. O 
que vocês devem fazer a fim de virar isto de cabeça para baixo? Vocês devem virá-lo a partir 
do fundo ou a partir do topo? O que vocês podem transformar a partir do topo não tem 
nenhum valor, mesmo se vocês podem virá-lo de cabeça para baixo. (44-344) 
 
8) Tempos Pioneiros em Cheong Pyeong 
 
Não é o caso que mesmo eu, o mestre Moon da Igreja de Unificação, sinta vergonha de 
encarar os membros? Bem recentemente este foi o caso. Eu falei por treze horas no domingo 
de manhã até o almoço, e até o anoitecer, e então fui para Cheong Pyeong. A despeito que 
estava chovendo pesado, os membros ainda ficaram cavando o chão. Porque eles tinham que 
cumprir sua responsabilidade por um determinado prazo, eles tinham que continuar com o 
trabalho.  
 
Quando cheguei lá eu estava tão cansado, mas porque não podia descansar, deitei sobre os 
cobertores e estiquei minhas pernas, e encostei contra uma pilha de cobertores e tive um 
descanso profundo. Então, eu despertei com o som do meu próprio ronco. Quando olhei para 
fora depois de despertar, eu vi membros que ainda estavam cavando o chão com enxadas e 
empurrando carrinhos ao redor. Quando vi isso, eu derramei muitas lágrimas. 
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O que teria acontecido se Deus viesse visitar aqui? O que eu faria se Deus, com quem tenho 
tido comunicações por todo o curso da minha vida, viesse para uma visita? Porque tenho este 
tipo de mentalidade, mesmo se eles mesmos estão cansados, quando me veem, eles desejam 
que eu tenha um pouco de descanso. 
 
Que tipo de bônus é emitido frequentemente? Há muitas pessoas que tentam partir nestes 
tempos com a desculpa que precisam ir para algum treinamento militar e assim por diante, 
mas quantas pessoas estão tentando vir? Quem virá quando tiverem concluído suas 
obrigações? Se alguém não retorna, então essa pessoa não é alguém que está trabalhando com 
um coração sincero. 
 
Ontem, um jovem que nasceu em Ye-Soo recebeu um telegrama de seu pai, o primeiro em 
dois ou três anos. Então, quando eu o ouvi dizer que ao ler o telegrama enquanto trabalhava, 
este dizia, “Satanás apareceu,” eu imaginei “Se Satanás apareceu, então o que você irá fazer e 
como você irá se livrar dele?” Então, sendo que eu não podia enviá-lo de mãos vazias na 
primeira visita de sua casa, eu dei a ele dois mil wons e disse a ele para fazer a viagem. Eu 
queria ver, “Então ele disse que Satanás apareceu, mas vamos ver se ele vai desaparecer 
completamente ou não.” Entretanto, ele voltou ontem. Assim, eu pensei, “Uau, esse rapaz 
estabeleceu a condição certa. Ele tem vivido no padrão que eu quero e estabeleceu a condição 
que podemos ter orgulho diante de Deus quando a construção do edifício é concluída. Foi 
uma boa coisa que ele voltou.” 
 
Todos estão tentando partir porque é difícil estar aqui, por isso aquele que volta de novo é o 
verdadeiro membro da Igreja de Unificação. Esse tipo de pessoa, aqueles que voltam depois 
de prestar uma visita possuem o conteúdo interno para serem muito mais prósperos do que 
aqueles que foram e não voltaram, ou aqueles que continuaram a trabalhar ficando por trás o 
tempo todo. Por que isto é assim? Isto é porque nem todos ainda passaram pelo teste. Porque 
vocês não estavam na posição de ter recebido uma direção, e vocês não têm a experiência de 
colocar isto em ação, e porque ainda não enfrentaram o dilema de ter que tomar uma decisão 
desta ou daquela forma, então em quem podemos confiar? Devemos confiar naqueles que 
partiram, e então retornaram. Por isso, eu acho que quando eu voltar hoje, devo comprar algo 
para essa pessoa. Eu não deveria comprar algo para essa pessoa? Se eu comprar algo para essa 
pessoa, outras pessoas não devem reclamar, “Por que ele compra apenas para ele?” (46-53) 
 
9) Membros que Amaram Muito a Igreja 
 
Todo membro da Igreja de Unificação tem a experiência de ser grande apreciador da igreja 
em algum momento depois que se juntou a ela. Eles experimentariam os sentimentos, “Eu não 
sei por que, mas tenho este enorme desejo de ir para a igreja. Eu não posso resistir a este 
desejo de ir para a igreja.” Às vezes, houve muitas pessoas que escalaram as paredes da igreja 
porque as portas estavam fechadas. Seu desejo era de passar uma noite em um canto da igreja. 
Quando alguém os mandava embora, eles lamentavam quando partiam, e depois que o portão 
era fechado, eles escalavam o portão para entrar de novo, determinados a ficarem ao custo de 
suas vidas. Se alguém fosse golpeá-los até a morte porque pensavam que eram ladrões, então 
sem dúvida, eles teriam subido direto para o céu. Tivemos isso tantas vezes no passado. 
 
Além disso, quando eles tinham refeições na igreja, eles não sabiam por que, mas sentiam que 
as refeições eram muito deliciosas. Embora fossem iguais a qualquer outra refeição comum e 
não eram encantadas por qualquer fantasma, elas eram excepcionalmente deliciosas. Mesmo
soggy e kimchi ou kak-du-gi (kimchi feito de rabanete cortado em cubos) pareciam especiais.  
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Por que a refeição que alguém come na igreja parece tão boa? É a mesma coisa quando as 
pessoas dizem que as refeições preparadas pelos pais que derramaram seu coração nelas 
parecem tão deliciosas. Porque naquele lugar há um sentimento transbordando de saudade e a 
existência recíproca pode ser substancializada, até mesmo coisas ruins parecem ser boas. 
Além disso, porque isto se torna ligado a uma pessoa e emerge com o respectivo valor, as 
coisas parecerão ser boas e até mesmo as coisas que têm um sabor ruim se tornarão algo 
delicioso. 
 
Tudo isto é parte da função dos nervos. Isto não é verdade? Passamos a experimentar algo que 
tem bom sabor através da função de nossos nervos. Entretanto, a função nervosa do céu é 
sobrenatural. Porque ela está na posição de combinar o todo e governá-lo, não há nada ruim 
nela. Vocês devem estar intoxicados pela graça. O mundo todo parece com um palácio. 
Mesmo se estão dentro do esgoto, vocês se sentirão como se estivessem dentro de um palácio. 
Mesmo quando vocês veem larvas brincando ao redor, elas vão parecer alguns dançarinos de 
categoria mundial dançando. É assim como as coisas parecerão para vocês. 
 
Embora isto não possa ser sentido pelos sentidos e emoções dos homens de hoje, mas porque 
o homem tem a subjetividade dos sentidos e emoções sobrenaturais, é assim como uma pessoa 
pode sentir. Assim, tudo o que se vê parecerá ser objeto de deleite. Deste modo, podemos 
chegar à conclusão que não há nada ruim no mundo espiritual. (36-118) 
 
Vocês não querem ir para a igreja de novo e de novo quando nem mesmo entendem por que 
sentem desta forma? [Sim] Mesmo se seus pais dizem para vocês não irem, logo que 
terminam suas refeições, de alguma forma vocês querem ir lá. Mesmo quando vão para a 
escola, vocês não podem se concentrar e se sentem ansiosos. Se vocês não vão para a igreja 
depois que a aula termina, parece que perderam alguma coisa. Vocês já sentiram esses 
sentimentos? [Sim] 
 
Quem disse para vocês vierem aqui, para que se reúnam neste lugar como convidados 
indesejados, onde alimentamos vocês, servimos bolo para vocês, e fornecemos a vocês um 
lugar para descansar? Vocês são convidados ou donos? Se os donos não tratam bem os 
convidados, então a casa seria abençoada ou amaldiçoada? [É amaldiçoada] Deste modo, 
estou servindo vocês com boas refeições. Eu deixo minhas portas bem abertas e trato bem 
vocês. Em seguida, com o que eu trato vocês? Eu trato vocês com a palavra. Eu espero que 
depois de me encontrarem, vocês possam aprender as melhores lições enquanto estão rindo, se 
sentindo bem, e mesmo sendo amaldiçoados. Se vocês veem algo que gostam mesmo quando 
estão sendo condenados, vocês não se sentem mais próximos a isto? Se vocês gostam disto 
mesmo quando estão sendo amaldiçoados, então não há nada que seja melhor do que isso. 
Quando considero várias coisas, é melhor para mim, falar uma palavra como esta, do que tirar 
um descanso e comer uma refeição. Porque vocês gostam tanto disto, mesmo quando eu não 
alimento vocês, não sinto nenhuma culpa. (26-193) 
 
4. Nomes dos Quais Podemos Ter Orgulho 
 
1) Rev. Won Pil Kim 
 
Eu restaurei três mulheres (Seung-Do Chi, Sae-Yeon Ok, e Dal-Ok Chung) e um homem (Won 
Pil Kim). Sem este fundamento, a providência de restauração não poderia ser cumprida. (19-
273) 
 



217 
 

Senhoras e senhores, todos vocês conhecem o chefe do departamento financeiro, certo? 
Quando eu conheci o chefe do departamento financeiro, Won Pil Kim era um jovem de 
dezenove anos de idade com o cabelo desgrenhado. Depois disso, quatro anos se passaram, e 
então ele chegou aos 23 anos, mas o que havia que ele pudesse fazer? Por isso eu tive que 
mandá-lo fazer todo tipo de coisas, tal como ser um garçom em um restaurante. Eu comia as 
refeições que ele costumava trazer para mim, e tive a experiência de comer nu-rung-ji no 
almoço. Mas isto não significa que fiz isso para conseguir algo para comer. De forma 
semelhante, eu tive todos os tipos de experiências. Elas foram extremas, impressionantes e 
interessantes. (26-68) 
 
Quando eu estava vivendo uma vida de refugiado em Pusan, quando Won Pil estava pintando 
quadros, era eu que fazia as preparações, como fazer a moldura e as linhas. Eu fiz muitos 
comentários que tiveram grande influência sobre eles. Enquanto ele pintava um nariz no rosto, 
eu pintava as roupas e outros detalhes. Eu fazia isto sem dormir à noite. Começando à meia 
noite, durante a noite inteira pintaríamos 40 quadros. Vocês entendem o que estou dizendo? 
[Sim] 
 
A fim de pintar tudo isso, vocês devem segurar a corda e desenhar uma linha. Quando ele 
trazia quarenta pinturas, eu desenhava as linhas, e assim pintávamos de acordo com as linhas. 
Eu desenhava as linhas em todas elas. Quanto custava cada pintura? Era três dólares, três 
dólares por uma pintura. Indo para a residência dos soldados americanos… Que presente eles 
tinham para dar para suas esposas quando voltavam para casa? Porque eles sabiam que o 
melhor presente era dar um retrato de suas esposas, nós aproveitamos para tirar vantagem 
dessa ideia. Atualmente, isto custaria cerca de trinta, quarenta, ou cerca de trezentos dólares 
cada. O que quero dizer é se isto fosse aqui na América. 
 
Deste modo, o que isto quer dizer é que toda noite uma pessoa tinha que pintar ao menos doze 
pinturas em média. Assim, vocês acham que isto era possível? Portanto, eu não tinha escolha,
a não ser fazer isto por mim mesmo. Eu fazia isto sem dormir à noite. Por isso, quando Won 
Pil voltava do trabalho no final da noite, eu ia ao meio do caminho para cumprimentá-lo e 
voltávamos juntos. Este é o tempo quando eu estava escrevendo o primeiro rascunho do 
Princípio Divino. 
 
Por esta razão, quando estávamos fugindo da guerra, ele abandonou sua mãe e família e veio 
comigo. Mesmo quando eu dizia para ele ficar lá, ele me seguiu. Vocês devem entender que, 
por causa deste tipo de forte ligação de coração, muitos membros na Coreia estão derramando 
lágrimas quando pensam sobre mim, porque eu não voltei lá por um longo tempo. Há filhos, 
netos e idosos, todos eles derramam lágrimas… Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
  
Vocês carregam este tipo de responsabilidade. Quando eu caminho à noite, se tenho algo para 
comer, então eu tento economizar isto para compartilhar com os outros, e não importa o quê, 
eu tento trazer harmonia e resolver conflitos, e se há alguma tarefa difícil, então eu tento ser 
pioneiro ao fazê-la. Este é o motivo pelo qual as pessoas gostam de mim. Esta é a razão pela 
qual elas me seguem, mesmo quando estão recebendo perseguição, mesmo quando todos na 
vila e arredores estão fazendo barulho sobre isso, e mesmo quando o governo nacional está 
tentando nos expulsar. Esta era a atmosfera que costumávamos ter no passado. Quando 
alguém se juntava, então as pessoas viriam visitar todos os dias para ver o novo membro, 
porque elas sentiam saudades dele. (96-143) 
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Todos vocês aqui conhecem o Sr. Kim, certo? Você, Won Pil Kim? Quando estávamos nos 
refugiando da guerra e você estava trabalhando, quando você saia para o trabalho, eu 
caminhava com você, e quando você voltava, eu saia para encontrá-lo no caminho, mas eu 
não posso fazer isto para meus próprios filhos. Naquele tempo, pintávamos retratos dos 
soldados americanos, e ganhávamos três dólares por pintura. Pintávamos 35, 40 quadros por 
noite. A fim de fazer isso, eu tinha que fazer todas as preparações. Eu fiz isso ficando 
acordado a noite inteira. Eu era mais diligente; eu trabalhava mais duro do que você. 
(Risadas) Exceto pelo rosto, eu fazia tudo desde o cabelo até as roupas. O dinheiro que era 
obtido desta forma, eu costumava financiar atividades de testemunho, e esta é a forma como 
tenho sido pioneiro em tudo. (97-222) 
 
2) Rev. Hyo-Won Eu 
 
Quando encontrei o presidente Hyo-Won Eu, eu era muito sério. Eu estava sendo conduzido e 
expulso de Pusan para Taegu, e como o terceiro estágio, eu vim para Seoul; tendo me 
estabelecido lá e encontrando ele, isto era restauração. Indo para o extremo de Pusan, em
Yeong-Do… Não é Yeong-Do bem no extremo? Yeong-Do é como o adubo. Isto é o que eu 
penso. Eu era a única pessoa no universo que estava sério. Esta é a razão pela qual Deus 
operou. O presidente Eu era uma pessoa cabeça dura. Embora ele faleceu… Seu espírito de 
cavalheirismo era muito forte, contudo, ele somente entendia um lado das coisas. Este era o 
ponto onde ele se sentava e se mantinha completamente. (47-316) 
 
Vocês viram isto, certo? No passado, eu frequentemente amaldiçoava o presidente Eu em 
público. Para ele, isso era a fonte de seu orgulho. Mesmo quando eu o amaldiçoava, ele 
tomava isto muito bem. Alguns de vocês poderiam dizer, “Se o mestre me repreende, o líder, 
tão duramente, então como eu posso desempenhar adequadamente meu papel como líder; isto 
é embaraçoso e degradante.” Entretanto, como vocês podem pensar sobre sua própria 
respeitabilidade quando minha própria dignidade e honra não estão sendo respeitadas 
adequadamente. Nesta presente situação, quando tudo o que temos são bagagens desgastadas, 
como podemos nos preocupar com coisas como dignidade? Logo haverá um tempo quando 
me preocuparei mais sobre minha dignidade. (51-285) 
 
No passado, sempre que nosso presidente da igreja na sede aparecia em lugares públicos, eu 
costumava xingá-lo e condená-lo como se ele fosse um cão ou um porco. Gritando, “Você.” 
Assim, ele estava mais próximo de mim, mas quando ele queria entrar no meu quarto, ele 
parava do lado de fora e hesitava. Então, com a determinação, “Eu apenas suportarei a 
condenação novamente,” ele entrava. Se eu sou imponente, então isto também é imponente, e 
isto é o que deve acontecer. (Ele fala enquanto escreve no quadro) Isto deve estar lá. Isto se 
tornará real onde essas coisas podem ser digeridas, a realidade de digestão. Se abrirá um 
caminho que permitirá uma pessoa digerir isto. 
 
Por esta razão, os mestres temíveis são os bons mestres. Vocês entendem? Uma pessoa que 
pode resistir todas as maldições e quaisquer palavras duras, mantendo-se obediente e 
digerindo tudo isso, pode entrar na mesma posição. Por estar no mesmo lugar, ele se tornará o 
discípulo direto dessa pessoa. Este é o princípio fundamental. Isto não é assim? Isto é 
verdade? [Sim] (125-82) 
 
O ponto relacionado ao presidente Eu, sobre o qual eu costumava pensar muito seriamente, 
era se ele teria ou não o conteúdo que fosse aceitável quando ele partisse. Quando estava me 
seguindo, ele seguiu através de muito sofrimento para meu benefício.  
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Entre estes, ele ficou profundamente preocupado quando eu estava na prisão. Portanto, 
quando penso sobre o presidente Eu, reflito sobre como ele era este e aquele tipo de homem. 
Quando estava na prisão, eu fui arrastado pelo amor que me fez querer vê-lo, e mesmo um 
pedaço de anotação que eu enviava, ele era capaz de recebê-lo como algo tão valioso como a 
vida. Esta era a extensão de sua conexão interna e apoio. Eu lembro que ele era este tipo de 
presidente. (33-83) 
 
Quando vocês comparam vida e morte, qual é a mais forte? A vida é mais forte do que a 
morte, ou a morte é mais forte do que a vida? No mundo satânico, a morte é mais poderosa do
que a vida. Deste modo, depois que uma pessoa obtém o entendimento sobre a providência, 
ela não deve estar relutante em morrer na posição onde deve enfrentar a morte. 
 
Quando o presidente Eu faleceu, eu perguntei a ele, “Desde que você me encontrou, o mestre, 
você esteve me seguindo até agora, mas como é que você vai acabar com isto?” Quando 
perguntei isso, antes dele falecer, ele deixou as palavras que ele nunca mudará pela 
eternidade. É assim como deve ser. No mundo satânico, um dia vocês devem morrer. Vocês 
não podem ressuscitar sem morrer primeiro. Sem passar através de uma era, vocês não podem 
inaugurar a próxima. Vocês entendem? (34-47) 
 
Deve haver alguém que possa obter sua salvação fazendo a proclamação que tem sido leal 
como o presidente Eu foi. (102-63) 
 
Na sociedade coreana do futuro próximo, a Igreja de Unificação se tornará uma grande 
questão. Apenas esperem e vejam. Haverá cada vez mais pessoas que pesquisarão sobre mim. 
Então, junto com o meu nome, a história provavelmente será escrita sobre mim. Vocês acham 
que haverá uma biografia sobre mim ou não? [Haverá] Mesmo se a história do Japão e da 
América desaparecer de cena no futuro, a história sobre o Rev. Moon da Igreja de Unificação 
permanecerá. Ela vai permanecer definitivamente. Aqui está escrito sobre o mestre Moon. 
Vocês fizeram a coisa certa. (27-258) 
 
O discurso que quero dar hoje em particular é a importância de respeitar a tradição. Na Igreja 
de Unificação, as realizações do presidente Eu são enormes. Assim, eu tenho estado muito 
preocupado sobre Jin-Seung. Eu tenho falado sobre isto com a Mãe, que eu devo ser um líder 
que recompensa alguém por suas realizações. Por esta razão, no tempo da bênção de Ye-Jin e
In-Jin, eu pensei sobre o presidente Eu. O presidente Eu deve entender isto muito bem. 
 
Qual é o mau hábito da Igreja de Unificação atualmente? Todos vocês líderes não devem 
esquecer sobre as contribuições do presidente Eu em relação ao nosso fundamento religioso. 
Ao invés de deixar a memória desaparecer enquanto o tempo passa, vocês devem se lembrar 
do dia que... Até o dia que eu diga para vocês pararem, vocês devem estabelecer uma data 
para realizar um culto memorial, em nível nacional, para prestar homenagens para ele e tirar 
lições a partir dele. 
 
Ele não pôde viver para trabalhar na era do nível nacional. Embora ele não pôde alcançar a 
era do nível mundial, desde o tempo que a igreja foi fundada até o tempo que pudemos 
alcançar a nação – 13 anos no total – durante esse tempo, sem dúvida ele fez a maior 
contribuição. Considerando a partir desta posição, eu reconheço sua contribuição em deixar 
para trás a ideologia tradicional central. Além disso, embora ele tivesse uma deficiência, eu o 
direcionei para dar conferência mais de 18 horas todos os dias por três anos e oito meses. 
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Por que? Através dele, eu estava tentando estabelecer a tradição de ensinar o Princípio Divino 
e manifestá-lo em vida diante de céu e terra. Eu fiz isto para que mesmo se todos os 
conferencistas por todo o mundo tivessem que continuar fazendo sua missão todos os dias por 
mais de três anos, mesmo se fizessem conferência por mais de doze horas, não haveria 
ninguém que poderia reclamar que estava exausto. A fim de deixar esta tradição diante de céu 
e terra, eu o empurrei para fazer isto a despeito de seu corpo deficiente. 
 
Ele tinha tão pouco para comer e estava desnutrido, assim, se ele ficava exausto enquanto 
dava conferência, ele tinha que deitar... Às vezes, ele me diria que não podia dar conferência 
de tarde porque estava doente. Eu lembro como tinha que empurrá-lo e levantá-lo. Eu o 
repreendia, “Como você pode se comportar assim? Você deve colocar sua vida em risco para 
espalhar o Princípio Divino. Enquanto estiver vivo, se não há ninguém para dar conferência, 
você deve falar para a sala vazia.” Ouvindo isto, embora ele estivesse deitado olhando com 
seus olhos cansados, ele ainda diria, “As palavras do mestre estão certas,” e se levantava 
imediatamente. Eu ainda posso ver claramente em minha mente como era tão difícil para ele 
levantar, por causa das dores em sua perna aleijada. Eu entendo isto muito bem. Deste modo, 
se eu fosse pensar sobre o tempo depois de sua morte, esta é a perspectiva que devo tomar 
para minha reflexão. (130-322) 
 
3) Rev. Young Whi Kim 
 
A razão que coloquei Young Whi Kim na posição central desta vez é porque ele é o 
representante dos três casais dentro dos 36 casais abençoados. Ele é o representante dos três 
filhos. Entre os três filhos, Young Whi Kim é o terceiro. Ele está na posição de abrir a porta 
para a era quando as três eras virão. Por esta razão, ele tem que proteger bem a chave até 
irmos para o céu edificar o reino do céu lá no futuro. 
 
Entretanto, ele está com 60 anos, não é assim? Sendo que ele não deve arruinar as coisas por 
conta de sua idade avançada, ele deve fazer preparações para a transferência. O que isto 
significa? Ele está destinado a conduzir um novo tipo de educação. Vocês entendem? Ele 
deve estabelecer uma nova tradição. Não será aceitável apenas continuar no caminho que 
esteve fazendo as coisas até agora. Ele deve se colocar na linha de frente para promover 
justiça. Tendo um senso de julgamento em relação às coisas, ele deve colocar um fim ao 
ambiente que segue os traços que Satanás aprecia, e deve criar o ambiente do céu no qual 
Deus pode habitar em paz e alegria onde quer que Ele vá. Vocês entendem o que isto 
significa? 
 
Então, Young Whi Kim é assim agora. Ele tem que possuir o coração de amor, e amar todas as 
coisas. Ele não podia amar Deus tanto quanto eu, ele não podia amar a nação tanto quanto eu, 
e ele não podia amar a igreja tanto quanto eu. Portanto, ele deve herdar a tradição cetrando em 
mim. (149-173) 
 
O presidente aqui é a pessoa que se coloca no meu lugar. Ele conduzirá vocês até o fim 
independentemente se ele cumpre ou não sua responsabilidade em toda a extensão. Até 
concluirmos esta enorme tarefa de pagar indenização no nível do povo, eu terei o presidente
conduzindo o caminho e a luta. Ele pode ter algumas deficiências em seu caráter, mas mesmo 
assim, ele mesmo não será responsável por isto; sou eu quem vai arcar com a 
responsabilidade. Quem o colocou nessa posição? Eu fiz isso. Por isso, sou eu também que 
assumirei a responsabilidade. Se alguém deve arcar o fardo da derrota, serei eu e não ele. (24-
141) 
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O que Young Whi Kim está destinado a fazer agora? Porque ele foi nomeado o presidente da 
Igreja de Unificação e do movimento Vitória Sobre o Comunismo, ele compreendeu o 
significado de seu nome, Young Whi Kim. Ele se coloca na posição de glória. Esta é a posição 
onde ele pode comandar céu e terra, e quão maravilhoso seria se Dae Hwa Chung (Sra. Y. H. 
Kim) não significasse uma falsa Dae Hwa, mas uma verdadeira Dae Hwa? Esse nome traz 
harmonia. Por isso, o presidente precisa absolutamente dela, a Sra. Dae Hua Chung! isto é 
verdade. O boato nestes dias que ele está somente preocupado sobre cuidar de sua esposa, isto 
é verdade? Young Whi Kim! O boato diz que você se tornou um adorador de sua esposa. Você, 
eu estou fazendo uma pergunta. [Eu não fui assim tão longe.] (Risadas) Embora você não 
tenha atingido este estágio, mas você está nesse caminho… Você já passou a linha dos 70%. 
Tudo bem, tudo bem. (148-252) 
 
Todos vocês se juntaram a Igreja de Unificação quando eram jovens, e agora já passaram da 
meia idade, se tornando idosos. Young Whi Kim, você vai chegar aos sessenta em breve, 
certo? [Eu já tenho 61] Você já tem sessenta e um? Parece que foi ontem que você estava 
andando por aí com o emblema de um capitão em você, mas o tempo passou muito 
rapidamente assim? Se você está com 61, então já se tornou um homem velho. Você entrou 
no tempo da juventude, e passou pelo tempo da meia idade, chegando ao tempo da velhice. 
(172-89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

O Caminho do Líder Espiritual (Parte 2) 
Rev. Sun Myung Moon 

 
Capítulo 6 – Fenômenos Espirituais e os Principais Dias Sagrados 
Providenciais  
 
Seção 1: A Igreja de Unificação e Fenômenos Espirituais [Parte 1] 
 
1. A Igreja de Unificação e o Mundo Espiritual 
 
1) O Significado do Nome, Associação do Espírito Santo para a Unificação do 
Cristianismo Mundial 
 
O nome oficial de nossa igreja é “Associação do Espírito Santo para Unificação do 
Cristianismo Mundial.” O significado de “a Unificação do Cristianismo Mundial” é que seu 
destino é unificar igrejas cristãs por todo o mundo; a seguir, há “espírito santo” na parte, 
“Associação do Espírito Santo,” e este Espírito Santo se refere não ao mundo humano, mas ao 
mundo espiritual. Isto significa que no fundamento de ter unificado o Cristianismo mundial, 
obras do Espírito Santo ocorrerão. Através de fenômenos espirituais santos, estamos tentando 
trazer o mundo a uma unidade. 
 
Portanto, se este espírito é deixado de lado, então o que se tornaria? Será a mesma coisa como 
as igrejas cristãs. Se deixamos o espírito santo de lado da Associação do Espírito Santo para 
Unificação do Cristianismo Mundial, então ela se tornará a Associação para a Unificação do 
Cristianismo Mundial, não é assim? Ela será reduzida a nada se o espírito divino foi deixado 
de lado. 
 
Quando tomamos este ponto de vista, podemos ver que mesmo na história da humanidade 
atual, há sempre um pensamento ou espírito que influencia o curso da história. O pensamento 
existe dentro da mente de uma pessoa, mas ele não é dominado pela mente. Ele tenta 
transcender a mente como também o ambiente, para conquistar o mundo. Isto não é verdade?  
 
Quando vocês dizem para si mesmos, “Eu vou me tornar uma grande pessoa,” essa “grande 
pessoa” não está se referindo ao ideal de uma grande figura que vocês realizarão empregando 
o serviço de seu corpo em um ambiente onde podem fazer qualquer coisa que lhes agrade 
centrando em si mesmos.  
 
Naturalmente vocês devem agir como seu coração comanda, mas esse desejo do coração 
levará vocês a transcenderem a família, o ambiente, a nação e o mundo, e dando um passo 
adiante, guiá-los a se tornarem alguém que pode até mesmo influenciar o mundo espiritual, 
provando que tal coisa existe. (168-241) 
 
O que é a Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial? Com o quê 
vamos realizar a unificação? [Com o espírito divino] Devemos trazer a unificação através do 
espírito divino, e devemos trazer a unificação através do espírito divino do relacionamento pai 
e filho. O que é este Espírito Santo? Porque estamos falando sobre estas coisas estranhas? O 
espírito divino é algo que pode trazer harmonia entre o mundo espiritual centrado no amor e 
no mundo humano. Vocês entendem?  
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Dar a visão para o cego não é uma parte importante da tarefa do Espírito Santo. Ele não se 
preocupa tanto em fazer o surdo ouvir novamente. Atualmente, as igrejas cristãs gostam de 
falar sobre como não há nada impossível para o Deus onipotente, e dizer que um aleijado 
pode ficar de pé, mas isto é tão insignificante. Deus não precisa disto. O espírito divino de 
amor, vocês devem saber que ele é um Espírito Santo de amor. 
 
Na Bíblia está escrito que quando você faz um serviço religioso, você deve fazê-lo com 
espírito e verdade, então o que significa “verdade”? Isto não é falar sobre alguns princípios 
pitagóricos. Isto não é falar sobre alguma lei newtoniana. Não é esse tipo de verdade. É a 
verdade do amor. Qual é o mais elevado aspecto dessa verdade de amor? É aquela entre pai e 
filhos, e é assim como vocês devem entendê-la. O que Deus precisa não é dinheiro, poder ou 
conhecimento. Ele precisa de amor. 
 
Porque Ele precisa de amor? Porque Deus precisa de objetos a fim de se sentir feliz e 
preenchido, Ele criou o ser humano. Porque Ele criou os seres humanos como os objetos de 
alegria, os seres humanos têm o mesmo valor como toda a criação. Mas com amor, temos o 
potencial para assumir a posição igual a de Deus. Isto é o que vocês devem entender. Cristãos 
de hoje afirmam que a criação é menos do que o criador, mas eles devem parar com esse 
absurdo. Assim, porque Deus criou todas as coisas? Vocês devem entender isto claramente. 
 
O que é a Associação do Espírito Santo? [Amor] Que tipo de amor? [Amor no relacionamento 
de pais e filhos] Centrando no amor do relacionamento pais e filhos, harmonia deve ser 
alcançada. Enquanto há esta harmonia, quando um evento pequeno e insignificante ocorre na 
terra, as ondas que ele cria irão reverberar e ter consequências universais. Embora sejam 
fracas, as ondas serão sentidas por todo o universo. De forma semelhante, o domínio da 
harmonia do amor significa que embora sua escala possa ser pequena, ela tem o conteúdo que 
se conectará com o universo; vocês devem entender isto muito claramente. (113-103) 
 
O nome de nossa igreja é Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo 
Mundial. Enquanto estive fazendo todas estas obras até agora, não as estive fazendo com 
minhas vias respiratórias bloqueadas. Ao invés, eu tenho conduzido o programa do mundo 
espiritual para todas as coisas. Eu não falo sobre como o céu é, ou como o pai celeste é, e 
assim por diante. Eu não falo sobre eles de forma descuidada. Eu somente falo sobre eles 
depois de tê-los digerido com a verdade e poder explicá-los de uma maneira sistemática. 
Vocês acham que eu simplesmente ouço as palavras de algumas mulheres ou avós, ou algum 
médium espiritual? De jeito nenhum. Todos são ignorantes. Eles sabem testemunhar o 
presente, mas eles não sabem como as coisas funcionam. (68-276) 
 
Esta claro que nossa organização é uma organização religiosa. Ela é uma organização 
religiosa. Mas que tipo de organização religiosa ela é? Ela é uma organização religiosa cujo 
objetivo é a unificação. Este é o motivo pelo qual a chamamos de Igreja de Unificação. 
 
Então vocês devem saber claramente qual é o centro dessa palavra “Unificação.” Qual é o 
centro dessa palavra? Naturalmente vocês podem pensar que ela esteja centrada no mundo, 
mas quando dizem o mundo, há dois tipos diferentes de mundos. Um é o mundo espiritual, e o 
outro é o mundo substancial. É assim como eu vejo isto. Entretanto, quando as pessoas falam 
de forma comum, mundo, elas estão falando sobre o mundo na terra, o mundo no qual elas 
estão vivendo neste momento. Portanto, é fácil pensar que estamos falando sobre a unificação 
deste mundo. É normal pensar dessa forma. 
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Agora, quando olhamos para isto, no quê se centra a palavra “Religião”? Ela não está centrada 
neste mundo, e o mundo espiritual é seu fundamento. Isto é definitivamente verdadeiro 
quando vocês examinam a história passada. Isto é verdade. 
 
Então, no nome AES-UCM há a palavra “Unificação,” e a questão é como unificar o 
Cristianismo mundial. As denominações da Igreja Católica e das igrejas Protestantes são 
inúmeras, mas elas não se preocupam com esta situação. Vocês devem entender isto. Vocês 
devem entender que unificação acolhe todas as igrejas deste mundo. Mas porque as igrejas 
têm estado em conflito umas com as outras até agora, elas não tentarão se unir, não importa 
que tipo de coisas surjam. Elas não tentam se tornar uma unidade. 
 
Então o que vocês devem fazer para trazer a unidade? Até agora, incontáveis líderes de 
igrejas, às vezes centrando no Papado Romano, tentaram iniciar um movimento para a 
unificação, mas isto foi possível? Os resultados têm demonstrado que foi impossível, e isto 
ainda permanece impossível. Entretanto, qual é o caminho que pode trazer esta unidade? 
Vocês acham que é suficiente apenas aparecer um forte líder religioso e pedir a unificação? Se 
não há nenhum fundamento político, então mesmo se o líder é poderoso e resoluto, ele é 
completamente impotente. A conclusão é que isto é impossível. 
 
Então, e se há alguma verdade baseada na qual as denominações não podem evitar de estarem
juntas? O que vocês acham? Elas podem apoiá-la na posição de meio caminho, mas se 
colocarão em oposição novamente dizendo que ela pode ser a obra de Satanás, o diabo. Esta é 
a dificuldade. Então, mesmo se Jesus não tivesse morrido, mas sobrevivido para evangelizar o 
mundo centrando no Império Romano, quando o jovem Jesus que morreu no passado 
apareceu no mundo como um homem e reivindicou que ele era Cristo, quem acreditou nele? 
As pessoas não acreditaram nele. O que estou dizendo é que mesmo se o próprio Jesus tivesse 
ressuscitado em uma nova vida, as pessoas não acreditariam nele. Quantos por cento das 
pessoas acreditariam em Jesus? E quanto a vocês? E quanto aos Moonies? E quanto aos 
Moonies que tendem a acreditar e confiar tão prontamente? As pessoas não dizem que vocês 
têm o cérebro lavado? Vocês tiveram lavagem cerebral. Como é isto? Quantos de vocês 
acreditariam nele? Vocês acham que acreditariam nele? [Não] (Risadas). 
 
Assim, quando examinamos estas coisas, podemos ver que o Rev. Moon é realmente grande. 
Vocês devem entender quão grande foi essa façanha de reunir estes jovens que estavam 
conduzindo estilos de vidas caóticos na sociedade branca, e em uma tentativa de criar um 
único mundo, reuni-los dessa maneira e misturá-los uns com os outros. 
 
O Rev. Moon cumpriu isto com o poder e o conhecimento deste mundo, ou através do mundo 
espiritual? Quando consideramos isto, está claro que a despeito do impacto do padrão deste 
mundo, o emprego do padrão do mundo espiritual traz maior poder para influenciar. 
 
Naturalmente o simples fato que vocês podem se reunir independentemente e continuar sua 
missão demonstra que as palavras do Princípio e minha orientação têm impacto. Embora isto 
deva ser reconhecido, isso não é tudo que há para a história. A razão que algo invisível está 
influenciando vocês a fazerem uma transição, é porque repousa atrás de nós uma força 
espiritual que é muitas dezenas de vezes mais forte. Este fato não pode ser negado. Isto é 
verdadeiro ou falso? [Isto é verdadeiro] É verdade que vocês podem sentir isto em seus ossos. 
Vocês devem entender que isto não pode ser negado nem mesmo se vocês fossem 
empregados como a evidência. Não importa o que alguém possa dizer, isto não pode ser 
negado. Isto é assim? [Sim] 
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Então qual é a coisa que Satanás mais gosta? Qual é a coisa que Satanás mais deseja? Este é o 
problema. Satanás diz: 
 
“Está tudo certo dar as conferências sobre as palavras do Princípio da Igreja de Unificação. 
Está tudo bem que alguém seja um grande conferencista que pode fazer o discurso com todo o 
livro memorizado. Eu reconheço isto. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Não há nada 
que eu possa fazer porque esta é a verdade que já está revelada e manifestada. Entretanto, eu 
não vou permitir fenômenos espirituais.” 
 
Vocês acham que ele fará isso? [Sim] 
 
Sem fenômenos espirituais, não importa quão grande seja a verdade, é difícil manter o mesmo 
nível de fé como antes. É difícil marchar em frente com a vida de uma pessoa colocada em 
risco pelo resto de sua vida. É fácil desenvolver uma vida de hábitos. Embora uma pessoa 
possa permanecer fiel quando é jovem, essa pessoa pode perder a fé enquanto envelhece. 
Deste modo, no que Satanás realmente tem sua atenção, é no fato ele acha que tudo vai ficar 
bem se as pessoas perdem sua fé depois que envelhecem, e como resultado, elas vão para o 
inferno depois que morrem. 
 
Esta é a forma como Satanás vê as coisas, então o que Deus vai fazer? É lógico para uma boa 
divindade, que é oposta à má divindade, contemplar profundamente sobre a seguinte questão: 
no território espiritual, como ele espalha a verdade espiritual que pode aumentar o poder pelo 
resto da vida de uma pessoa, mesmo se ela morre na velhice? (131-208) 
 
O que deve ser feito a fim de trazer a unificação do mundo? Onde ocorre a liberação? O 
mundo espiritual e o mundo físico devem ser liberados. A liberação do mundo espiritual e a 
liberação do mundo físico... Deus não precisa da liberação do mundo espiritual. Se emerge 
um homem que tem a capacidade para unir tudo do domínio satânico tal como Deus, então o 
mundo espiritual e o mundo físico que estiveram separados serão reunidos. Eles serão 
liberados. Logo que tenha alguém que pode ter domínio sobre Satanás, então a liberação do 
mundo espiritual como também a liberação do mundo físico ocorrerá. (161-243) 
 
2) Unificação Ocorrerá Primeiramente no Mundo Espiritual 
 
Ouvindo todas as palavras que estou dizendo até agora, vocês podem estar pensando, “Isso é 
provavelmente verdade,” mas vocês devem entender que a terra está seguindo atrás de mim 
que já aprendi isto no mundo espiritual, e já virei a página decisiva. Originalmente, se não 
tivesse nenhuma queda, o mundo físico teria se colocado antes do mundo espiritual, mas por 
causa da queda, a ordem foi totalmente mudada. (131-40) 
 
Por esta razão, sem fazer o mundo espiritual estar unido, é impossível trazer a unidade na 
terra. Se a unidade não é alcançada no mundo espiritual, unidade também não será encontrada 
no mundo físico. Eles compartilham um destino comum. Olhem agora. O fenômeno que as 
pessoas ocidentais querem se casar com asiáticos, e os asiáticos querem se casar com 
ocidentais é muito bom. 
 
Quando o mundo espiritual olha para baixo, pensem sobre quão felizes seus antepassados 
ficam. Pensem sobre quão ótimo seria se as pessoas das cinco raças… “Ha!” (Risadas) 
Pensem sobre isto. No mundo espiritual, pessoas brancas estão grudadas entre pessoas 
brancas, e as pessoas negras ficam entre elas mesmas; o mundo espiritual está todo dividido. 
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Pessoas com pele amarela furam a si mesmas. As raças estão sempre em conflito. Porque 
estas coisas estão acontecendo na terra agora, aqueles no mundo espiritual serão aliviados, e 
se tornarão unidos, todos eles. A unificação ocorrerá. Deste modo, este se tornará um único 
mundo. Tal como a oração, “Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu,” porque isto 
é o que está acontecendo no mundo espiritual, coisas semelhantes ocorrerão na terra. Vocês 
devem entender isto. Assim, eu tenho realizado grandes obras? E quanto a isto? [O senhor tem 
realizado grandes obras.] (Aplausos) (90-188) 
 
Sem unir o mundo espiritual, a terra não será unida. Ao menos eu que estou aqui, tenho a 
capacidade para unir o mundo espiritual. Não somente tenho a capacidade, eu já realizei isto. 
Jesus, Confúcio, Buda, independentemente de quem seja, todos devem cooperar comigo. Por 
esta razão, uma pessoa que seja fiel e esteja aberta para o mundo espiritual... Mesmo ontem, 
um Budista devoto veio para inclinar diante de mim três vezes. Ele disse, “Meus pais me 
ordenaram para orar pelo mestre Moon vinte e quatro horas por dia, por isso eu não tive outra 
escolha, a não ser obedecer.” 
 
Buda também deve cooperar comigo. Se há alguém que não coopera, então eu utilizarei a lei 
celeste para fazer acusações públicas. Eu sou aquele com essas capacidades. Vocês 
entendem? 
 
Confúcio, ou o chefe do Islamismo, ou quem quer que seja, todos eles devem trabalhar 
comigo. Vocês devem entender que até mesmo o mundo comunista está se corroendo 
totalmente na realidade espiritual neste momento. Vocês entendem o que isto significa? (82-
309) 
 
3) O Mestre é o Especialista em Mundo Espiritual 
 
Este Moon fulano de tal não é o melhor especialista sobre mundo espiritual deste mundo? Isto 
não é verdade? [Sim] A este respeito, eu não sou o beneficiário do prêmio Nobel, mas o chefe 
dos juízes que escolhem os candidatos ao prêmio. Não importa quão bem uma pessoa se 
comunique com o mundo espiritual, ele não entende o conteúdo. As pessoas devem aprender 
isto a partir do Rev. Moon. Isto não é assim? Deste modo, todos os médiuns espirituais são 
meus inferiores. 
 
De acordo com a ciência do espiritualismo de hoje, acredita-se que para cada pessoa na terra, 
três mil trezentos e vinte espíritos estão mobilizados, e aderidos ao redor de cada pessoa, eles 
tentam ajudá-la. Quantos bilhões de pessoas devem estar no mundo espiritual? Se vocês 
multiplicam o número de quatro bilhões, então quantos trilhões é isso? Esses inúmeros 
espíritos são os subordinados deste Moon fulano de tal. Isto parece bom ou ruim? [Parece 
bom.] É assim como é. Vocês entendem? [Sim] 
 
Portanto, o presidente da seita Shin-Do do Budismo vem me visitar todos os dias, e inclinando 
diante de mim, ele diz, “Buda me ordenou servi-lo.” Eles também devem passar por mim para 
serem liberados. 
 
E quanto a Jesus? Mesmo para Jesus realizar seus sonhos, eu devo estabelecer a ponte. Se eu 
digo este tipo de coisas, então os quatro braços de cristãos enrijecerão. Eles enrijecerão. Eu 
receberei a punição do céu, se estou mentindo. Eu conheço isto muito bem. E estou dizendo a 
vocês a verdade. 
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Quando isto acontece, fenômenos e comunicação espiritual ocorrerão em todo lugar. Mesmo 
sem receber educação sobre Deus, todos dirão que Deus existe, mesmo enquanto estão 
tentando negar Sua existência. Isto é o que acontecerá. Vocês entendem o que isto significa? 
Se vocês continuam a dizer, “Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe,” então sua 
boca será selada. 
 
Este tempo está chegando. Este tempo deve ser chamado de era de urgente emergência, ou, 
como deveria ser chamado? Tal tempo virá sobre nós. 
 
Duzentos anos atrás, se vocês dissessem para alguém que um enorme pedaço de metal poderia 
levar quinhentas pessoas e voar pelo ar, quem teria acreditado em vocês? As pessoas teriam 
acreditado em vocês ou não? Que tipo de pessoa louca tentaria fazer as outras acreditarem 
nisto? Elas diriam que a pessoa está sem cérebro, sem uma mente. E agora? As pessoas 
acreditam nisto ou não? [Elas acreditam] Cem anos atrás se alguém dissesse, “Este objeto de 
metal pode nadar sob a água tal como um peixe,” então alguém teria acreditado? As pessoas 
teriam acreditado ou não? [Elas não acreditariam] Vejam. Se vocês falassem para alguém 
sobre os satélites 30 anos atrás; “As pessoas podem voar para as estrelas a partir da terra em 
algum barco que voa,” então vocês acham que as pessoas teriam acreditado em vocês? Vocês 
acham que elas teriam acreditado ou não? [Elas não teriam acreditado] Elas não teriam 
acreditado nisto. 
 
Assim, vocês acham que as pessoas acreditariam no que estou dizendo ou não? [Elas não são 
capazes de acreditar nisto.] Tal como as pessoas não puderam acreditar trinta anos atrás, quem
pode dizer confiantemente que essas coisas serão possíveis trinta anos mais tarde? Quem pode 
dizer isto confiantemente? Vocês, professores aqui? Isto é sem sentido. Minha antena é mais 
alta do que as suas, e meus olhos de observação são mais aguçados... Porque tenho as 
qualidades e capacidades para me tornar famoso em âmbito mundial, e me tornei famoso. 
 
Assim, em resumo, vocês devem acreditar em mim. Vocês devem acreditar em mim e vejam 
o que acontece. Se é difícil acreditar nisto, então vamos acreditar e ver se pode ser provado. 
Isto não é assim? O que vocês perdem em acreditar? Isto deve ser assim, mas dizem que é 
daquela forma, e embora vocês possam andar por aí de cabeça para baixo, é dito que isto não 
pode ser feito… (83-116) 
 
No passado, houve muitos santos e sábios, mas eu sou o único que está tentando se envolver 
em uma batalha solitária neste mundo neste estágio mundial de total oposição. (Aplausos) Por 
esta razão, o mundo espiritual grita para mim, “Vá em frente, vitória, vitória, Rev. Moon.” 
Vejam. O Yankee Stadium é maior ou o mundo espiritual é maior? [O mundo espiritual] 
Vocês já pensaram sobre quantas pessoas existem no mundo espiritual? De acordo com os 
médiuns espirituais, eles calculam que há três mil trezentos e vinte espíritos seguindo ao redor 
de cada pessoa. Considerando que eles todos estão ao nosso lado, vocês acham que seremos 
derrotados pelo mundo ou venceremos sobre ele? Pensem sobre isto. 
 
Espíritos têm medo de bombas nucleares ou canhões? [Eles não têm medo] Da mesma forma, 
vocês nunca conhecerão derrota se não têm medo de balas, bombas nucleares, e da nação. 
(Risadas) Vocês seguramente obterão vitória. Vocês devem transcender isto. Vocês podem se 
opor, mas eu digo para vocês seguirem em frente, e saltando sobre e seguindo além de vocês, 
eu fecharei a porta atrás de vocês e desempenharei o papel de mestre. (Risadas) Quando todos 
vocês passam através da porta, eu a trancarei. Por isso, vocês devem entender que estou 
lutando com essa mentalidade. 
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Quando os espíritos no mundo espiritual veem que o Rev. Moon está pensando desta forma, 
vocês acham que eles me julgariam como uma pessoa de mente pequena ou sentiriam muito 
conteúdo? Eles abriram bastante seus olhos e bocas em grande deleite, e dirão, “Ha!” É assim 
como o mundo espiritual deve ser. Quando Deus olha para essas coisas, Ele dirá, “Há algo 
emocionante para observar.” Ele não teria que fazer isso? Então, Deus, o mundo espiritual, os 
anjos, e aqueles na terra que são reflexivos e amam o mundo, dirão, “Bom trabalho, Rev. 
Moon. Bom trabalho, bom trabalho!” Em um futuro próximo, a nação correrá na nossa 
direção e o mundo será movido. (86-193) 
 
4) Muitos Espíritos Seguem os Membros da Igreja de Unificação 
 
Quantos espíritos há no mundo espiritual? Qual vocês acham que seja o número 
aproximadamente? Sim? [Alguns dizem que há cerca de setenta bilhões] Setenta bilhões? 
[Sim] Esse é todo o mundo espiritual que está do nosso lado. Eles estão do nosso lado. Vocês 
entendem o que estou dizendo? [Sim] (167-37) 
 
Portanto, a obra que vocês estão fazendo agora não é sua própria realização. Por trás de vocês 
há incontáveis espíritos que estão conectados a vocês. Naturalmente seus antepassados estão 
conectados a vocês, mas se há uma religião na qual acreditam especificamente, centrando
nessa religião, eles se concentrarão completamente na direção que vocês estão se movendo. 
Deste modo, se vocês acreditam e lançam o ataque, haverá um grande avanço. Por isso, vocês 
não devem pensar que estão sozinhos. Há muitas dezenas de milhares de espíritos que estão 
mobilizados. 
 
Assim, quarenta milhões não será um problema. Bilhões de espíritos estão tentando escavar 
sulcos para cultivar a história. Por isso, a fim de escavar os sulcos… A fim de lavrar a terra 
dura, o arado tem que ser firme. Então o boi tem que ser forte, e o lavrador tem que pressionar 
o arado com força. Não importa quão forte seja o arado, a pessoa atrás dele deve pressioná-lo 
com bastante força. Entretanto, o boi e o arado já estão preparados. O mundo espiritual está 
puxando vocês tal como o boi. Vocês devem escavar com o arado centrando em nossa 
verdade. Então, quem deve pressionar o arado? Seu líder está destinado a pressioná-lo. Esta é 
a única forma que a terra será cortada profundamente. Isto será influenciado pelo estado de 
sua fé. Vocês devem entender isto. (164-169) 
 
Deus e o mundo espiritual entendem meu propósito. Eles estão observando vocês. Assim, 
como vocês podem parar? Como podem descansar confortavelmente com suas pernas 
esticadas? Vocês devem ter em mente que Deus está observando todas as situações. Sua 
mente entende isto, mas seu corpo físico não concorda com isto. Ele está se movendo na 
direção oposta. Todo o ambiente tentará vocês. Vocês serão capazes de ver esse ambiente. 
Agora, nosso tempo chegou. Vocês devem seguir em frente. Vocês devem progredir. Vocês 
podem conquistar todos os lugares. Deus está sempre ao seu lado protegendo-os. Mesmo 
nesse ambiente, Deus está nos protegendo. Vocês devem pensar sobre isto. Quanto Deus 
espera por esses momentos? Tais momentos chegarão para nós. Vocês devem marchar em 
frente. Vocês devem continuar a seguir em frente até o dia da vitória, até o destino final. 
Vocês entendem? [Sim] Esta é nossa missão. Esta é nossa responsabilidade, nós seres 
humanos. Vocês devem carregar esta responsabilidade em todos os domínios do indivíduo, 
família, tribo, nação e o mundo. Nesse fundamento, o amor de Deus será materializado. Além 
disso, o mundo espiritual está ajudando incessantemente onde quer que vocês estão. Vocês 
entendem claramente? [Sim] Vocês devem ter clareza sobre isto. Este é seu problema. (162-
94) 
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As únicas pessoas que podem entender isto são os verdadeiros membros da Igreja de 
Unificação, aqueles que acreditam sinceramente. No mundo físico uma pessoa pode viver 
como está, mas no mundo espiritual, a ponte deve ser estabelecida. Deve haver alguém que 
esteja ajudando vocês. Ajudando vocês no nível individual, no nível familiar, no nível tribal... 
Vocês devem entender que, porque o grupo da Igreja de Unificação pode representar esse 
amor e representá-lo em nível mundial, atrás de nós há muitos espíritos que estão nos 
seguindo. 
 
Entre seus antepassados, de acordo com o grau de sua bondade, os melhores antepassados se 
colocam na frente... Se entre os descendentes desse antepassado, se a pessoa que se juntou à 
Igreja de Unificação parece semelhante a ele, quão surpreso ele ficaria, somente por esse fato? 
“Uau, ele parece comigo!” Quanto melhor é o antepassado, mais feliz ele ficará ao descobrir 
que eles são semelhantes. 
 
Se em algum ponto uma pessoa fica ligada à Igreja de Unificação, então o mundo espiritual e 
o mundo físico vão fazer muito barulho sobre isto. Por esse lado, eles apoiarão e seguirão a 
pessoa tentando seu melhor para fornecer assistência. Enquanto na terra, as pessoas criam um 
ambiente para impedi-lo; tais fenômenos ocorrerão. (92-212) 
 
Vocês podem pensar que o número de pessoas na Igreja de Unificação seja pequeno, e 
recebendo oposição, elas são solitárias. Mas enquanto não estão cientes disto, temos colocado 
cercas por todo o mundo, e estamos correndo como uma enchente. Quando a grande enchente 
ocorre, desde que exista um pequeno buraco, através disso a enchente sairá. Da mesma forma, 
isto é o que vai acontecer a nós. Embora tenhamos deixado uma pequena estrada secundária, 
algo semelhante a uma enchente está fluindo sobre ela. 
 
Agora pensem sobre isto. Deus tem se preocupado sobre a restauração da terra até agora, e 
todos os bons espíritos que uma vez viveram na terra, e todos aqueles que sacrificaram suas 
vidas para Deus desejam a conclusão da restauração na terra. Assim, quando Deus começa 
sua marcha, Ele viria com todos os espíritos ou não? [Nós vamos levá-los juntos.] A fim de 
levá-los, primeiramente deve haver o cumprimento da condição de ligação através da qual as 
pessoas do mundo podem amar umas as outras. Porque a Igreja de Unificação hoje 
estabeleceu as condições, as quais torna possível amar todos os irmãos do mundo, eles 
descerão de uma só vez. (90-198) 
 
Em última análise, o propósito de todo o mundo espiritual é fazer o Rev. Moon ter sucesso... 
A forma que o campo do espiritualismo julga é que há três mil e trezentos espíritos por pessoa 
na terra. No futuro, esses espíritos descerão e cooperação? Bilhões de espíritos estão reunidos 
no mundo espiritual, e independentemente da capacidade e caráter de uma pessoa, eles estão 
completamente mobilizados para fazer o Mestre Moon, este homem, ser bem sucedido. Vocês 
entendem o que estou dizendo? 
 
Vejam. Levem meu nome para algum médium que está em comunicação com o mais elevado 
mundo espiritual, e digam para ele orar sobre mim. Enquanto ora, ele compreenderá quem eu 
sou, e então descerá. Ele vai me chamar, “Mestre!” Vocês entendem? [Sim] Aqueles que são 
neuróticos e cujos nervos estão adormecidos não serão capazes de entender.  
 
Eu conheço isto muito claramente, porque sou um especialista. (82-308) 
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5) Minhas Experiências Espirituais 
 
Vocês devem começar a fazer um esforço sério para se educar sobre a unidade da mente e do 
corpo. Vocês devem ouvir a voz de seu coração, o som de sua mente. Quanto mais vocês 
sofrem, mais próximos vocês podem ouvir esse som. Desta forma, vocês devem sentir que se 
tornaram um corpo ressoante. Depois disso, quando vocês olham para suas mãos, podem ver 
luz irradiando a partir delas. Vocês se submeterão a experiências tridimensionais misteriosas. 
Vocês entendem? Isto será assim, com certeza. 
 
Por esta razão, vocês não devem reclamar. Jesus não reclamou mesmo quando estava 
carregando a cruz. É a mesma coisa. Há também as mesmas regras rígidas que se aplicam à 
sua vida atualmente. Quanto mais forte é essa mente, e quanto mais assertiva essas ações são, 
mais sua mente e seu corpo se tornarão um único corpo ressoante. Quando este processo se 
desenvolve, o que acontece é que à noite você terá dormido abraçado a alguém, mas ao olhar 
mais de perto, vocês descobrirão que essa pessoa não é ninguém mais além de vocês mesmos. 
Vocês descobrirão que seu ser espiritual dorme abraçado a vocês. Vocês compreenderão que 
este é seu ser espiritual. Vocês entendem o que isto significa? [Sim] 
 
É assim como é o homem. Vocês devem ter essas experiências. A fim de experimentar isto, 
vocês devem seguir através de um processo de sacrifício. O que tem sido mais impressionante 
durante minha vida na prisão é o curso difícil de sofrimento que segui. Eu descobri que 
quanto mais se tem essas experiências, mais alguém se torna sensível em relação à 
ressonância com sua mente. Embora eu estava fazendo trabalho físico que uma pessoa normal 
não poderia suportar, o corpo estava fazendo o trabalho que a mente não estava. Quando 
vocês fazem essas coisas, suas experiências espirituais darão grandes passos adiante. 
 
Quando vocês as experimentam através disto, seu corpo não conhecerá exaustão. Vocês 
devem experimentar isto, não importa o quê. Vocês entendem? Sem essa experiência, vocês 
não podem se tornar um corpo ressoante depois de irem para o mundo espiritual. Vocês 
devem fazer um esforço para ter este tipo de experiências. Então, os momentos que vocês me 
experimentam espiritualmente, e me encontram no estado meio adormecido e meio acordado 
aumentará. 
 
Quanto mais vocês fazem isso, mais a sua visão espiritual aumentará. Então, vocês serão 
capazes de saber apenas estando sentados o que eu estou fazendo. Além disso, embora 
estejam em suas casas, vocês entrarão na realidade onde podem viver com, e em atendimento 
de seus pais. Vocês verão isto, vocês verão que eles realmente virão e viverão com vocês. 
Quando isso acontece, então a porta para o mundo espiritual se abrirá automaticamente. É 
assim como é. Este é um problema prático, um problema prático. Não é algo sem sentido, mas 
um problema substancial. Somente quando fazem isto, enquanto fazem sua missão, todo o 
mundo espiritual ajudará vocês. Porque eles ajudarão vocês livremente, todas as coisas que 
vocês fazem se expandirão horizontalmente. (102-48) 
 
A religião diz para as pessoas abandonarem e desistirem. Vocês entendem? [Sim] Ao negar 
desta maneira, o que se está buscando? Ao negar, vocês não estão tentando se destruir, mas 
estão tentando se ressuscitar, esta é a ideologia, a ideologia clamando por ressurreição. Vocês 
entendem o que isto significa? [Sim] Por isso, vocês devem ter a convicção sobre si mesmos, 
uma convicção que supera o universo. Eu represento Deus e o universo a partir da posição do 
bem, e sob qualquer circunstância, eu permanecerei imutável... Vocês entendem o que isto 
significa! [Sim] 
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Então, o fenômeno que ocorre a seguir são ataques do mundo espiritual. Haverá ataques 
espirituais. Haverá testes físicos e espirituais. Vocês sabem disto? Alguma vez vocês já 
passaram através desses testes espirituais e físicos enquanto estavam na Igreja de Unificação? 
[Sim] Como um homem vem a ser reconhecido como alguém que obteve vitória como um 
homem? É a mulher que está destinada a conduzir o teste. Vocês devem derrotar 
impiedosamente este teste de uma mulher. Não importa quão maravilhosa uma mulher 
apareça para tentá-los, vocês devem permanecer inabaláveis. (95-88) 
 
O que “Experimentar o mundo espiritual” significa é que vocês estão sendo conectados ao 
mundo dimensional superior. Além disso, quando isto ocorre, vocês podem ter um 
relacionamento e conversas com santos e sábios que viveram milhares de anos atrás, e ainda 
podem verificar as coisas com eles. Em outras palavras, dentro deste período de tempo de 
vida substancial atualmente, vocês podem ter uma experiência e sentir isto com seus sentidos. 
(4-225) 
 
Estamos falando sobre o coração de Deus. Em consideração a questão de onde está o coração 
de Deus, se vocês ouvem a voz durante sua oração, ela dirá, “Vocês devem ouvir atentamente 
as palavras do mestre. Vocês nunca devem deixá-lo triste. Vocês devem fazê-lo feliz”; esta é a 
única coisa que importa. Além disso, quando alguém não pôde dormir porque sentia falta de 
mim, o mundo espiritual foi aberto para ele. Este é o caminho mais rápido. O mundo 
espiritual será aberto. Vocês verão o que estou fazendo na América. Este tipo de coisa 
ocorrerá. Isto demonstra que no estágio horizontal, vocês criaram a realidade na qual podem 
experimentar comigo, que tenho sido o sujeito da fé, como o sujeito prático e substancial. 
Vocês devem entender que esta é uma grande revolução no mundo religioso. Deste modo, 
vocês devem ter essas experiências concretas. (76-152) 
 
Seção 1: A Igreja de Unificação e Fenômenos Espirituais [Parte 2] 
 
2. Obras Espirituais e o Auxílio do Mundo Espiritual 
 
1) Mundo Espiritual é um Mundo do Coração 
 
Há tantos fatos no mundo espiritual que, se eles fossem ser registrados em livros, muitas 
dezenas de milhares de livros ainda não seriam suficientes para conter tudo. Porque o mundo 
espiritual que tem sido revelado e ensinado aos homens é apenas uma pequena parte dele, 
vocês não podem desvendar todo o mundo espiritual baseados nos livros que o apresentaram 
até agora. 
 
Quando fazemos a pergunta, se as palavras registradas na Bíblia contêm ou não toda a 
descrição sobre o curso de fé que os homens devem seguir, ou se elas contêm todos os 
conteúdos necessários para restaurar todo o valor, eu quero dizer que a resposta para ambas é 
negativa. Pode haver algumas pessoas que me amaldiçoam por dizer estas palavras, mas... Por 
isso, como a condição de fé, é ordenado que as pessoas acreditem em Jesus. Deus tem 
realizado diversas obras a fim de fazer as pessoas acreditarem que Jesus é a pessoa com o 
mais elevado valor. (3-20) 
 
Vocês entendem quão complexo é o mundo espiritual? Não obstante, Non San, a avó, tem 
executado obras espirituais. Se eu não entendesse tudo isto, esta Igreja de Unificação 
provavelmente já teria quebrado em pedaços. Incontáveis médiuns espirituais são enviados 
para que tudo isto pudesse ser cuidado. 
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Como vocês, centrando na perspectiva do Princípio sobre o mundo, estabelecem o padrão de 
críticas no nível individual, no nível familiar, tribal, povo, nação, e no nível mundial – os 
padrões que Deus utiliza? Esse padrão não mudará juntamente com as mudanças que foram 
feitas nos momentos históricos. Devemos buscar um padrão que pode desdobrar uma era 
absoluta e digerir esta era absoluta. Onde está este padrão? Este é o lugar onde está o coração. 
Vocês devem seguir em frente enquanto sentem isto em seu coração. Vocês acham que eles 
pensam sobre o coração de Deus e Ele mesmo em seus sonhos? Todas estas pessoas 
neuróticas e cães de raça impura estão fazendo tanto barulho. O navio que navega sem saber 
sua direção e destino certamente afundará. (71-49) 
 
O que vocês devem entender é que no mundo espiritual, tudo está conectado com Deus como 
o centro. Entretanto, esse não é o caso com o mundo físico. Não há nenhum centro. Porque 
este não é um centro baseado em Deus, mas baseado no mal, tudo está em contradição. 
 
Entretanto, no mundo espiritual, tudo está unificado. Mesmo se todos não estão no mesmo 
nível e existam aqueles que estão na posição mais elevada, e embora todos sejam de 
diferentes regiões, todos eles sabem que devem ir para o céu. Espíritos de um nível inferior 
também devem seguir centrando em Deus; isso deve se tornar o objetivo de vida, o qual é 
como um conceito de fé. Este deve se tornar o objetivo eterno de vida. Isto não existe no 
mundo físico. (161-220) 
 
3. O Mundo Espiritual é Surpreendente 
 
Diante de nós, o tempo para a invasão do mundo espiritual está se aproximando. Atualmente 
no mundo físico, há muitos fenômenos estranhos que não podemos entender a ocorrência. Por 
esta razão, todos vocês devem nutrir seu próprio poder espiritual, e aqueles que não fizerem 
isso serão empurrados para fora. Aqueles que são empurrados para fora naturalmente 
enfrentarão julgamento. (4-154) 
 
A forma como as coisas têm seguido ao longo da história até agora é que, quando duas 
entidades estão envolvidas em um conflito, aquele que é melhor deve vencer. Este é o 
princípio básico. O que acontecerá quando o mundo físico entra no domínio de uma única 
ideologia? Alguém que seja mais intensamente bom do que a terra vencerá. Este é o tempo 
quando o mundo espiritual ataca o mundo físico. Por esta razão, muitas doenças 
desconhecidas atualmente surgirão no sistema nervoso e tipos semelhantes de doenças. Isto 
não pode ser curado com remédios. 
 
O tempo para o mundo espiritual atacar a terra chegou para o benefício de uma ideologia que 
pode trazer harmonia de céu e terra. Porque este é o tempo quando um homem na terra age em 
benefício da vontade de Deus, a fim de que a unidade seja alcançada, haverá uma luta com 
certeza. Este é o tempo de julgamento quando o único mundo que nasce dos dois mundos 
anteriormente em conflito um com o outro surge centrando no céu. Nestes momentos quando 
o mundo espiritual lança ataque na terra, aquele que vem com a missão como o comandante 
em chefe capaz de representar a terra é o Senhor da Segunda Vinda. 
 
Vocês que partiram no curso para edificar o terceiro Israel! O que vocês devem fazer? Vocês 
podem encontrar uma maneira somente entendendo a lei do mundo espiritual. Vocês devem 
entender como decodificar as ordens. A única forma para um exército de uma nação se 
prevenir de ser atacado por seu próprio lado é entender os códigos secretos que seu lado está 
utilizando. 
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Este é o tempo quando a cifra do céu pode ser entendida. Agora é a era de comunicação por 
códigos secretos. Este é o tempo de comunicação por códigos da providência da história e 
códigos de homem e missão. Este é o tempo quando, através deste tipo de código, as pessoas 
podem se comunicar umas com as outras, executar planos e estratégias, e substituir 
ideologias, para a unificação da terra. (3-353) 
 
Até agora os maus espíritos do mundo espiritual estiveram atacando a terra, mas a partir de 
agora, bons espíritos virão salvar a humanidade. No passado, maus espíritos atacaram e 
arrastaram pessoas para o inferno, mas agora bons espíritos atacarão e puxarão as pessoas 
para o céu; tal movimento começará. O mundo oposto se desdobrará. 
 
Se não houvesse nenhuma queda, então Adão e Eva teriam sido capazes de ir para qualquer 
lugar no mundo espiritual. Onde quer que eles fossem livremente na terra, não haveria 
ninguém que se oporia a eles. Se eles tivessem normalizado o fundamento de uma única 
linhagem centrando no amor de Deus, então os filhos que são centrados em Deus seriam 
capazes de seguir através de qualquer lugar no mundo e no mundo espiritual. Vocês devem 
entender isto. O que vocês devem entender é que por causa da queda, a raiz foi alterada. (161-
248) 
 
Até agora, maus espíritos e demônios estiveram dando tanto a doença como a cura. Quando 
maus espíritos estão em ação, vocês podem sentir seu corpo tremendo de medo, mas quando 
há bons espíritos em ação, vocês se sentirão bem sem razão aparente. Vocês vão querer 
dançar assim e assim... Quando Satanás está em ação, então vocês sentirão como se 
estivessem se tornando duros em uma sala fria. Vocês devem sentir isto na Igreja de 
Unificação como também no mundo satânico. 
 
Quando vocês vêm para a Igreja de Unificação, podem sentir alegria e liberdade. Seu coração 
está em paz e livre, não importa o que vocês façam, mas logo que voltam para casa, vocês 
sentem calafrios. Isto é verdade, mesmo se estão voltando para sua própria casa. Se vocês se 
colocam no lado de Satanás, então sentirão calafrios, e todas as coisas que seus pais dizem 
soará muito estranho. Tais coisas acontecerão. Vai crescer até mesmo a antipatia por seu 
amado esposo ou esposa. Aqueles que estiveram sentindo estas coisas levantem suas mãos. 
Por favor, podem abaixá-las. Aqueles que não estão sentindo isto são todos falsos. Na 
América ou no mundo, não importa quanto as pessoas examinem que tipo de poderes 
misteriosos o Rev. Moon tem, elas não podem descobrir. Elas nunca entenderão isto antes de 
se tornarem um membro da Igreja de Unificação. (90-198) 
 
Se vocês apenas fazem o mal, não é o caso que o mundo espiritual não existe. No futuro, virá 
a era da super-sensibilidade. O tempo virá quando não haverá ninguém que não esteja aberto 
para o mundo espiritual. O tempo quando as pessoas atacam a terra passará atrás de nós, e 
então os espíritos atacarão. Embora Satanás e os demônios estejam lançando ataques agora, 
virá o tempo quando os bons espíritos atacarão. Estou fazendo tudo isto a fim de pavimentar o 
caminho para isto. Quando vocês olham para o coração de pais em relação aos seus filhos, ele 
é bom porque há um pai que pode viver para o benefício do filho com o coração amoroso, a 
partir da posição de amor. 
 
Senhoras e senhores, chegamos até aqui agora. Este é o caminho que devemos trilhar, não 
importa que o negue. Além disso, este é o caminho no qual devemos trilhar a estrada da 
morte. O que vocês farão se tiverem que seguir sozinhos? Se vocês encontram um mundo 
espiritual desolado, então onde vocês irão? Vocês têm uma nacionalidade?  
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Onde as pessoas que não têm nacionalidade podem ir? Vocês têm uma casa, onde vocês vão? 
Este se tornará o mundo mais temeroso. Lá tanto Satanás como os anjos virão. Se vocês se 
colocam no lado de Satanás, anjos não virão. (61-327) 
 
Neste exato momento, incontáveis espíritos estão descendo sobre a terra a partir do mundo 
espiritual como nuvens. Se não entendemos o mundo espiritual, perderemos a oportunidade 
de obter ajuda. Em nosso trabalho, se colaboramos com o mundo espiritual e recebemos a 
ajuda desses espíritos, então devemos ser capazes de alcançar nosso objetivo mais rápido. 
 
Não sabemos que tipo de crise cairá sobre nós em nosso futuro. Para estarmos prontos para 
isto, devemos fazer todas as preparações. A razão que os missionários enviados para 
diferentes nações do mundo têm sido capazes de edificar um firme fundamento para 
atividades missionárias é que houve ajuda do mundo espiritual. Enquanto conduzimos 
atividades missionárias, devemos traçar planos para nos proteger. Os homens espirituais 
entendem quem eu sou e o que estou fazendo. Por esta razão, quando vocês possuem minha 
foto, homens espirituais ajudarão vocês a superarem as crises. Além disso, eles protegerão 
vocês. 
 
Vocês são um grupo de pessoas que colocaram o pé na estrada fatídica de servir e seguir os 
Verdadeiros Pais. Deste modo, a respeito da luta com Satanás, somos como os soldados que 
se colocam na linha de frente. Portanto, estamos em grande necessidade de proteção e 
cooperação do mundo espiritual. Todos queremos cruzar sobre as montanhas de barreiras que 
temos diante de nós. (130-291) 
 
1) Bons Homens Serão Ajudados por Bons Espíritos, Maus Homens Serão Ajudados 
por Maus Espíritos 
 
Atualmente, vocês que vivem no mundo humano podem observar fenômenos espirituais 
centrando no mundo humano. Independentemente de tempo e espaço, pessoas religiosas como 
também todas as outras pessoas vivem no ambiente onde devem se tornar interligados com o 
mundo espiritual de acordo com algum karma do mundo espiritual; esse é o fato histórico 
incontestável. O fato que através do curso da história ou que através de nossa vida diária tais 
coisas acontecem podem ser testemunhadas através de sonhos ou outras experiências 
misteriosas, e isso vale até mesmo se não acreditamos em uma religião. 
 
Assim, quando olhamos para o mundo espiritual, ele está dividido entre bons e maus espíritos, 
e recebendo sua influência, a terra também está dividida em boas e más pessoas. Esta é uma 
conclusão lógica. Isto se equipara com a teoria. Por esta razão, qual é o conceito adequado de 
uma pessoa má? Há aquelas que recebem a ajuda de bons espíritos e há aquelas que recebem a 
ajuda de maus espíritos, e chegamos à conclusão de pessoas boas e más baseados nestes dois 
tipos de conteúdo interno. (131-167) 
 
O que o mundo espiritual esteve fazendo até agora? Deixando Deus fora do cenário, o que 
nossos antepassados estiveram fazendo até agora? Aqueles que estão tentando acrescentar 
fardos na terra são os maus espíritos, e aqueles que estão tentando tirar os fardos da terra são 
que tipo de espíritos? [Bons espíritos] Eles são os bons espíritos. Por que eles são bons 
espíritos? Bons espíritos se colocam no lado de Deus, e a razão que eles são bons é porque 
eles estão alinhando-se com Deus. 
 
Então, qual é o melhor bem entre todos os bens? Vocês devem entender isto claramente. 
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Vocês não podem ter uma atitude casual em relação ao bem e o mal. Ao considerarmos a 
questão em relação ao bem que alguém pode se colocar como melhor, a resposta é que ao 
invés de querer tirar o fardo de um indivíduo, a pessoa está tentando carregar o fardo de toda 
família é a melhor pessoa. Alguém que assume responsabilidade pela família é melhor do que 
aquele que assume a responsabilidade por um indivíduo. Isto não é assim? [Sim] Por que isto 
é assim? É porque está é a forma como é Deus. Esta é a forma que Deus opera. 
 
Qual é o propósito que Deus esteve perseguindo através da providência até agora? Isto não é 
para o benefício da felicidade de um único indivíduo, ou para alcançar algum objetivo 
individual. Ele esteve trabalhando a fim de alcançar o objetivo que o mundo todo deseja. O
propósito de buscar o indivíduo é que, tendo encontrado o indivíduo, uma pessoa pode buscar 
a família, e a razão de buscar a família é para o propósito de encontrar a tribo. Desta forma, o 
escopo deve se expandir continuamente a fim de alcançar os níveis de povo, nação e mundo. 
(62-191) 
 
A razão que o Cristianismo se tornou uma religião mundial é que em cada era, sempre que 
eles encontraram dificuldades, eles se sacrificaram, e para o cumprimento do desejo do céu, o 
reino do céu ideal, nos últimos dias eles sacrificaram todas as coisas, incluindo suas vidas 
para completar o conteúdo interno. Quando o conteúdo está prestes a transbordar, eles se 
moveram para a era do nível familiar. 
 
Embora não estejamos cientes disto, Deus traz a resolução. Se houve tais pessoas, e se eu não 
sei sobre essas pessoas, mas quem é aquele que as ajudou a irem além da era individual e se 
conectarem com a era familiar? É Deus que fez isso. Pela mobilização do mundo espiritual 
focados nas direções que Ele deu através do mundo espiritual, “Vocês devem seguir esta 
direção,” Deus se une ao ambiente. Em cada um desses momentos, os santos ou profetas que 
receberam as revelações não estavam alinhados com a posição e o ritmo de sua era e 
ambiente. O fenômeno oposto ocorre. Esta é a razão que eles não podiam entender. (168-82) 
 
O que vocês devem refletir é sobre o fato que o mundo espiritual está ativo vinte e quatro 
horas por dia sem qualquer descanso. Vocês devem entender que ele transcende tempo e 
espaço. O homem espiritual no mundo espiritual precisa de tempo para descansar? [Não] 
Vocês devem pensar sobre isto. Quão surpreendente é isso. Isso é uma coisa boa ou uma coisa 
ruim? [É uma coisa boa] O que é tão bom sobre isto? Por quê? (107-13) 
 
A história antes do terceiro curso de sete anos começou e a história a partir de agora, quando o 
terceiro curso de sete anos começou é muito diferente. Centrando neste terceiro curso de sete 
anos, as forças más diminuirão e as forças boas serão elevadas. Portanto, vocês devem 
entender que este período do terceiro curso de sete anos é o tempo quando o mundo espiritual 
e o mundo físico estão destinados a se cruzarem. 
 
Visto a partir da perspectiva do mundo espiritual, maus espíritos, bons espíritos e espíritos 
que estão entre eles existem simultaneamente. Tal como os homens estão destinados a passar 
através dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, pela conexão com o 
terceiro curso de sete anos, e por sua instituição, o que acontecerá é que o caminho se abrirá 
para os bons espíritos se comunicarem com a terra. Isto tem que acontecer. Porque os estágios 
de formação e crescimento permanecem na realidade de domínio de Satanás, e porque estão 
dentro do domínio de forças más, os maus espíritos desempenharam o papel principal e as 
pessoas más foram capazes de controlar este mundo inteiro. Entretanto, a partir da instituição 
do terceiro curso de sete anos, esta situação começará a vira de cabeça para baixo. 
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Quando a intersecção ocorre, o mundo espiritual descerá e os maus espíritos serão os 
primeiros a descerem. Não é o momento de intersecção quando o nível médio do mundo 
espiritual é superado e cruzamos para o bom mundo espiritual? Quando passamos por isto, 
bons espíritos e as pessoas estarão em alta enquanto os maus espíritos declinarão. Até agora, 
bem e mal às vezes subiram e às vezes desceram, se cruzando de uma maneira desordenada, 
mas a partir de agora, acredito que entraremos em uma nova era quando bem e mal serão 
separados completamente. 
 
Portanto, o que se tornará o problema a partir de agora? Quando o bem individual, e o bem 
familiar, tribal, de povo, e a formação de uma boa nação centrada nesse indivíduo pode se 
elevar acima do nível da nação tal como Satanás formou a nação, entraremos na era quando o 
bem prevalecerá completamente sobre todo o mundo. (75-193) 
 
Suponham que havia um grupo que tem o poder que soma a cem. A fim de superar isto, uma 
pessoa deve combinar forças para alcançar cento e dez, cento e vinte ou duzentos. Assim, 
através do processo chamado guerra, a humanidade inconscientemente se move para o 
domínio de desenvolvimento em grupos ou de uma maneira sintética. Quando há uma luta, 
sempre haverá uma divisão no lado do bem e no lado do mal. Deus controla o lado do bem 
enquanto Satanás controla o lado do mal, mas o lado do bem sempre obtém a vitória. O lado 
do bem sempre tem vencido. No fim, esta história de conflito é a história do homem de guerra 
depois da queda, mas a humanidade não esteve ciente do fato que aquilo que ocorre no 
fundamento é a história de guerra entre os bons espíritos e os maus espíritos. 
 
Nesta luta pelas pessoas, até mesmo espíritos que já passaram, combinam suas forças para 
lutarem. Pessoas boas são ajudadas por espíritos bons e pessoas más são ajudadas por 
espíritos maus. Desta forma, pessoas más vão para o lado de Satanás, enquanto pessoas boas 
vão para o lado de Deus... A humanidade não sabe que o físico e o espiritual se juntam desta 
maneira para promover a história de conflito. (161-13) 
 
2) Para Receber a Ajuda do Mundo Espiritual 
 
Se os membros da Igreja de Unificação não vivem de forma egoísta, mas vivem para o 
benefício do todo, então todos os bons espíritos nos protegerão. Por isso, onde quer que vocês 
vão, seu coração estará em paz... Todos eles virão protegê-los. Quando vocês forem para o 
mundo espiritual, sendo que o mundo espiritual é o lugar onde aqueles que viveram para o 
benefício dos outros vão, as pessoas que viveram de forma egoísta terão o tempo mais difícil. 
 
Pessoas que entraram no mundo altruísta podem marchar em frente tendo um relacionamento 
com o mundo todo porque viveram com um coração altruísta, mas aqueles que viveram de 
forma egoísta terão que voltar. Elas deverão voltar porque são devolvidas incessantemente. 
Portanto, estas pessoas se reunirão em diferentes grupos de tipos semelhantes para irem para o 
inferno. 
 
Então, neste momento, estes tipos de bons espíritos desceram para ajudá-los. Seus 
antepassados estão todos ajudando vocês. (164-308) 
 
Qual é o aspecto mais importante de nosso estilo de vida celeste orientado na direção da 
providência? É um estilo de vida que pode obter simpatia do céu. Um estilo de vida que pode 
obter simpatia. 
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Para um líder distrital atualmente, há um padrão pelo qual o céu mede vocês. Suponham que 
Deus observou vocês com o padrão em relação a dez coisas, mas houve cinco nos quais não 
alcançaram o padrão. Então, a condição de oposição estará em funcionamento ao grau de 
cinco, e os membros irão embora como resultado. Não somente eles irão embora, mas 
também o ambiente fará oposição. Se um líder distrital falha devido ao seu fracasso em
completar sua responsabilidade desta maneira, então ele não terá outra chance de reviver. 
 
Entretanto, se vocês penetram nesse ambiente, e diante do padrão de Deus, vocês completam 
doze ou quinze, então as dez coisas que o céu reivindica serão suas, e vocês se colocarão na 
posição de ter concluído a responsabilidade enquanto os cinco restantes serão concedidos a 
terra. Depois que isto é concedido, porque vocês foram aqueles que fizeram a contribuição, 
isto permanecerá para sempre como o fundamento que vocês fizeram. O que é implantado se 
tornará o fundamento que pode substituir o papel da vida em harmonia com a fortuna desta 
era, assim isso se tornará a base na qual o céu pode trabalhar aqui. 
 
Enquanto este fundamento permanece, porque há uma condição para ele ser utilizado como o 
estágio e o fundamento para o mundo espiritual ajudar a derrotar Satanás, para as pessoas que 
servem ao céu, elas sempre estarão na posição de receber a simpatia do céu. Se elas se 
colocam na posição onde Deus pode simpatizar, então este é o princípio fundamental de céu e 
terra que elas automaticamente conseguem a simpatia de todas as pessoas que estão vivendo 
pelo céu. (153-281) 
 
O que vocês devem entender é que, quando fazem a determinação e agem para o benefício do 
céu no estado que sua fé está em seu auge, então os bons espíritos descerão a partir do mundo 
espiritual para ajudá-los. Entretanto, se seu coração de fé enfraquece, então esses espíritos que 
estiveram ajudando vocês partirão um a um. Quando eles partem, quão tristes eles ficarão, e 
depois de retornarem, quando eles voltarão para a terra para cooperar? Se eles deixam vocês
uma vez, é difícil para eles voltarem para vocês novamente. Por esta razão, vocês devem 
entender que precisam agir dessa forma para aumentar o número de espíritos ao seu redor. 
Esta é a forma que seu trabalho fará progresso aos trancos e barrancos. A fortuna celeste será 
entregue a vocês. O destino celeste… Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] (161-273) 
 
O mundo espiritual, completamente mobilizado, virá novamente para ajudar. Vocês devem 
entender isto. Com uma única condição, vocês devem trabalhar mais duro do que o mundo 
espiritual. Adão deve colocar mais esforço do que o anjo. É a mesma coisa. Quando o mundo 
espiritual ajuda, ele está tentando ficar em débito com vocês, ou vocês estão tentando ficar em 
débito com ele? No mundo espiritual, eles querem estar em débito com vocês. Entretanto, 
como vocês que estão na posição de conceder benefícios e se tornarem os mestres, podem ser 
piores do que os espíritos que estão tentando estar em débito com vocês? Como vocês podem 
ser os mestres assim? Vocês entendem o que isto significa? Assim, quando os espíritos dessa 
área ajudam, mais do que qualquer um que tenha vivido nessa região, vocês devem ter a 
convicção absoluta que não recuarão nem mesmo um passo quando se tratar da questão de ser 
leal a Deus. (102-98) 
 
Senhoras e senhores, vocês não podem fazer isto sem a ajuda do mundo espiritual. A fim de 
que o mundo espiritual ajude-os, vocês devem ser sinceros. Todos vocês devem ser sinceros. 
Como o filho de Deus, na posição pura de ter transcendido todo o conteúdo da linhagem 
decaída, seguindo o coração de Deus, vocês devem buscar a posição do filho, a quem Deus 
não pode evitar sempre pensar. Vocês podem saber isto? Vocês vão entender se conhecem o 
Princípio. (75-180) 
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Falando em termos da água, se esse lado é o mais elevado da água e eu sou o lado inferior, e 
então não posso fluir. Sempre eles querem vir até mim. Assim, se alcanço o estado de vácuo, 
então a região de alta pressão naturalmente se aproximará de mim. Este é o Princípio. 
 
Assim que passarmos dos oitenta... Eu tenho planos incríveis, mas não posso dizer para vocês 
agora. Mantendo isto em mente, espero que vocês possam perseverar, ostentando grande 
orgulho por terem se juntado à Igreja de Unificação, e não importa que tipo de muros de pedra 
vocês encontrem, com a firme determinação de penetrar através deles, saiam e façam sua 
missão. Além disso, o mundo espiritual proverá ampla assistência. 
 
Vocês devem ter a confiança que terão sucesso na obra que estão envolvidos. Vocês devem se 
definir depois de terem recebido a garantia do mundo espiritual. Tendo feito isso, vocês 
devem continuar em suas atividades. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] A fim de 
fazer isto, vocês devem ter um coração mais puro e melhor do que qualquer outra pessoa. 
Enquanto oram e se ajustam ao ritmo do céu, vocês devem seguir em frente. Desta forma, 
vocês devem ter o treinamento em sua vida, o qual ensinará vocês a trilharem o curso de 
indenização com gratidão. Eu acredito que vocês não podem fazer progresso sem fazer estas 
coisas. (88-261) 
 
Então a questão é por que o mundo espiritual não pode ajudar vocês? É porque vocês não 
estão respeitando este Princípio que eles podem ajudá-los. Se eles ajudam vocês, o resultado 
final seria ajudar Satanás. (97-176) 
 
O mundo espiritual não pode ser movido tão facilmente. Vocês devem entender que sem 
encarnar o Princípio, ele não será movido. (102-47) 
 
Se há uma vila cuja população inteira pode ser obtida para a Igreja de Unificação, então 
centrando nessa vila, a fim de gerenciar a responsabilidade com todo o bairro, município e 
estado, vocês devem transcender sua própria vila. Vocês devem entender que se Deus tivesse 
colocado muito esforço para preparar este fundamento, então vocês não podem ter sucesso 
com o município e o estado sem colocar mais esforço do que isso. Quando olhamos para isto 
centrando na Igreja de Unificação, até que grau Deus está ajudando a Igreja da Unificação por 
trás das cenas? Neste tempo, quanto Deus está ajudando a Igreja de Unificação, centrando no 
grau dessa ajuda, devemos estar preparados para trabalhar na maior extensão. (30-19) 
 
Que tipo de pessoas Deus ajuda? Eles dizem que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Tudo o 
que vocês precisam fazer é executar bem com independência. Esta é a condição absoluta. 
Vocês nunca podem parar ou recuar de forma voluntária. Esta é a fórmula. Aqueles que 
querem negar isto, tentem da sua forma e vejam o que acontece. Tentem milhares ou dezenas 
de milhares de anos e vejam se podem ter sucesso. Se fosse possível dessa forma, eu seria o 
primeiro a tirar vantagem disto. (172-164) 
 
Sobre o que vocês querem ser responsáveis? Vocês ao menos já pensaram sobre o que querem
fazer e quanto querem fazer? Vocês devem ter a atitude que é absolutamente vocês que farão 
isto – que vocês mesmos devem fazer isto. Vocês nunca devem contar com o apoio dos 
outros. Vocês devem ter a mentalidade que terão um impacto nos outros, e que os outros não 
influenciarão vocês. Esta é a única forma que Deus ajudará vocês. Isto também é verdadeiro 
para o céu. O céu ajuda aqueles que podem ter impacto, não aqueles que são apenas 
influenciados pelos outros. (132-10) 
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Vocês aprenderam isto no Princípio. Quando se tornam um positivo perfeito, então o negativo 
perfeito emergirá. Quando estava na prisão, eu não abria a minha boca, mas eu ainda consegui 
fazer muito testemunho. Mesmo sob a situação onde teria sido absolutamente desastroso para 
mim ser descoberto diante das espadas e armas dos comunistas, o mundo espiritual me 
ajudou. Vocês devem entender que Deus, que esteve me ajudando, está mais do que pronto 
para ajudar vocês. Mas porque vocês não se tornaram o centro desse tipo de convicção, Deus 
não pode ajudá-los. (69-288) 
 
Vocês devem decidir tudo por conta própria. Por isso, vocês devem ter seu próprio conjunto 
de fórmulas secretas. Parece que não é suficiente apenas seguir esses princípios básicos 
quando enfrentam forte oposição, mas isto vai funcionar. Vocês devem empurrar de volta 
qualquer coisa que a oposição imponha, e fazê-la experimentar e sentir até seus ossos que 
suas realizações estão de acordo com a vontade de Deus. A fim de fazer isso, vocês devem ser 
capazes de fazer julgamentos centrando nas questões internas, e Deus deve ajudá-los. A fim 
de receber o apoio de Deus, vocês devem orar bastante e se esforçar ao máximo. (46-297) 
 
Isto é porque mesmo se Deus fosse ajudar, é somente quando Ele ajuda a partir da posição 
melhor do que Satanás que sua dignidade, honra e autoridade seria demonstrada 
adequadamente. Ele não pode ajudar a partir da posição inferior a Satanás. (49-243) 
 
A natureza original do homem se move somente em uma direção. Se o homem se move 
somente de acordo com sua natureza original, então Deus ajudará. Porque onde uma pessoa 
manifesta a bondade, leis morais aparecerão, e tudo vai corre bem automaticamente. (14-15) 
 
A partir de agora, em cada um de seus atos e palavras, vocês deve refletir o coração de Deus. 
Vocês devem ter a intenção de trazer a resolução para a causa da tristeza e ressentimento do 
mundo angélico, como também tirar a vingança histórica de seus antepassados. Desta forma, 
devemos salvar este mundo onde o mal permeia toda parte. Sendo que este também é o desejo 
dos santos, devemos assumir a responsabilidade de realizar esse desejo. 
 
Vocês que estão nessa posição não devem permitir que Deus, o mundo espiritual, e 
incontáveis santos permaneçam no caminho que estão agora, isolados uns dos outros. Ao 
esperar que seus desejos se tornem realidade, se não há nenhum relacionamento hierárquico 
entre eles e vocês, então essa pessoa pode somente ser um indivíduo. Se o mundo espiritual 
fosse ser mobilizado para ajudar essa pessoa, então ela sofrerá um grande prejuízo. Mesmo 
Deus não pode ser responsável por esse tipo de pessoa. Deus não pode ajudar esse tipo de 
pessoa. 
 
Por esta razão, se vocês desejam o apoio do mundo espiritual e de Deus, e se em sua posição 
de servir a causa da providência de Deus, vocês desejam Sua proteção, então vocês não 
devem esquecer que devem se tornar uma unidade em coração com Deus e os bons espíritos. 
(14-8) 
 
3) Mobilização do Mundo Espiritual 
 
Quando vocês estabelecem, primeiramente, o domínio subjetivo de unificação na terra, o qual 
não ficará para trás do mundo espiritual, o mundo espiritual do domínio recíproco de 
unificação se tornará uma unidade e, assim, vocês serão capazes de entrar na realidade de 
vitória onde podem cumprir o propósito que Deus antecipa. A terra é o sujeito.  
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Porque a terra é o sujeito, somente quando o domínio de unificação é estabelecido aqui, o 
mundo espiritual será capaz de ajudar, e inversamente, se a terra não estabelece esse domínio 
de subjetividade, o mundo espiritual não fará isso. O que é isso? Adão e Eva eram os sujeitos. 
O mundo angélico era o objeto. (131-167) 
 
Vocês devem acreditar em Deus. Vocês devem confiar em Deus. Em nossa organização, o 
relacionamento sujeito-objeto deve existir. Porque o Princípio padrão é que essas 
organizações que não têm relacionamentos sujeito-objeto não serão capazes de sobreviver, 
devemos ser os objetos e mobilizar os anjos no mundo espiritual. Isto é o que estamos fazendo 
exatamente agora. Porque se diz que quando algo é resolvido na terra, as coisas também 
acontecerão no céu, a terra é o problema. (65-152) 
 
O mundo espiritual é o tipo Caim e a terra é o tipo Abel. Até agora, o mundo espiritual, o qual 
está na posição Caim, esteve dominando a humanidade. Médiuns espirituais estiveram 
governando sobre os homens. Eles comandaram os homens na terra em seu próprio benefício. 
 
O relacionamento de superior e inferior de acordo com a lei de Deus... Primeiro entraremos na 
era quando vamos instituir a lei que determina a ordem centrando na pessoa que está mais 
próxima ao lado de Deus. As pessoas na terra se colocaram na posição de segundo filho, Abel. 
Com o tempo de transição chegando sobre nós, quando, tal como Jacó, podemos conquistar a 
primogenitura do filho mais velho, e recebendo a bênção, podemos obter a vitória. O mundo 
espiritual não governará mais sobre a terra, mas entraremos no tempo quando as pessoas na 
terra podem ter domínio sobre o mundo espiritual.  
 
Se isto é utilizado da maneira oposta, então o mundo espiritual fará acusação. É assim como 
será. A partir desta perspectiva, está claro que o tempo passará quando incontáveis médiuns 
espirituais na terra usarão as suas experiências espirituais em seu estilo de vida para ganhar
dinheiro falando sobre a fortuna das pessoas ou prevendo o futuro para melhorar suas próprias 
vidas. Entraremos no tempo quando, se fizerem isso, eles mesmos serão prejudicados. 
 
Certamente, este se tornará o tempo quando as coisas devem ser feitas centradas nas pessoas 
na terra. O tempo virá quando todos devem viver para o benefício dos filhos de Deus. Quando 
olhamos para o próprio mundo espiritual, ele corresponde ao mundo angélico antes da criação 
de Adão e Eva. Certamente, este arcanjo deve vir para governar sobre a humanidade. Este é o 
mundo decaído. Isto deve ser virado de cabeça para cima. 
 
Os anjos foram criados antes de Adão. Vindo a existir primeiro e tendo domínio sobre a 
realidade de Adão... Porque até agora Adão esteve em uma posição sem qualquer valor, em 
outras palavras, porque não há nenhum fundamento para Adão vir a existir, e somente a 
soberania dos anjos existia, todas as pessoas na terra atualmente estiveram habitando no 
mundo da soberania de Satanás. Elas estiveram sob o jugo do mundo espiritual. Vocês 
entendem o que isto significa? (83-15) 
 
Qual é a coisa mais urgente! É a questão a respeito dos números. O número é o problema.
Então, a fim de assegurar um grande número, o que tem que ser feito? O problema são suas 
habilidades. Primeiro vocês devem ser capazes. Vocês devem ter as capacidades, e então 
devem ter suas realizações. A forma de trazer resolução a isto é aumentando suas habilidades 
e realizações. Vocês estiveram fazendo testemunho até agora, mas a forma que estiveram 
empregando até agora não é aceitável. O fato que vocês não têm sido capazes de fazer muito 
progresso com seu método até agora demonstra que essas formas não funcionam. 
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Então que tipo de método deve ser utilizado? Vocês devem mobilizar o mundo espiritual. O 
assunto em questão é como mover o mundo espiritual para alcançar os objetivos esperados. A 
razão é que Adão, Eva e o arcanjo causaram a queda, por isso, no que diz respeito a vocês 
durante o tempo de restauração atualmente, se estão na posição de Adão, então o mundo 
espiritual angélico deve ajudá-los. Vocês devem se tornar unidos para que o mundo espiritual 
possa ajudá-los. Do contrário, vocês não verão qualquer progresso. Sem os dois se tornarem 
uma unidade, vocês não podem entrar no céu. 
 
Porque durante a queda Adão e o arcanjo se tornaram uma unidade quando eles caíram, de 
acordo com o Princípio de Restauração, a fim de entrar no céu, vocês que estão na posição de 
Adão e Eva devem cooperar e se tornar uma unidade, e somente então podem entrar nele. A 
perspectiva do Princípio é que embora o anjo causou a queda, vocês não podem entrar no céu 
a menos que estejam na posição de seres conduzidos por uma organização orientadora que 
possa ser apoiada pelos anjos na restauração. Vocês entendem? [Sim] (72-35) 
 
A única chave para a vitória na Coreia é a mobilização do mundo espiritual. Vocês entendem? 
Vocês acham que isto é verdade? [Sim] Todas as probabilidades são contra a Coreia, então 
qual é a forma que ela pode vencer? Suponham que para cada mil pessoas mobilizadas, dez 
mil homens espirituais estejam mobilizados no mundo espiritual; então venceríamos ou 
perderíamos? [Não vamos perder] Os japoneses somente podem mobilizar os espíritos 
japoneses, contudo, se a Coreia pode mobilizar os espíritos do mundo, então ela vencerá. Esta 
é a única forma. Vocês entendem? 
 
Então, o que vocês devem fazer para mobilizar o mundo espiritual? Sendo que eu disse para 
vocês que quando mobilizamos o mundo espiritual podemos vencer, isto quer dizer que 
podemos mobilizar o mundo espiritual apenas ficando sentados ociosos e ordenando, “Mundo 
espiritual, se mobilize?” Quão maravilhoso seria se nesse momento no mundo espiritual, eles 
dissessem, “Sim, estávamos esperando por você. Faremos o que você pedir.” A única forma 
para mobilizar o mundo espiritual é se colocar na posição mais séria. Vocês devem ter clareza 
sobre isto. A fim de mobilizar o mundo espiritual no nível mundial, vocês devem possuir o 
espírito do patriota no nível mundial e derramar sangue e suor por Deus. Somente nessa 
posição o mundo espiritual pode ser mobilizado. Esta é a dura verdade que tenho 
experimentado. Vocês podem não ter experimentado isto, mas é assim como isto é. 
 
Vocês devem estar prontos para investir suas vidas e enfrentar a morte, e estabelecendo a 
busca dos caminhos do patriota e santo, vocês devem amar a nação e o mundo. Na posição 
onde se esquecem completamente de si mesmos, vocês devem se colocar em uma dura luta 
com a atitude que está tudo certo se sentirem sozinhos ao perecer, mas vocês não permitirão o 
mundo declinar. Somente quando se colocam nessa posição, o mundo espiritual irá ajudá-los.
Vocês entendem? Eu descobri que a questão de quanto vocês se colocam na frente de outras 
nações em relação a este assunto é o fato essencial que determinará vitória ou derrota. Vocês 
acham que isto é verdade ou não? Isto certamente é verdade. 
 
Quando olhamos para o mundo espiritual, quem é a pessoa que o mundo espiritual aprecia? 
Olhando para a questão em nível mundial, é claro que ele provavelmente apreciará os 
japoneses, como também os coreanos e os americanos. Embora o mundo espiritual aprecie 
todas as pessoas incluindo ingleses e alemães, há alguém a quem o mundo espiritual aprecia 
mais. Talvez essa pessoa seja o Mestre Moon da Igreja de Unificação. Vocês acham que eles 
gostam de mim no mundo espiritual? [Sim] O mundo espiritual apoiará qualquer coisa que eu 
esteja tentando fazer. Isto é verdade? [Sim]  
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Por esta razão, desde que vocês se tornem um grupo de pessoas que me agradam, o mundo 
espiritual será atraído e ajudará vocês. 
 
Então qual é o problema? Tal como a direção que tenho dado, a questão de qual nação está à 
frente é finalmente o ponto conclusivo para a mobilização do mundo espiritual. Vocês 
entendem? [Sim] Mesmo quando as forças-tarefa se envolvem em uma luta, haverá equipes 
que lutam somente depois de terem concluído as coisas que queriam fazer, e também haverá 
equipes que colocam tudo isso de lado para lutar intensamente. 
 
Então, vocês serão aqueles que estarão lutando com zelo e determinação, ou serão aqueles que 
estarão lutando casualmente? [Lutando com zelo] Vocês devem estar nas equipes que lutam 
com zelo e determinação. Aqueles que dizem, “É hora do café da manhã, por isso não 
devemos lutar,” não possuem intenção suficiente. Além disso, alguém que diz que não pode 
lutar porque é hora do almoço também não está sendo zeloso o suficiente. Alguém que é 
zeloso não tem qualquer tempo para comer ou descansar. A menos que uma pessoa lute com 
todo o seu coração e alma, ela não poderá mobilizar o mundo espiritual. 
 
Chegamos à conclusão que, porque a terra não tem um sujeito ao redor de quem o mundo 
espiritual pode coordenar sua atividade, ele não pode fornecer ajuda de forma permanente. 
Vocês devem estar tão preocupados com isso que, independente se é noite ou dia, cada parte 
de vocês está consumida por isto, na medida que mesmo se estão sozinhos, vocês 
inconscientemente resmungam sobre isto. Quando seguem com uma profunda preocupação 
sobre a providência e possuem a mentalidade que desta forma realizarão uma campanha 
exemplar para o propósito de tomar de volta a nação, sem falhas o mundo espiritual será 
mobilizado para ajudá-los. Vocês entendem? [Sim] (58-98) 
 
Vocês devem entender que décadas atrás eu lutei enquanto derramava lágrimas para o 
benefício desta península coreana. Em minha juventude, um tempo tão belo como uma flor 
desabrochando… Isso foi durante o período da ocupação japonesa. Vocês nunca devem 
esquecer que enquanto nossos inimigos estavam pisoteando esta nação, eu estabeleci a 
tradição de apelar a Deus com chuvas de lágrimas, e Deus estabeleceu uma tradição. Vocês 
conhecem a vontade de Deus agora, e sua idade é quase a mesma como a minha durante meus 
anos de juventude. 
 
Por isso, a fim de que vocês recebam abundante ajuda de Deus, então vocês devem superar o 
grau que eu costumava orar para o benefício desta península no passado, e herdar esse espírito
oferecendo semelhantes orações urgentes e ansiosas centrando em sua região. Se vocês fazem 
isso, então estou confiante que a península vai ser virada de cabeça para baixo, sem qualquer 
dificuldade. Se sua força é inadequada, então Deus vai ajudá-los a viver. (153-279) 
 
4) Auxílio de Antepassados 
 
Vocês sempre devem pensar, “Eu sou o filho de Deus.” Porque “eu” sou esse sujeito, então 
todos os objetos com os quais estou lidando terão posição e valor iguais ao filho de Deus, o 
sujeito. Portanto, até mesmo um pedaço de grama com o qual me relaciono será abençoado.
Por isso, mesmo em relação à cidade que vão visitar, vocês devem ter a atitude, “Oh, hoje 
para esta vila, virá um homem por quem ela está esperando...” Vocês devem continuamente 
ter a atitude, “Aqueles com quem eu lido, e aqueles com quem eu falo sinceramente e 
livremente serão abençoados...” 
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Se vocês podem se tornar essa pessoa, então quando a vila os perseguir, homens espirituais 
ajudarão vocês e se tornarão uma unidade como camaradas. Mesmo se uma cidade se opõe a 
vocês, as pessoas no mundo espiritual tentarão ajudá-los. Entretanto, quando elas ajudam 
vocês no mundo espiritual, estão fazendo isso para aquele propósito que possuem em suas 
mentes. (66-259) 
 
Embora os bons antepassados entre todos os seus antepassados tenham prestado serviço para 
as obras de Deus centrando no Cristianismo em um tempo ou outro, se vocês servem as 
causas da Igreja de Unificação de forma horizontal agora, então os antepassados daqueles de 
vocês que acreditam, serão todos ressuscitados. Por que isto é assim? 
 
Todos os antepassados são os filhos de Adão. Embora a providência de Deus tenha sido 
centrada no Judaísmo e foi conectada através do Cristianismo, neste momento, porque ela tem 
sido desdobrada horizontalmente na terra, tal como as pessoas que acreditaram no 
Cristianismo por milhares de anos, aqueles que acreditam na Igreja de Unificação terão 
estabelecido o fundamento para os bons antepassados serem conectados e trabalharem na 
terra. (90-320) 
 
O mundo espiritual também ajudará. Este é o tempo quando seus antepassados não têm outra 
escolha a não ser estarem mobilizados. Porque o mundo espiritual tem que ser solidário nas 
coisas sobre as quais tenho orado, seus antepassados os ajudarão. Por esta razão, quando eles 
voltam depois de receber educação, eles vão querer voltar para o local de seminário 
novamente. Até agora, muitas pessoas tem vindo e ido. Mesmo hoje houve pessoas que 
vieram para uma visita. (134-42) 
 
Tal como os fiéis das maiores religiões em todas as esferas culturais descem a terra e apoiam 
seus companheiros de fé para ajudar no progresso do mundo, as tribos de vocês que estão na 
Coreia agora estão destinadas a se colocarem na posição de comando semelhante aos chefes 
de clãs a fim de herdar o mesmo benefício das obras feitas por seus bons antepassados e 
santos das quatro maiores religiões, enquanto estavam na terra. Em outras palavras, vocês 
enfrentam a era quando eles podem se colocar na posição de arcanjos através da ressurreição 
da volta para assistir Adão. 
 
Agora é o tempo quando seus antepassados ajudarão. No passado, maus antepassados 
utilizaram seus descendentes para seu próprio benefício. Entretanto, a partir de agora este é o 
tempo quando bons antepassados podem descer e trabalhar. Por esta razão, vocês devem 
realmente carregar a cruz. Devem emergir pessoas que estejam dispostas a carregar a cruz do 
nível tribal, e pagar indenização em nome do povo, carregar a cruz para a nação e o mundo, e 
pagar indenização pela nação e o mundo. Porque a esperança da nação e do povo reside na era 
da ideologia em nível mundial, homens espirituais não têm sido capazes de se colocar nas 
posições elevadas, mas permanecem bem no fundo. Entretanto, se neste tempo do domínio do 
mérito em âmbito mundial, vocês carregam a cruz e lutam, então por causa de vocês, todos 
eles podem ser ressuscitados imediatamente. Então, a partir da posição horizontal, vocês terão 
estabelecido o fundamento para salvar gerações de seus antepassados. Esta é a única forma 
que seus parentes serão liberados. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Vocês têm que carregar a cruz. Vocês têm que assumir responsabilidade pela indenização no 
nível individual, no nível familiar, tribal, de povo, do mundo e no nível de céu e terra. 
Representando esta nação e esta terra, vocês devem marchar em frente como bravos soldados 
da liberação.  
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Vocês devem carregar a cruz, e sendo atingidos por flechas, vocês devem superar todas as 
dificuldades. Se vocês se colocam em uma posição difícil e suportam os golpes por causas 
públicas, então mais tarde vocês serão recompensados na mesma intensidade. Vocês devem 
oferecer a oração, “mesmo se não sou recompensado, por favor, perdoe todas as más ações de 
nossos antepassados. Nossos antepassados hesitaram e vacilaram, e enquanto seguiam este 
caminho, às vezes eles trilharam a direção oposta e fizeram todos os tipos de coisas ruins, 
assim, por favor, perdoe-os por terem feito isso. Embora eles hesitaram, por favor, abra o 
caminho para eles se qualificarem para a ressurreição da volta como os antepassados da 
linhagem direta que podem desempenhar um papel importante na providência de Deus.” Esta 
é sua responsabilidade. Vocês devem carregar a cruz de sacrifício para isto. 
 
Primeiro, vocês devem liberar seus antepassados. É preciso entender isto. Então, vocês devem 
liberar seus familiares. Vocês já se designaram em sua terra natal a fim de fazer isto agora? 
Ser enviado para sua terra natal está ocorrendo pela primeira vez nos seis mil anos bíblicos. 
Na história de restauração na qual Caim está destinado a receber salvação, não há nenhum 
fundamento teórico da salvação da terra natal. Vocês estão destinados a retornarem para ela e 
salvá-la depois de amar Caim primeiro. Isto não é assim? Porque eu retornei depois de ter 
pago indenização por Caim no nível mundial, vocês foram agraciados com a bênção. (172-
254) 
 
Quando vocês se tornam as pessoas que podem trabalhar em nome de Deus depois de ter 
herdado Sua vontade e ordenado os antepassados no mundo espiritual, “Por favor, ajustem sua 
orientação com a direção que estou apontando,” qual é a direção que todos esses espíritos 
querem? Quando vocês dizem, “Devemos marchar rumo ao destino do mundo ideal de amor,”
o mundo espiritual diria, “Não?” O que eles dirão é “Amém.” (173-112) 
 
5) Liberação de Antepassados 
 
Nesta era histórica, virá um momento para a intersecção. Mesmo em seu tempo de vida, há 
um tempo para intersecção. Isto também é verdade para questões como o casamento. Há mais 
eras de má intersecção do que as eras de boa intersecção. Se os antepassados de ambos os 
lados são maus, então determinados infortúnios ocorrerão como a morte súbita ou acidentes 
que nem mesmo teriam imaginado ou sonhado. Isto é verdade para indivíduos e para nações. 
 
Por esta razão, não há nenhuma nação cujo caminho seja suave. No início pode se desdobrar 
desta forma, e então se moverá daquela forma. Ela se moverá subindo e descendo assim. 
Quando vocês desenham uma curva sinuosa, então haverá seguramente uma intersecção. Esta 
é a forma como o progresso tem sido feito. Este foi o caso durante a era do Velho Testamento, 
como também na era do Novo Testamento e agora. 
 
Portanto, a reação dos antepassados será refletida na terra e ocasionará o nó a ser amarrado, e 
então desfeito. Através deste processo nossas fortunas e infortúnios serão decididos. Nossa 
Igreja de Unificação entrou agora na era histórica de intersecção. 
 
A pessoa que quero apresentar a vocês é a Avó Non San. Vocês devem entender que esta avó 
tem sofrido tremendamente. Por que eu a elevei? Agora é o tempo quando o mundo físico e o 
mundo espiritual devem se juntar e se cruzar. Estamos entrando nesse tempo. O mundo 
espiritual tem que descer para a terra para executar a cerimônia de liberação, e o mundo físico 
deve elevar o mundo ao céu para assegurar seu fundamento. Entramos nesse tempo de 
intersecção. 
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Nem Cristãos e nem seguidores comuns de uma religião entendem o conceito, Liberação de 
Antepassados. Quando vocês observam a cerimônia, pode parecer como um ritual xamã, e 
podem se sentir desconfortáveis. Aspectos supersticiosos podem ser encontrados nela. 
Entretanto, de forma original, a religião não pode se colocar sem algum tipo de superstição. 
Jesus? Isso também é uma superstição. Em um sentido amplo, isto é uma superstição. É uma 
superstição com um grande significado, para a qual pode ser fornecida elaboração e 
adicionada uma clara perspectiva de propósito. Jesus executou muitos atos supersticiosos. 
Caminhar sobre a água, e assim por diante. Como vocês podem acreditar em tudo isso? Estas 
coisas são incompreensíveis. (75-249) 
 
Que tipo de tempo estamos agora? Quando vocês observam o mundo inteiro, então podem ver 
o desdobramento de fenômenos nos quais pessoas estão se tornando paranóicas. Por que isto é 
assim? É porque o mundo espiritual e o mundo físico estão se cruzando. Quando eles estão se 
cruzando, as pessoas boas não são aquelas que chegam primeiro. Quem é que consegue 
conhecer as notícias mais rápido? Não são as pessoas boas que sabem sobre isto primeiro, 
mas são os inimigos que descobrem primeiro. De forma semelhante, quando o mundo 
espiritual desce sobre o mundo físico, não são os bons espíritos que chegam primeiro, mas são 
os maus espíritos que chegam na terra primeiro. Porque o mundo espiritual descerá, esta é a 
forma como isto é feito. 
 
Quando olhamos para nossa situação a partir dessa perspectiva, podemos ver que precisamos 
de líderes que podem fazer a intersecção ocorrer. Nesta posição, é a Avó Non San que está 
liberando os antepassados. Ao liberar os antepassados, os bons antepassados, e não os maus 
antepassados, são aqueles que estão sendo liberados. Além disso, porque a Coreia tem uma 
missão em âmbito mundial, somente quando esse movimento começa na Coreia, ele pode ser 
expandido para o mundo. Isto tem que ser executado por todos. (75-251) 
 
A forma como resolver os desejos dos antepassados e assim por diante, quando vocês 
observam todos eles é como um ritual xamã barulhento. Eu sei disso muito bem. Eu entendo 
muito bem esse aspecto. O mundo espiritual deve seguir através desse processo. Somente 
depois que é cruzado várias vezes... Por esta razão, o antepassado que apareceu primeiro... Na 
primeira hora Satanás entra, e na segunda hora bons antepassados chegam. Uma hora é 
tomada por maus espíritos e outra hora é tomada por bons espíritos. Vocês devem separar as 
duas. Vocês devem separar maus espíritos dos bons espíritos. (75-255) 
 
Desde 1975, os mundos espiritual e físico devem realmente se unir. Assim, ambos os mundos 
não devem ser perdoados? Enquanto o mundo espiritual é perdoado e liberado,
simultaneamente devemos perdoar os ministros cristãos que cometeram erros. Por essa razão, 
não estamos fazendo isto agora nesta oportunidade? Os mundos espiritual e físico devem 
ambos serem perdoados. Como resultado, aqueles que são perdoados sentem que estão em 
débito conosco, e nos apoiarão. Vocês devem entender que esse caminho está aberto. (75-260) 
 
4. Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual 
 
1) O Verdadeiro Pai Recebeu o Selo Imperial do Céu 
 
A fim de herdar a história de restauração, uma pessoa deve ir para o mundo espiritual e 
estabelecer o padrão de ter colhido todas as vitórias. Em outras palavras, uma pessoa deve 
unir o mundo espiritual. O salvador que vem nesse fundamento vem como o fruto da vitória 
espiritual e o início da vitória física. (23-255) 
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Atualmente vocês devem ser capazes de dar um passo adiante, prontos para se tornarem os 
vitoriosos que podem julgar o mundo centrando na providência pela mobilização de 
incontáveis espíritos no céu. Do contrário, vocês não podem assegurar sua posição com os 
príncipes do céu. Eu, o Mestre Moon da Igreja de Unificação, sou alguém que viveu a vida 
com esse tipo de determinação. A partir de agora, não será mais um problema para mim 
seguir através de testes e avaliação do coração no nível individual. Além disso, não há 
nenhum problema no nível da família, tribo, povo, nação e mundo. Em um momento, 
inúmeros espíritos fizeram protestos por quarenta dias contra mim. Esta é uma verdade que 
soa como uma mentira, mas vocês devem ouvir cuidadosamente. Mesmo Jesus e os doze 
discípulos não me reconheceram. Eles estavam dizendo que o Mestre Moon da Igreja de 
Unificação estava arruinando o mundo espiritual. Enquanto era eles que eram a ruína, eles que 
estavam acusando... Por isso, houve uma luta que ocorreu para determinar se eu sou 
verdadeiro ou falso. Houve uma luta por quarenta dias. 
 
Naquele tempo, Deus não forneceu arbitragem. Sua atitude parecia ser que Ele queria ver 
quem provaria ser verdadeiro. Então eu lutei por quarenta dias para trazer uma conclusão. 
Nessa luta, eu seguramente não fui o perdedor. Quando Deus olhou mais de perto, Ele 
descobriu que nem o mundo espiritual e nem eu iríamos recuar um centímetro. Assim, Ele foi 
forçado a arbitrar, porque do contrário, a luta teria continuado por milhares, ou dezenas de 
milhares de anos. 
 
Agora eu controlo o mundo espiritual. Porque estabeleci a condição de ter unificado o mundo 
espiritual, estou fazendo planos para a unificação do mundo terreno. Vocês provavelmente 
não entenderiam apenas ouvindo o que eu disse. Quando as pessoas do mundo que são 
orgulhosas de sua própria aparência olham para mim, eu posso parecer uma pessoa 
insignificante e ignorante. Entretanto, também há pessoas que podem reconhecer meu 
verdadeiro valor. 
 
A fim de se tornarem os príncipes de Deus, vocês devem ter a determinação inabalável para 
cortar sem piedade todos os vestígios do mundo caótico que se encontra em seu coração, e 
cuspir neles. Sem essa mentalidade, vocês não podem se tornar os príncipes do céu. A razão é 
que este mundo é o mundo do mal que iniciou através de golpear Deus. Por esta razão, vocês 
não podem apenas abandonar este mundo de desordem. (19-154) 
 
Em um momento, todo o mundo espiritual foi mobilizado para escrever uma carta dizendo, 
“Moon fulano de tal é o traidor do céu.” O que eles queriam dizer é que a partir do nada, um 
homem impuro e sujo nasceu. Isto quer dizer que em um campo de peras de pedra, uma pera 
verdadeira nasceu. Por isso, todo o mundo espiritual se levantou em protesto. (25-326) 
 
Por isso, desta forma, eu encontrei espiritualmente todos os chamados líderes de 
denominações no mundo espiritual, e me envolvendo com eles em um conflito do princípio, 
eu coloquei todos eles de joelhos. Vocês entendem o que isto significa? [Sim] Eu conheço 
todos os segredos de Jesus… “Quando veio a terra, você falhou em cumprir esta e aquela 
missão?” “Como você sabe isto?” Ele perguntou. “Como eu sei? Você não estava destinado a 
morrer, mas por causa disto e daquilo, você morreu.” “Sim, é verdade.” Este é o tipo de luta 
que tive com eles. Se um ministro cristão viesse aqui, ele ficaria atordoado ao me ouvir dizer 
isso. Seus olhos virariam para trás em choque. Eles saberão imediatamente depois de 
morrerem quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Referente a estas coisas, 
o Mestre Moon é quem? [O Campeão] Eu sou o campeão, e quanto a isso? [É uma fonte de 
orgulho] Que tipo de orgulho? [É o orgulho de nossa Igreja de Unificação.] 
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Ao considerar exatamente sobre a questão do que é a Igreja de Unificação, a pergunta é o que 
significa a palavra "tong" de "Tongil" (Unificação)? [É a palavra tong que significa liderar.] 
Quando vocês dizem que essa é a expressão que significa liderar, isto significa que uma 
pessoa recebe orientação ou dá orientação? [Ela significa dar orientação.] O que está 
destinado a ser feito depois que orientação é dada? Eles então são feitos em dois ou em um? 
[Eles são feitos em um.] 
 
A resposta é tão óbvia! Por esta razão, quando vocês vão para o mundo, descobrirão que o 
Moon fulano de tal é o líder. Vocês entendem? [Sim] Lá eu tenho muitos subordinados, mas 
entre eles os chefes de religiões virão para prestar seus respeitos e me cumprimentar ao 
amanhecer. O que isso? [Fonte de orgulho] Fonte de qual orgulho? [Orgulho de nossa Igreja 
de Unificação.] 
 
Alguns de vocês podem estar ouvindo isto pela primeira vez. Assim, eu sou a pessoa que 
recebeu o selo imperial do céu. Aparecendo na terra com as diretivas imperiais, o que eu devo 
fazer a seguir? Eu devo lutar centrando nas raças de cinco cores como também tribos e povos. 
Neste ponto, temos todas as raças, pessoas brancas, pessoas de pele vermelha, pessoas 
amarelas e pessoas negras... Eu devo lutar com todas elas, incluindo empresários, ladrões, e 
assim por diante. (100-25) 
 
2) Verdadeiro Pai, Que Tem Unificado Mundo Espiritual e Mundo Físico 
 
Agora, o destino do mundo espiritual está sendo decidido por mim. Porque eu estabeleci a 
condição de ter unificado o mundo espiritual, estou agora fazendo planos para a unificação da 
terra. (19-155) 
 
Sendo que ele tem que se tornar unido comigo, o mundo satânico, o domínio Caim, não é 
mais necessário. Em outras palavras, centrando no padrão original, e centrando em Adão, o 
mundo angélico deve mudar e estabelecer o padrão de cooperação. Vocês entendem? Tendo 
feito algo assim, eu devo organizar algo semelhante nesta terra. (165-110) 
 
Há duas grandes paredes no nível mundial; uma é a área espiritual e a outra é a área física. 
Vocês devem fazer um buraco e escalar essa parede na área física. Eu devo fazer um buraco e 
escalar o mundo espiritual, enquanto ostentamos o lema, “para o benefício da terra natal 
vamos escalar a colina de Danbury interno e externo, desmantelando cada parede, e na pátria 
concedida por Deus... (133-327) 
 
No passado, se as pessoas oravam centrando no fundador de cada religião, então eles eram 
conectadas verticalmente. Se elas jejuavam, oravam ou se esforçavam, então elas subiam. 
Quando elas subiam, o mundo espiritual descia para encontrá-las, centrando nos chefes de 
religiões. Entretanto, porque estava dentro do domínio decaído, o domínio decaído tinha que 
ser penetrado. Através de oração, este domínio decaído e a realidade de coração... Nós na 
realidade de domínio pelo Princípio estamos no domínio satânico. Nós no domínio direto 
estamos no mundo espiritual. Além disso, somos os mesmos como se tivéssemos caído para a 
realidade sem princípio. Por esta razão, devemos escalar enquanto penetramos nesta realidade 
e recebemos perseguição. Se vocês colocam essa quantia de esforço e coração, ajuda 
aparecerá e ensinará para que vocês possam lidar com a situação. Desta forma, o mundo 
espiritual vai continuar a descer. Com seu surgimento, a Igreja de Unificação tem feito uma 
grande contribuição em conectar o mundo espiritual e o mundo físico. 
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A razão que esta realidade veio a existir é por causa do erro do indivíduo, e o caminho de 
indenização foi deixado para o indivíduo trilhar, e para a família trilhar... Quando estamos 
falando sobre a família, estamos falando sobre incontáveis famílias. Há também incontáveis 
tribos, povos e nações. A estrada que cada um deles deve trilhar é diferente. Por esta razão, se 
eles fossem morrer em seu estado atual, então no mundo espiritual, paredes se erguerão entre 
eles. Aparecerá uma parede entre japoneses e coreanos, e entre cada grupo haverá paredes. 
Assim não é como o mundo espiritual estava destinado a ser originalmente. Se uma pessoa se 
tornou unida centrando no amor de Deus, então essas fronteiras desaparecerão, sem exceção. 
 
Por esta razão, Satanás governa sobre a realidade de domínio. Deste modo, eles foram 
ensinados a orar e jejuar incessantemente. Jesus fez a mesma coisa. Eu também tenho feito 
isto. Houve um tempo quando eu orava por dezessete horas direto. Eu não posso orar assim 
nestes dias. Todos os conteúdos sobre os quais eu preciso orar foram cumpridos. Eu orei até 
formar calos nos meus joelhos. Quando orava, normalmente eu demorava doze horas. Vocês 
devem conduzir este tipo de tradição. Do contrário, não há nenhuma forma de encontrar o 
caminho para trazer resolução para todos os problemas no mundo espiritual. 
 
Fazendo isto vocês devem elevar todos aqueles que foram divididos. Mesmo se vocês tentam 
puxá-los aqui, eles não virão todos de uma vez. Grupos especiais continuarão a se expandir 
para o mundo centrando em mim. 
 
Em contraste com a forma que eles vêm aqui, eles seguirão e descerão. Eles descerão. Eles 
descerão para desmantelar as paredes na terra e no mundo espiritual, e conduzirão um 
movimento de aliança. (169-9) 
 
Como o mundo unificado pode surgir? O mundo unificado não pode ser realizado sem o 
aparecimento de uma pessoa que pode liberar o mundo espiritual e o mundo físico. Vocês 
podem tornar unidos o mundo espiritual e o mundo físico? Vocês podem liberar o mundo 
espiritual e o mundo físico? Este é o problema. Se não tivesse nenhuma queda, o mundo 
espiritual e o mundo físico teriam se tornado uma unidade. Este teria sido um único mundo. 
Não teria havido nenhuma necessidade para coisas tal como liberação e outras coisas. 
Entretanto, por causa da queda, o mundo espiritual e o mundo físico se tornaram divididos. 
Todas estas realidades devem ser liberadas. Elas devem ser unificadas. (161-249) 
 
3) Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual 
 
Quando olham para a oração de Jesus, vocês não devem pensar que somente porque ele orou, 
“Que sua vontade seja realizada tanto na terra como no céu,” que já está tudo cumprido no 
céu. O que Jesus queria dizer quando falou que tudo está concluído no céu, é que de uma 
forma sistemática, eles se colocaram na direção do centro no qual tudo pode ser cumprido. 
Entretanto, isto não tem sido realizado na terra. Isto deveria ser realizado centrando em Jesus, 
mas esse não é o caso. Vocês devem entender. 
 
Então, quem esteve fazendo o trabalho central no mundo espiritual até agora? Jesus foi o 
centro – Jesus e o Espírito Santo. O fundamento sistemático, cujo propósito era trazer unidade 
centrando em Jesus e o Espírito Santo, esteve formatando o sistema da cultura cristã que se 
baseia no Cristianismo, no nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Porque esta é a 
maneira do mundo espiritual, o mundo físico também tem assumido esta forma, e quando o 
mundo espiritual e o mundo físico se tornam sincronizados um com o outro, eles devem se 
tornar uma unidade. Isto é a mesma coisa. 
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Desta forma, quando o mundo espiritual e o mundo físico se tornarão unidos como uma 
unidade? Eles se tornarão unidos no tempo do Segundo Advento. Então o Senhor do Segundo 
Advento, que deve vir, herdará todos os costumes comuns e conteúdos sistemáticos do mundo
espiritual. Uma vez que chega na terra, ele conduzirá o mundo a se mover para o ambiente 
onde pode se tornar uma unidade com esse sistema. Ele empurrará o mundo para cima. 
 
Entretanto, por trás de mim, todas as formas organizacionais do mundo espiritual já foram 
herdadas internamente. O mundo espiritual está ao meu lado. 
 
Entretanto, porque o mundo substancial está no lado de Satanás e eu não tenho o fundamento 
substancial, eu não pude utilizar o fundamento no mundo espiritual. Portanto, a fim de sair do 
domínio de acusações de Satanás, eu estive avançando por quarenta anos para alcançar a
realidade de vitória nos níveis individual, familiar, tribal, de povo, de nação e do mundo. 
(161-220) 
 
Agora que o mundo assume a estrutura organizacional unificada do mundo espiritual 
centrando na Igreja de Unificação, o mundo satânico começará a desmoronar completamente. 
Quando o tempo chega para as pessoas do mundo louvarem o Rev. Moon da Igreja de 
Unificação, então o fundamento unificado do mundo espiritual será transferido para a terra e 
se tornará sistematizado. Quando isto ocorre, o reino do céu na terra será estabelecido. 
 
Então o que o Rev. Moon está realmente tentando fazer? Eu estou tentando instituir a 
estrutura unificada na terra da mesma forma como é no mundo espiritual de acordo com os 
desejos de Deus. Vocês devem saber que quando isto pode ser cumprido, no momento que eu 
digo que o fim está próximo, a realização da Vontade de Deus está muito próxima. 
 
O mundo espiritual é perfeito? O mundo espiritual ainda é imperfeito. Por que ele é 
imperfeito? Originalmente, o mundo espiritual estava destinado a ser arranjado em um 
sistema hierárquico. Isto é, centrando em Deus, nos Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos, 
todo o mundo estava destinado a estar ligado, mas isto não se tornou realidade. Isto também é 
verdade para a terra. Se somente este conteúdo no mundo espiritual pode ser… O mundo 
espiritual é automático. Sendo que a terra é estabelecida em linha reta, então as coisas 
acontecerão automaticamente no mundo espiritual. 
 
Em outras palavras, o mundo espiritual é uma organização hierárquica baseada na ideologia 
de Adão que não caiu – a ideologia de Adão centrando em Deus. Ao mesmo tempo ela é 
centrada nos Verdadeiros Pais. Isto ainda não se tornou realidade. Até agora, nesse centro 
habita o clube de Buda baseado no Budismo, o clube Confucionista, e o clube Mulçumano. 
Por isso, o mundo espiritual está esperando pela ideologia dos Verdadeiros Pais e a ideologia 
de Adão aparecer. Isto também é verdade para os grupos que pertencem a Maomé, Confúcio e 
Buda. Porque isto deve se mover na direção da unificação, quando a história dos Verdadeiros 
Pais surge em busca de um padrão em âmbito mundial na terra, todas as fronteiras entre 
religiões desaparecerão. Seguindo o movimento do mundo espiritual envolvido em um 
movimento de unificação, os resultados, automaticamente se revelarão na terra. 
 
Por esta razão, quando os ensinamentos da Igreja de Unificação se tornam a ideologia do 
mundo, o evento que ocorrerá é que todos os homens espirituais não permanecerão no mundo 
espiritual. Porque o propósito é alcançar a perfeição na terra e retornar na direção oposta, 
todos estes seres espirituais devem seguir através do processo de ressurreição da volta.  
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Todos estes seres espirituais descerão em ressurreição da volta. A esperança dos trilhões de 
seres espirituais no mundo espiritual é que os membros da Igreja de Unificação assumirão o 
papel de ponta de lança e de comando, “Mexa-se! Mexa-se! Mexa-se! Mexa-se!” Quando o 
mundo espiritual se sincroniza a isto, então o mundo virá sob o domínio de Deus. O mundo 
unificado diante do nome dos Verdadeiros Pais durará para sempre. 
 
O centro da hierarquia do mundo espiritual é primeiramente Deus, segundo os Verdadeiros 
Pais, terceiro os Verdadeiros Filhos, e quarto a verdadeira nação. Aqui os Verdadeiros Filhos 
são os filhos dos Verdadeiros Pais em sua linhagem direta. Aqui, centrando, em uma nação, 
um povo deve ser formado, mas este é o ponto onde todos se separaram. 
 
Quem é a pessoa que deve viver no palácio do reino celeste primeiro? Quem é aquele que 
deve sentar no trono do palácio e reger? Originalmente, Deus estava destinado a entrar em
Adão e Eva ideais. E se tornando uma unidade, Deus e os Verdadeiros Pais deviam entrar na 
posição onde podem reger nessa soberania. Se a queda não tivesse ocorrido, então isto é o que 
teria acontecido, mas por causa da queda, os Verdadeiros Pais tiveram que emergir novamente 
para realizar isto de fato. ( 161 -222) 
 
Sendo que o mundo espiritual está estruturado de acordo com este tipo de princípio, quanto 
tempo seria necessário para algo semelhante aparecer na terra? Centrando em Deus, os 
Verdadeiros Pais devem emergir, e a seguir os Verdadeiros Filhos devem emergir, e então 
uma verdadeira nação baseada no verdadeiro povo deve aparecer. Os espíritos no mundo 
espiritual estiveram esperando por milhares de anos que vocês aparecessem na terra e 
cumprissem a vontade original de Deus. 
 
Centrando em quê o mundo é governado atualmente? (Ele fala enquanto escreve no quadro) 
primeiro, centrando em Satanás, segundo, centrando em pais decaídos, os maus pais, terceiro, 
maus filhos, e quarto, em uma nação má; isto é assim. Tanto o mundo espiritual como o 
mundo físico do futuro, todos estes serão negados. (Ele fala enquanto escreve no quadro) 
 
Porque falamos sobre Verdadeiros Pais na Igreja de Unificação, seus pais e mães se colocarão 
em oposição, protestando, “E quanto a nós?” (161-224) 
 
A grande tarefa de hoje é como padronizar o mundo espiritual. Ao padronizar o mundo 
espiritual, primeiro centrando em Deus e centrando nas principais religiões do mundo, um 
movimento de aliança deve ser conduzido. Este movimento de aliança centrando nas religiões 
é muito difícil de ser conduzido. Este movimento de união não pode ser conduzido por 
qualquer pessoa. Entrando na era dos Verdadeiros Pais... Porque este estágio de separação 
começou a partir de pais decaídos, aqueles que trarão a união também devem ser pais. 
 
O messias é alguém que vem no lugar dos pais. Desta forma, as pessoas devem se tornar 
conectadas centrando nesses pais, e baseadas nos próprios pais, a religião mais elevada deve 
ser conectada. O Cristianismo é esta religião. Deste modo, o Cristianismo tinha que se tornar 
completamente unido com o Senhor do Segundo Advento, isto é, o salvador que tinha que 
vir... Porque o Senhor do Segundo Advento são os pais de incontáveis descendentes, tanto 
pessoas boas como más, ele deve amar todas. (164-164) 
 
A tarefa dos Verdadeiros Pais deve ser cumprida na terra. Mesmo se isto fosse feito somente 
de forma condicional, todas as coisas que foram bloqueadas no mundo espiritual teriam que 
ser indenizadas na terra, desde o fundo do poço.  
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Eles devem seguir através do processo de pagar indenização por toda a história. 
Condicionalmente, baseados nos oito estágios, eles devem pagar indenização centrando no 
núcleo condicional através do qual isto pode ser ligado com os oito estágios no nível mundial. 
Eu estive conduzindo isto por quarenta anos. (164-166) 
 
Deus esteve conduzindo a história de salvação, estabelecendo as esferas culturais das 
religiões, e ensinando os homens ignorantes… Quão difícil é desenvolver um relacionamento 
com o mundo terreno a partir do mundo espiritual? Quão difícil vocês acham que seja? Deus 
esteve empurrando as pessoas ignorantes com essas situações na retaguarda. A partir da era de 
servo de servo, para a era de servo, então o filho adotivo, filho ilegítimo, herdeiro direto, a era 
dos Verdadeiros Pais, e então passando através da era dos pais, a restauração deve ser 
conduzida até alcançar a posição de Deus. Estes oito difíceis estágios de um caminho de 
sofrimento tem sido trilhado. Embora atualmente o Rev. Moon da Igreja de Unificação 
apareceu para trazer conclusão para o pioneirismo deste curso ordenado em uma geração, 
nossos antepassados e a humanidade não conheciam este fato. Não importa quantos sinais 
elétricos tenhamos enviado, não há nenhuma resposta. Há algum sinal murmurando baixo, 
mas eu não ouço palavras. Isto é porque eles não se ajustam à frequência correta, porque não 
sabem qual é a frequência certa. (162 -184) 
 
Eu não falo sobre coisas no mundo espiritual embora seja muito bem ciente delas. Parece que 
eu não sei sobre elas. Entretanto, em relação às questões que tenho que lidar, eu sou 
impiedoso. Porque tenho algumas qualidades com as quais posso decidir sobre s direção sem 
piedade, temos sido capazes de prevalecer sobre o confuso curso espiritual e o curso desta era 
confusa. Não importa quão difíceis sejam as tribulações que enfrentamos, não sou eu que sou 
empurrado para trás pelas dificuldades, o oposto é verdadeiro. (71-50) 
 
No mundo espiritual, eu fui feito o líder agora. Não há nada que possa bloquear meu caminho. 
Desde Deus até qualquer lugar nesse outro mundo... Por quê? É porque eu estou tentando 
seguir o caminho de amor com a porta do amor original amplamente aberta. (168-290) 
 
4) A Orientação Espiritual e Física dos Verdadeiros Pais 
 
Se eu menciono anjos, vocês não podem acreditar, certo? Anjos não sabem quem são os 
anjos. Por esta razão, quem está destinado a assumir esta conclusão espiritual do estágio de 
crescimento da responsabilidade? Originalmente, era Jesus que estava destinado a fazer isto. 
Vocês entendem? Porque Jesus veio como o segundo Adão, ele estava destinado a alcançar a 
perfeição centrando na conclusão espiritual e física do estágio de crescimento. Contudo, 
porque aperfeiçoou somente o padrão espiritual, ele está no nível de arcanjo central do estágio 
de crescimento. Vocês entendem o que isto significa? O nível de arcanjo central do estágio de 
crescimento. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Isto está claro? [Sim] Porque está 
nessa posição, Jesus tem que ajudar. É assim como é. 
 
Entretanto, quando consideramos a questão de, se Jesus pode ou não ajudá-los, é difícil para 
ele ajudar os membros da Igreja de Unificação diretamente. Isso é assim. Vocês entendem? 
Por quê? Originalmente, os membros da Igreja de Unificação são pessoas que escalaram o 
estágio completo. Como isso? Eles devem cruzar ambos o espiritual e o físico. Jesus, que tem 
o fundamento espiritual e faz a missão do arcanjo central não pode ajudar aqueles que devem 
subir para o estágio de aperfeiçoamento tanto espiritualmente como fisicamente. Por esta 
razão, vocês devem entender que a Segunda Vinda é necessária. Vocês entendem o que isto 
significa? [Sim] 
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Quando fazemos a pergunta, quem está ajudando os membros da Igreja de Unificação, meu 
ser espiritual orienta a Igreja de Unificação, e mesmo em aspectos físicos, meu ser físico 
fornece a orientação. É assim como é. Vocês entendem? [Sim] Ao ajudar nos dois lados, e 
ajudando com as coisas que Jesus esteve fazendo no mundo angélico, eu também forneço o 
apoio do arcanjo para ajudá-los a cruzar para o mundo de perfeição. Na realidade, nesta 
presente realidade de domínio através do princípio, também estou liderando o caminho para o 
mundo do estágio de aperfeiçoamento. (72-36) 
 
A Igreja de Unificação começou quando foi enviada pelo mundo espiritual. Vocês da Igreja 
de Unificação devem entender isto. O início da Igreja de Unificação não começou com minha 
própria afirmação. Eu mantive meu silêncio, mas porque o mundo espiritual forneceu 
orientação, tudo começou a se juntar. Esta é a história da Igreja de Unificação. 
 
O caminho que estou tomando hoje não está baseado em minha própria insistência individual. 
Eu estou pavimentando o caminho para trazer uma solução para a realidade de reciprocidade 
do mundo espiritual. Por esta razão, o conceito do coração de Deus veio a existir. O coração 
de Deus. O assunto em questão diz respeito ao coração de Deus. Quando alguém nega isto, 
seguramente isto resultará em mal. Vocês devem entender isto. (71-49) 
 
Vocês estão tendo experiências espirituais? Vocês devem desenvolver um relacionamento 
direto comigo. Vocês devem nutrir um relacionamento direto comigo e com Deus em seu
ambiente. Vocês devem realizar isto. Vocês continuam com as expectativas de algum ganho? 
Vocês estão seguindo a fim de desenvolver um relacionamento com Deus, e receber o amor 
de Deus. Não é porque eu sou um bom orador, mas quando me ouvem, estranhamente vocês 
se tornam entusiasmados e seus corações... Isto é verdade ou não? Isto é assim com o 
propósito de buscar a realidade do coração de Deus. A realidade do coração de Deus. Este 
coração é o coração de amor. Nosso destino é o coração de Deus. (91-69) 
 
A diferença entre vocês da Igreja de Unificação é os cristãos é que, embora vocês vivam na 
terra, vocês podem ir e vir livremente, e portanto, podem experimentar fenômenos espirituais 
horizontalmente neste mundo. Vocês entendem? Este não é o ponto onde são diferentes do 
Cristianismo? Isto é verdade ou não? [Isto é verdade] Sou eu que ensino tudo a vocês, certo? 
[Sim] Aqueles que foram ensinados por mim, levantem suas mãos. Se isto não é verdadeiro 
para todos, então vocês devem estar mentindo. Vocês me veem em seus sonhos? [Sim] 
Aqueles que dizem sim, levantem suas mãos. Vamos ver quantos há. Há cem por cento! 
 
Quando isto se desdobra na terra horizontal, o fundamento de coração que supera o nível de 
povo será estabelecido, centrando na realidade de amor. Por esta razão, respectivas 
quantidades de amor de Deus vertical, e não horizontal, no nível que transcende o povo será 
confiado. Portanto, os homens espirituais do mundo espiritual ajudarão. O tempo do Segundo 
Advento chegará. Vocês entendem? [Sim] 
 
Por isso, em um futuro próximo, uma boa era se desdobrará sobre nós. Tudo isto vai se 
desdobrar quando indivíduos estão em conflito contra indivíduos, família contra família, tribo 
contra tribo. Quando tudo isto ocorre, quando isto se torna uma coisa só como uma linha reta 
em um plano, então no futuro o mundo espiritual não será mais um sonho, mas ele entrará na 
realidade da vida prática. Portanto, virá o tempo quando, se há dez casas em uma vila, sete 
delas farão profecias. No futuro próximo, o mundo super misterioso se abrirá diante de nós. 
(101-79) 
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Agora, as pessoas que estão relacionadas com vocês, tal como sua mãe, seu pai, e eu, 
aparecerão em seus sonhos ou orações e os guiarão em todas as coisas. Na Igreja de 
Unificação, elas aparecerão em seus sonhos, orações e visões para ensiná-los. Alguns de 
vocês experimentaram isto somente alguns dias depois de se juntarem à igreja. Além disso, 
vocês devem compreender seu valor, que é o resultado de décadas de história de sacrifício, e 
no fundamento de estar ligado ao altar de martírio de incontáveis espíritos. Vocês devem 
entender que isto tem o valor do coração que não pode ser trocado nem mesmo por bilhões e 
bilhões de dólares. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] (91-177) 
 
Todos vocês devem me ver em seus sonhos ou oração. Vocês devem ver a mãe e o pai, e 
receber direções a partir deles. Quando vocês oram sobre um problema difícil, eles os guiarão,
e assim é como deve ser. Isto não ocorre apenas ocasionalmente, mas pelo resto de suas vidas, 
eles viverão com vocês e os conduzirão. 
 
Se eles são esse tipo de mãe e pai, então mesmo se são pais idosos, vocês gostariam de estar 
com eles ou dizer, “Oh, mãe e pai, eu não gosto disto?” [Queremos estar com eles] Quando 
vocês podem estar cientes centrando nesse tipo de amor, “Eu sou o filho desses pais,” então 
vocês obtiveram a qualificação para reivindicar o universo. No mundo religioso, este tipo de
religião é a primeira e última. Não haverá nenhuma outra. (90-199) 
 
Quando vocês se juntam a Igreja de Unificação, quais mudanças ocorrem? Onde ela difere das 
igrejas cristãs e religiões comuns, é que quando vocês têm experiências espirituais depois de 
se juntar à Igreja de Unificação, a Verdadeira Mãe e eu sempre apareceremos a vocês. Vocês 
verão isso. Vocês sentirão que este fenômeno se torna ajustado ao pensamento central 
inseparável de sua vida. Por esta razão, em qual corpo, em qual imagem Deus pode aparecer 
diante das pessoas na terra? Vocês devem entender que Deus pode aparecer diante de todos os 
filhos do mundo na imagem da Verdadeira Mãe e eu. 
 
Atualmente, a posição que Igreja de Unificação difere das outras é que, embora eu esteja aqui, 
estou espiritualmente orientando todos ao redor do mundo. Isto é verdadeiro ou falso? [É 
verdadeiro] Quem é que está fazendo isto? É o próprio Deus que está fazendo isto. Vocês 
devem entender o surpreendente fato que o próprio Deus desceu para fazer esse trabalho. É
assim como é. Por isso, quando vocês saem para testemunhar em algum lugar e se sentem sem 
esperança, eu apareço diante de vocês e mostro o caminho... É o mesmo para vocês. Se eu 
ensino de manhã e à noite, então não pode haver nenhum erro sobre isto. Isto seguramente 
virá a acontecer. (90-197) 
 
5) Fazendo Descer o Mundo Espiritual 
 
As pessoas pensavam que quando eu fui para Danbury, a Igreja de Unificação iria 
desaparecer. Entretanto, temos que liquidar toda a ignorância histórica até agora centrando em 
Danbury. Por isso, esse foi o tempo de cruzamento sobre 1945. Naquele tempo… Por que eu 
tive que ir para Danbury? É porque Nixon e Carter cometeram erros. A América falhou em 
cumprir suas responsabilidades. Eles criaram essas circunstâncias enquanto eu estava aqui na 
frente dos olhos deles. Por isso, novamente em 1983… Se tivéssemos sido capazes de avançar 
através da providência centrando em Nixon em 1973, então não teria havido qualquer 
problema, mas porque isso falhou, novos problemas surgiram em nível nacional. Assim, 
tivemos que ir para a Coreia para fazer a conexão novamente. Do contrário, não há nenhuma 
forma de retornar. Não importa quanto eu tente voltar, sem pagar indenização por isto 
novamente, eu não posso ir. Eu criarei uma condição para acusação. 
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Assim, focando em dezembro de 1983, fomos para a Coreia para mobilizar todas as pessoas. 
Tenho conduzido um movimento para ligar todas as pessoas. Fazendo isso, eu varri toda a 
nação. Completamente… Desta forma, eu me envolvi com Satanás em uma luta vigorosa. Por 
isso, toda a Coreia ficou muito entusiasmada sobre a campanha do Rev. Moon. Eu planejei 
dominar Satanás desta maneira. Porque este era o tempo que minha família estava recebendo 
ataques em nome do mundo inteiro, e sendo que Satanás não podia me atacar, ele atacou 
Heung Jin. O acidente ocorreu ao mesmo tempo da última convenção em Kwang-ju. Se a 
nação corresponde ao pai, então a igreja é análoga ao filho. Sob essas circunstâncias, sendo 
que o Cristianismo ainda se coloca em oposição, a fim de indenizar a situação, Heung Jin teve 
que seguir como o sacrifício. 
 
Por causa da oposição do Cristianismo na terra, não resta nenhum caminho para o 
Cristianismo no mundo espiritual centrando em Jesus, ajudar na terra. Os espíritos cristãos do 
mundo espiritual não podiam descer para a terra centrando em Jesus e ajudar quando o 
Cristianismo no plano terreno estava se colocando em oposição. Assim, tinha que haver uma 
condição de sacrifício feita a fim de conectar o mundo espiritual com a terra. 
 
Como vocês sabem, até agora não houve um exemplo, quando um homem espiritual ou um 
membro da família dos Verdadeiros Pais fosse para o mundo espiritual e fizesse um 
relacionamento direto. E o desejo definitivo dos espíritos é criar uma conexão de coração com 
os Verdadeiros Pais na terra. Entretanto, sendo que isso não pode ser feito, quando enviei meu 
filho a partir da terra, através do relacionamento com meu filho que foi para o mundo 
espiritual... Em outras palavras, seguindo através de Heung Jin eles podem descer a terra para
ajudar o Cristianismo e digeri-lo. Fazendo isso, o mundo espiritual cristão centrando em Jesus 
pode descer na terra em ressurreição da volta, e criar o ambiente para todo o mundo espiritual 
descer em ressurreição da volta. (161-80) 
 
O mundo espiritual está dentro do domínio de governo através e pelos Verdadeiros Pais. Por 
esta razão, ao mesmo tempo que os Verdadeiros Pais estão na posição de governar sobre a 
terra, nosso filho tem a permissão para herdar o direito de governar, e foi enviado ao mundo 
espiritual. O propósito de enviá-lo é a fim de trazê-lo de volta. Este é o propósito. 
 
Quando ele retorna, porque ele veio através dos pais, ele pode se estabelecer. Ele não tem que 
voltar. Ele pode se estabelecer e fazer sua missão. Vocês entendem o que isto significa? 
Portanto, o mundo satânico será derretido. Se um bom espírito desce temporariamente e volta 
depois que o trabalho está feito, então Satanás pode continuar suas formas antigas; mas ele 
virá a se estabelecer para o bem. Ele vai se estabelecer. 
 
Neste ponto, devido ao amor de Satanás, a realidade de morte veio a existir. A realidade de 
morte significa que não há nenhum caminho para ir e voltar. (Ele fala enquanto aponta para 
seus escritos no quadro) Ao estabelecer Heung Jin no lugar onde a realidade de morte veio à 
existência, essa realidade de morte está sendo demolida. Não centrando no amor de morte, 
mas centrando no amor verdadeiro, a realidade de morte está sendo superada. 
 
No meio disso temos que dirigir em uma participação que está centrada no amor dos 
Verdadeiros Pais. Assim, eu tenho dirigido a participação centrando nos pais. Ele pode vir 
aqui a qualquer tempo no fundamento desta participação. Ele pode viajar a qualquer 
momento. Não há nada que possa bloquear o caminho. Obteremos vitória sobre a realidade de 
morte. 
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Seção 2: O Significado de Hoje e os Principais Dias Sagrados da 
Igreja [Parte 1] 
 
1. A Divisão e Significado da Idade 
 
1) A Divisão dos Períodos Históricos e Sua Explicação 
 
O número da data de hoje, sete de julho, é 7 / 7; isto corresponde ao segundo curso de sete 
anos. 
 
Como vocês aprenderam no princípio, tem que haver o número 21. Para a criação, são 21 
anos. 
 
Passando através dos dois mil anos desde Adão e outros dois mil anos desde Abraão, Deus
tentou estabelecer o fundamento perfeito através de Jesus. 
 
Os dois mil anos depois disso é a história de prolongamento. O significado dos dois mil anos 
depois disso é que nesse período a história deve ser corrigida novamente. 
 
Quando o ano dois mil chegar, haverá grandes mudanças na Coreia. 
 
Centrando nestes dois mil anos, eu estive pagando indenização durante a história de sessenta, 
quarenta e vinte anos. 
 
O ano 1960 é o ano quando o período de dois mil anos foi trazido a uma conclusão e o 
período de quarenta anos começou. Este é: 
Sessenta anos desde 1920 a 1980 
quarenta anos desde 1940 a 1980 
vinte anos desde 1960 a 1980 
sessenta anos desde 1940 a 2000 
 
Quando olhamos para a história, é o momento para pagar indenização novamente. Nesses 
vinte anos, há três períodos de dois mil anos; tudo junto, seis mil anos devem ser indenizados. 
 
O primeiro curso de sete anos é indenização por Abraão. O segundo curso de sete anos é 
indenização por Jesus. O terceiro curso de sete anos significa a indenização pela perfeição. 
 
Quando tomamos por base a Igreja de Unificação, ela pode ser dividida em três estágios. O 
período antes de Abraão é o período antes da providência. De forma semelhante, mesmo em 
nossa Igreja de Unificação, esse período de preparação também existiu. A seguir, houve o 
período de total indenização. Tal como no período de conclusão da providência, Jesus vem e 
opera, a mesma coisa ocorre na Igreja de Unificação. 
 
Eles são análogos ao Velho Testamento, o Novo Testamento e o Completo Testamento. Além 
disso, estes também correspondem ao primeiro, segundo e terceiro cursos. Como vocês 
sabem, o segundo período é o período de indenização do Cristianismo. Este é o curso 
histórico de indenização. 
 
O Judaísmo não reconhecia o Cristianismo como uma religião. Assim, o Cristianismo seguiu
girando ao redor de pessoas periféricas, e os cristãos eram tratados como estranhos. 
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A história de Israel expandiu o domínio de Deus enquanto estava sendo rejeitada. Naquele 
tempo, os Israelitas estavam no topo. Entretanto, na realidade não era os Israelitas que 
estavam no topo, mas era a vontade de Deus pertencendo a eles que estava no topo. Vocês 
devem entender essa ideologia tradicional. 
 
Os Israelitas se tornaram negligentes sobre a vontade de Deus enquanto se apaixonaram por
eles mesmos, e o Cristianismo negligenciou a vontade de Deus enquanto estava tentando 
promover a cultura cristã. 
 
A partir de agora, mesmo em nossa Igreja de Unificação, devemos estar preocupados 
primariamente, não com a nova cultura, mas com Deus que dá surgimento a essas culturas. 
 
Embora fundamentos culturais e nacionais se submetam a mudanças, Deus permanece 
imutável. Porque o Cristianismo esqueceu da vontade de Deus, ele está definhando. 
 
O movimento conduzido pela Igreja de Unificação segue através do Velho Testamento – o 
estágio de formação, o Novo Testamento – o estágio de crescimento, e o estágio de 
aperfeiçoamento que é equivalente ao Completo Testamento. Ele contém os seis mil anos de 
história, e deve ser abreviado em sessenta anos. 
 
Quando examinam este movimento, centrando em mim, há uma diferença de vinte anos entre 
os sessenta anos até o ano dois mil em relação a 1940 como o ponto de início e o período 
entre 1920 e 1980. O período de sessenta anos entre 1920 e 1980 é um período de 
indenização. 
 
O terceiro estágio final conclui a indenização por toda a história. Estes são o primeiro, o 
segundo e o terceiro cursos de sete anos. 
 
No período entre 1980 a 2000, estamos entrando na era de restauração do Jardim do Éden, 
quando todas as coisas são indenizadas completamente. Em outras palavras, a vontade de 
Deus será cumprida. Devemos estabelecer uma única nação. Quando esse tempo chega, até 
mesmo o comunismo nos adorará. O mundo democrático também entrará em uma fase de 
desintegração, e seremos os únicos que permanecerão. 
 
Devemos indenizar todas as coisas no nível mundial até o ano de 1980. Vocês devem 
entender a razão pela qual nos vinte anos entre 1960 e 1980 houve rápidas mudanças. Quem 
causou isto? Foi por causa de nós. Devemos pavimentar o caminho desde abaixo do solo até o 
céu – isto significa que o caminho deve ser estabelecido desde o inferno até o céu. Tal coisa 
nunca ocorreu na história antes. 
 
Vocês devem ressuscitar isto neste período de vinte anos. Por esta razão, devemos conduzir 
uma campanha de liberação para o mundo espiritual e liberar o presente do mundo terreno. 
Devemos liberar tanto o passado como o presente. Depois de liberá-los, devemos iniciar um 
novo movimento em âmbito mundial. No período de vinte anos de 1980 a 2000, devemos 
formar uma esfera cultural em âmbito mundial. Devemos tornar este mundo em um novo 
mundo no período de oitenta anos entre 1920 e 2000. 
 
Como os oitenta anos de Moisés, nestes oitenta anos, o Reino do Céu na Terra deve ser 
edificado. Cruzamos o número sete para entrar no mundo do número oito. (1974.7.7. Centro 
de Treinamento de Belvedere. 69-2) 
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2) O Valor do Tempo Quando Estou na Terra 
 
Vocês não devem procurar por felicidade em outros lugares. Ela não pode ser encontrada no 
futuro. Em relação a felicidade, o momento quando uma pessoa pode receber os pais, e 
juntamente com os irmãos encontrar a nação e o mundo, é o ponto mais elevado de felicidade. 
Este é o pináculo da felicidade. Não importa quão bem sucedida seja uma pessoa, se ela perde 
seus pais, familiares e a tribo, então isso não pode ser considerado felicidade. Estar junto com
os pais, filhos e cônjuge que uma pessoa ama, e estar com a tribo, o povo e o céu, é a fonte de 
felicidade e realização do indivíduo. Este é o único momento que pode ser considerado o 
pináculo de felicidade. Depois que eu ascender, tal momento nunca voltará. (1971.11.26) 
 
Minha vida pode ser considerada a coisa mais preciosa. Vocês nunca terão outra oportunidade 
assim. A despeito de quão entusiasmados vocês ficaram sobre a vontade de Deus quando me 
encontraram pela primeira vez, se somente alguns anos depois disso vocês assumem a atitude 
de, “Eu não me preocupo sobre a providência. Eu apenas quero ter meu próprio sucesso,”
então isto é a mesma coisa como se uma noiva se vira contra você e tenta se casar com outra 
pessoa. Depois da morte, seu corpo fará acusações contra vocês, dizendo, “O que este pedaço 
de carne se tornou?” Os jovens devem fazer mais! Sendo que os jovens que representam três 
milhões de pessoas estão se tornando decadentes, vocês devem fazer mais! O coração que 
vocês sentiam pela vontade de Deus... Isto não é verdade? Quando um estudante se junta à 
Igreja de Unificação, mais do que sua própria casa, ele quer vir para a igreja primeiro… 
Todos vocês devem ter passado por essas experiências. A razão para isso é que, no momento 
quando a estação da primavera chega finalmente depois de seis mil anos, vocês serão puxados 
para o domínio da fortuna de muitos milhares de anos. Esta não é a fortuna de vários anos, 
mas de milhares de anos. Isto é assim porque este é o momento quando vocês podem fazer 
parte da fortuna dos muitos milhares de anos. Tal coração é extremamente precioso. Quando 
violam este tempo, vocês estarão violando a história. Isto será a mesma coisa que violar leis 
celestes. (1971.11.26) 
 
Somente depois de vários milhares de anos, essas coisas podem ocorrer baseadas na fortuna. 
Essas coisas devem ser resguardadas firmemente. Pensem sobre o tempo que ensino a vocês. 
Tais coisas puderam acontecer aos seus antepassados? É um milagre que neste tempo e época 
fomos reunidos nesta esfera estreita de nossas vidas. As pessoas que, centrando em suas 
tribos, podem fazer grandes milagres e inaugurar as bênçãos de milagres são as pessoas que se 
juntaram à Igreja de Unificação neste tempo. Esta oportunidade nunca existiu no passado e 
nunca existirá no futuro. Embora tudo mais possa perecer, esta vontade permanecerá para 
sempre. (1971.11.26) 
 
Não importa quantas pessoas há em sua família, tribo ou povo, o tempo quando vocês podem, 
no nível individual, cumprir isto não pode ser encontrado em qualquer outro momento da 
história. Se os ensinamentos da Igreja de Unificação são verdadeiros, então este é um 
momento único. (1971.11.26) 
 
Por esta razão, enquanto eu vivo na terra, vocês têm as grandes tarefas à sua frente, de criar 
instituições políticas internacionais ou instituições nacionais, e uma tradição nacional e todas 
as coisas para o futuro. Se vocês não podem concluir isto, então o povo coreano terá que 
sofrer tremendamente. O fato que vocês têm trabalhado lado a lado até agora a fim de edificar 
essa base e cumprir isto é algo do que a história pode se orgulhar. (1971.11.26) 
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Não há nada mais significante além do fato que vocês tiveram alegres momentos de servir os 
Verdadeiros Pais. Isto é verdade. Quando o mundo espiritual descobre que isto realmente é a 
verdade, então pensem sobre que olhar de esperança e felicidade os espíritos do mundo 
espiritual ostentarão em relação a vocês. Esta é a posição onde tudo de melhor e mais elevado 
se consumará. Este é o núcleo através do qual tudo de melhor pode ser ressuscitado. 
(1971.11.26) 
 
A providência e eu não estaremos sempre por perto. (1971.11.26) 
 
Quando refletem sobre este tipo de questões, vocês devem compreender quão temeroso e 
precioso é este tempo presente. (1971.11.26) 
 
A posição que vocês se colocam é a única posição no mundo inteiro. (1971.11.26) 
 
Neste sentido, na verdade devemos estar dançando na Igreja de Unificação. (1971.11.26) 
 
Este tempo notável quando podemos perseguir a materialização da esperança do futuro, este 
lugar a partir do qual quantidades ilimitadas de esperança brotam, este lugar que o Deus 
eterno pode garantir, este tempo é o tempo mais importante. (1971.11.26) 
 
Quando refletimos sobre o fato que o tempo que estamos vivendo, exatamente agora, é o 
único momento, é a tarefa dos membros da Igreja de Unificação sentir que a passagem de 
cada ano é triste e lamentável, e fazer uma firme determinação de viver a vida colocando sua 
vida em risco. Se vocês perdem esta oportunidade, então outra oportunidade não será dada 
para seus parentes e amigos. (1971.11.9) 
 
Vocês devem entender que a posição que estamos situados no presente, e este tempo que 
estamos atravessando agora, é um grande ponto de início da história. (1974.9.8) 
 
Se perdermos esta oportunidade, então mesmo se colocamos vários milhares de vezes de 
esforço e força, não podemos cumprir isto. Se perdermos o momento oportuno, tudo será 
perdido. Se este tempo passar, então mesmo se dez ou cem nações fazem o trabalho de uma 
única nação, ainda esse trabalho não será feito. Vocês devem entender que se não podem fazer 
isto, então seus descendentes devem pagar por isto muitas vezes. Vocês devem entender quão 
difícil é encontrar esta oportunidade. (1978.4.2.) 
 
Não podemos perder este tempo, esse momento oportuno. Assim, estamos em uma situação 
séria. Quando podemos estar no momento certo, neste momento, então o amor de Deus virá 
para nós. Vocês devem entender quão difícil é inaugurar este tempo e momento. A fim de 
apertar o botão, incontáveis nações foram sacrificadas e inúmeras religiões foram sacrificadas. 
An incredible price has been paid. Entretanto, até agora, o botão não pôde ser pressionado. 
Vocês devem entender que chegando nesta era da Igreja de Unificação de hoje, através de 
suas mãos frágeis, embora devotas, as coisas estão se desenvolvendo nesta era. Portanto, quão 
sérios estão todos os espíritos no mundo espiritual e Deus? (1978.4.2) 
 
No passado, santos e sábios trilharam a estrada da morte com forte fé enquanto nem mesmo 
tinham certeza sobre quantos milhares ou dezenas de milhares de anos mais tarde esses 
eventos ocorreriam. Contudo, para nós esta tarefa repousa diante de nossos olhos para ser 
cumprida, por isso, se não podemos fazê-la... (1976.1.1) 
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3) O Significado de Hoje 
 
Líderes devem entender que tipo de tempo estamos agora. Então, eles devem conhecer a
missão que devemos cumprir neste tempo. Quando vocês realizam sua responsabilidade, não 
devem seguir de uma forma casual. Vocês devem ter um entendimento claro e profundo de 
seu propósito. Além disso, não importa quão perfeito seja seu entendimento do propósito, se 
eu digo para se colocarem desta forma, vocês não devem se opor a mim. (24-227) 
 
Assim, que tipo de tempo é hoje? Este é o tempo quando, no nível mundial, coisas externas e 
coisas internas devem se dividir completamente. Este é o tempo quando as coisas internas e 
externas, tendo que enfrentar uma colisão, decidem sobre seu destino de vida ou morte. Este 
também é o tempo quando o mundo democrático e o mundo comunista, materialismo e 
espiritualismo entram em conflito um com o outro. Portanto, se vocês seguem as formas do 
mundo, então serão cada vez mais puxados para o mundo satânico. Ao contrário, se vocês 
negam este mundo e mergulham fundo na religião, então entrarão cada vez mais no lado de 
Deus. (102-231) 
 
A era de Jesus é uma era vertical. Meu tempo é a era horizontal. Seria fácil inaugurar esta 
nova era? Por isso, devemos orar por mais de sete anos de forma horizontal. Até agora as 
pessoas tinham que se esforçar por mais de vinte anos para encontrar com Jesus no mundo 
espiritual e orar. Isso era inevitável. Neste tempo, vocês ouvem as palavras do princípio e 
juram, “Para o benefício dos Verdadeiros Pais…” Desta forma, vocês entrarão na realidade de 
coração instantaneamente, dentro de uma semana. Quando vocês compreendem, depois de 
ouvir o Princípio Divino, que devem se tornar os verdadeiros filhos dos Verdadeiros Pais, 
então vocês entrarão imediatamente. Quão próximo está isso? Vocês devem entender quão 
próximos estão os Verdadeiros Pais. (131-158) 
 
A era está se aproximando cada vez mais do ponto de resolução. A história está fluindo na 
direção disto, e a religião e a ideologia também estão se aproximando disto. A fim de resolver 
este tipo de problema, há conflitos aqui e ali, e há lamentações aqui como também ali. 
 
Neste tempo de confusão, tal como no tempo quando as pessoas não podiam acreditar, as 
coisas não podiam ser conduzidas para algum tipo de resolução, Elias apareceu para expressar 
um novo tipo de coração. Não há alguma nova voz que revela o coração de Deus que não 
podia ser encontrado na história? Vocês devem pensar sobre este tipo de coisa. (6-35) 
 
Que tipo de tempo é este agora? É o estágio final. Deste modo, todos estão em um estado de 
coma, por isso eles estão na hora da morte. As pessoas não podem lidar com isto por elas 
mesmas. Neste ponto, se há um Deus, a questão que Ele deve lidar é sobre como salvá-las
novamente. (126-112) 
 
Agora, nosso tempo chegou. Estamos entrando no momento que Deus esteve desejando. 
Chegando diante de nossa porta está a era que incontáveis pessoas na história têm desejado. O 
tempo de esperança, pelo qual inúmeros sábios estiveram pavimentando o caminho com seu 
sangue. Isto depende de nossa própria era. 
 
A forma como as coisas estão agora são como o sentimento que nos tornamos iscas.
Emitimos o cheiro atrativo e circulamos ao redor do peixe grande batendo nossas caudas. Eu 
seguro essa isca até que o peixe grande morda, e então o puxarei. É assim como sentimos. 
Assim, quando temos tempo para ficar cansados, ou ter pensamentos triviais? 
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Depois de uma semana de jejum vocês diriam, “Peixe, se você quer morder, então morda, e se 
não quer morder, então esqueça isto?” Quando este tipo de coisa ocorre, vocês devem estar 
bem acordados. Mesmo se sua medula óssea fosse derreter, isto é muito excitante. (40-22) 
 
O tempo da cultura material baseada em energia ilimitada está se aproximando. No início, 
houve uma era de comer alimentos crus, e então houve a era de comer refeições cozidas, e a 
seguir a era de comer frutos do mar. Em outras palavras, o tempo de assumir a nutrição a 
partir da água virá. No futuro, o tempo virá quando podemos manter nossa saúde com 
alimentos científicos. Saltaremos para o tempo quando o esforço do homem é necessário. (4-
20) 
 
O que vocês devem fazer para trilhar o caminho da Vontade de Deus? A fim de trilhar o 
caminho da Vontade de Deus, vocês devem trilhar o caminho da providência. A seguir, há o 
período dos direitos humanos, e então o período do direito divino, e então há o período do 
direito do amor; é assim como é. 
 
Que tipo de era é o período de direitos materiais na história bíblica até agora? Este é o período 
de sacrificar ofertas. Uma oferta é uma coisa providencial. Vocês precisam disto para o 
processo da restauração, e não há nenhuma necessidade para isto no mundo da Vontade de 
Deus. 
 
O período dos direitos materiais é o período de sacrificar ofertas. O período dos direitos 
humanos é o tempo de sacrifício e serviço. O período do direito divino é o período do perdão. 
A seguir, há o período do ideal dos direitos do amor.  
 
Este ideal é o que é desejado. A primeira é a era do Velho Testamento, a segunda é a era do 
Novo Testamento e a terceira é a era do Completo Testamento. Eu acredito que os cursos 
históricos cujo propósito é que vocês cumpram a Vontade de Deus podem ser resumidos desta 
forma. (118-167) 
 
Este não é o tempo quando podemos mexer com ninguém agora, seja o líder de área, ou o 
líder regional, sobre a forma assim e assim que é o líder do VOC, e assim por diante. 
Devemos nos unir com uma única mentalidade e concentrar na direção e no objetivo que a 
nação precisa, cumprir a responsabilidade de toda a nação em cujo fundamento o povo 
coreano pode obter a soberania e estabelecer a base ideológica. Vocês devem entender que em 
um futuro próximo, chegará o momento quando devem conduzir este tipo de atividades. 
Vocês entendem? [Sim] (67-303) 
 
Não ignorem ou percam a oportunidade, ou sua tarefa será tirada. A única forma que vocês 
podem manter isto são os dois métodos que eu disse a vocês. Vocês devem se tornar pessoas 
que amam as outras pessoas... Se vocês podem colocar em prática estas duas coisas, então 
nunca perderão esta oportunidade.  Esta é a única coisa que há. Eu descobri que está é a única 
forma. (94-143) 
 
Quanto mais vocês se aproximam do destino, mais exaustos ficarão. Se Deus estivesse no seu 
lugar, então Ele tomaria o caminho mais difícil, o vale mais íngreme que nem mesmo Satanás, 
ou as pessoas más, nem qualquer outra pessoa pode segui-lo. Isto é assim com certeza. Assim, 
aqueles que têm a ambição gananciosa para se tornarem heróis por si mesmos, declinarão.
Todos aqueles que são gananciosos irão declinar. Vocês entendem? (94-24) 
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Seção 2: O Significado de Hoje e os Principais Dias Sagrados da 
Igreja [Parte 2] 
 
2. O Estabelecimento, Ritual e Proclamação dos Dias Sagrados 
 
1) O Noivado do Mestre 
 
Quatro horas do dia 27 de março de 1960 (calendário lunar: 1° de março), na antiga sede no 
primeiro distrito de Chung Pa Dong, o Pai realizou a cerimônia de noivado formal com a 
Verdadeira Mãe (Hak Ja Han) e a partir do ano seguinte, ele estabeleceu esta data como o Dia 
dos Pais. (A partir das anotações do Rev. Hyo Won Eu) 
 
2) O Matrimônio Sagrado do Mestre 
 
No dia 11 de abril de 1960 – 16 de março no calendário lunar – o matrimônio sagrado de 
nosso Mestre e a Srta. Hak Ja Han ocorreu. 
 
A cerimônia sagrada começou às 10 horas. O mestre jogou sal bento pela sala da cerimônia. A 
primeira cerimônia foi a “Cerimônia dos pais da restauração através de indenização,” e foi 
conduzida com 700 homens e mulheres que foram escolhidos de cada congregação da igreja. 
 
Depois de entrarem e subirem até a plataforma, eles ofereceram uma breve oração ao Pai 
Celeste e fizeram uma proclamação. Seguindo a isto houve discursos de Won Pil Kim e Dal 
Ok Chung e poesia por Kwang Ryol Eu. 
 
Seguindo a isto foi a segunda cerimônia, “A cerimônia dos Verdadeiros Pais.” Os dois 
entraram novamente e, oferecendo seu juramento e quatro venerações a Deus, eles inclinaram 
um para o outro três vezes, e então trocaram presentes. A parte principal da cerimônia se 
concluiu com outra inclinação um para o outro. Então eles se posicionaram juntos diante dos 
membros. 
 
De acordo com a ordem dos eventos, houve uma oferta de presentes, e como representantes, 
Jun Yeong Lee, Young Whi Kim, e Dae Hwa Chung ofereceram os presentes, e dois estudantes 
do colégio, Ju Jin Eu e Myung Ae Kim, leram os votos. A cerimônia terminou com o 
juramento do Mestre e a oração de bênção. (Sa-Bo, No. 1, página 3) 
 
Este é o dia que o sal bento foi utilizado pela primeira vez. (9-79) 
 
A fim de liquidar a perseguição em nível mundial, devemos pagar indenização pela condição 
de indenização física e espiritual que Jesus não pôde cumprir no nível mundial. Estabelecer na 
Coreia o fundamento no qual Jesus… Qual é o desejo longamente esperado de Jesus? Não é o 
casamento? Isto não é verdade? [Sim] Qual é a esperança eterna de Jesus? Não é se casar? 
Qual mais seria o desejo de um homem? Jesus também não é um homem? [Sim] De quem é o 
desejo de se casar diante de Deus e centrando no amor de Deus? [O desejo de Jesus] Esta é a 
esperança longamente acalentada de Jesus. Entretanto, sendo que devido à sua morte, ele não 
pôde cumprir seus desejos, é seu desejo retornar novamente e realizar esse sonho. Portanto, 
hoje devemos realizar na Coreia os desejos de Jesus não realizados em Israel, e do Judaísmo 
centrando na Igreja de Unificação. O que é isto? [Casamento] Qual casamento? É o 
matrimônio sagrado. Eu me casei em 1960. Ao fazer isso, estabeleci o padrão no qual a 
indenização pode ser paga. (122-106) 
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Porque eu edifiquei o fundamento da família em 1960, não pereceremos agora. Se não 
pudéssemos edificar o fundamento da família, então teríamos sido condenados. Quão 
histórico foi o Matrimônio Sagrado no ano de 1960! O fato que Adão poderia preparar um 
fundamento na terra e receber Eva, como Eva aperfeiçoada, na base dos esforços que foram 
feitos por seis mil anos de história para encontrar um único Adão, significa que a separação 
que ocorreu entre o mundo espiritual e o mundo físico está sendo reunida na terra. 
 
Homem é o representante do céu, e mulher é a representante da terra. O mundo espiritual e o 
mundo físico que foram anteriormente separados estão sendo colocados juntos novamente. A 
parede, que demonstrava que Adão e Eva eram inimigos, está sendo desmantelada. Esta 
parede que impedia Adão e Eva de encontrarem Deus está sendo derrubada. Satanás 
desaparecerá. Desta forma, Deus e Adão e Eva se tornarão uma unidade. (122-97) 
 
Vocês não entendem quão surpreendente foi oferecer a cerimônia do matrimônio sagrado em 
1960, depois que Adão, a quem Deus esteve esperando por seis mil anos, veio e pagou a 
indenização na terra. Quando Deus estava assistindo este evento, quão nervoso deve ter sido 
este momento, tal como caminhar em uma camada fina de gelo que pode determinar vida e 
morte de uma pessoa. Porque eu entendi todo o cenário da Vontade, fui capaz de tomar 
decisões apropriadas e superar tudo isto. Vocês entendem? (122-102) 
 
O ano de 1960 é um ano pelo qual devemos ser gratos? [Sim] Vocês devem entender quão 
gratos devem ser. Portanto, a partir de 1960, ocorreram grandes terremotos no mundo 
satânico. Historiadores falam sobre isto também, mas por que houve esses tremores? Por que 
essas grandes mudanças ocorreram no período de quarenta anos de 1960 a 2000? A fim de
restaurar este mundo, ele deve ser desmantelado, disperso e arrasado. Por esta razão, tais 
coisas acontecerão nos quarenta anos internos e os quarenta anos externos. (122-103) 
 
Centrando em 1960, eu recebi a Mãe, conduzi a cerimônia do matrimônio sagrado, e 
centrando na família dos Verdadeiros Pais, eu estive criando uma tribo. (135-178) 
 
Depois de selecionar a mãe desta forma, a idade das mulheres veio para a Igreja de 
Unificação. A idade das mulheres é o tempo de tribulações. (122-105) 
 
3) A Cerimônia de Bênção dos Três Filhos 
 
Cerimônia da restauração da criação e a cerimônia da restauração dos filhos. 16 de abril de 
1960, 60, dia 21 de março no calendário lunar. 
 
Hoje é a data que realizamos a cerimônia de matrimônio sagrado na qual três casais de filhos 
e filhas do céu se juntaram. 
 
Às dez horas da manhã, a primeira cerimônia, “a cerimônia da restauração de todas as coisas,” 
foi realizada. 
 
Depois que o Mestre se sentou em uma cadeira no palco, ele recebeu as inclinações e os 
presentes de muitos representantes de membros, e depois da leitura dos votos pelo Sr. Won Pil 
Kim, os Verdadeiros Pais levantaram suas mãos e fizeram uma oração de bênção. E com a 
oração a cerimônia chegou à sua conclusão, e havia 21 pessoas além do Mestre e sua esposa 
que foram chamados a tomarem parte diretamente na cerimônia. 
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Imediatamente a seguir, começou a segunda cerimônia, e esta foi a cerimônia de bênção que 
ligava eternamente os três casais, Won Pil Kim e Dal Ok Chung, Hyo Won Eu e Kit Ja Sa, e
Young Whi Kim e Dae Hwa Chung. 
 
Com eles, a primeira cerimônia conduzida foi a “cerimônia da restauração dos filhos.” De 
acordo com a ordem descrita acima, os três casais espaçados uniformemente caminharam na 
direção do palco onde o Mestre estava sentado, e parando diante do palco, eles se colocaram 
alinhados. Enquanto o espírito de milhares de anos habitava naquele lugar, ocorreu um ritual 
nervoso de tirar o fôlego de perguntas e respostas entre o Mestre e os casais. Depois disso, o 
Mestre ofereceu uma oração de bênção em ressonância com o coração de Deus, que consuma 
a história, busca o início da história, e traz os tristes momentos históricos e vicissitudes da 
restauração. (Sa-Bo, no. 1, p. 3) 
 
Quando dou a Bênção para famílias, eu devo fazer isso girando ao redor de três famílias. 
Vocês entendem o que isto significa? Por isso, mesmo quando estava dando a bênção para 
meus próprios filhos, eu fiz isto centrando em três famílias. Havia também esse tipo de 
significado histórico. Vocês entendem? Somente quando vocês ligam na terra o que esteve 
dividido no mundo espiritual, isto também pode ser ligado no mundo espiritual. Somente 
quando a indenização é paga completamente na terra, isto também começará a ser quebrado 
no mundo espiritual. O mundo satânico será eliminado. (122-101) 
 
4) A Proclamação do Dia da Ressurreição do Coração 
 
O propósito primário do curso de restauração que encaramos hoje é encontrar o Senhor do 
Segundo Advento. A missão do Senhor do Segundo Advento é a restauração do coração que 
foi perdido devido à queda. Portanto, devemos receber aquele que conquistou o coração que 
dá surgimento à ressurreição de nossa geração. (9-89) 
 
Os santos e sábios até agora estiveram extremamente tristes em suas mentes e corpos. 
Entretanto, não houve ninguém que sentia tristeza em seu coração. A lamentação do mundo 
do coração ainda é uma realidade a ser desbravada. Somos chamados para ser a vanguarda 
que deve desbravar esta realidade. Deste modo, devemos passar através das três portas do 
fundamento do corpo, do desejo da mente, e da pressão do coração. 
 
Vocês foram chamados por Deus para serem a vanguarda da história que pode transformar a 
história. Isto não é apenas em palavras. Somente depois que a porta para o coração é aberta, é 
que o noivo pode aparecer e Deus pode ir e vir livremente. Portanto, o que virá primeiro é o 
coração, e o segundo também é o coração. 
 
Não importa o quê, devemos passar pela porta do coração. Sem estabelecer a condição de ter 
passado pela porta do coração, não podemos ser ressuscitados. Jesus não pôde entrar no reino 
do céu porque não pôde resolver a questão do coração. Assim, o que vem primeiro é o 
coração, e o que vem como milésimo ou décimo milésimo também é o coração.  
 
Somente quando esta porta para o coração é aberta, uma pessoa pode entrar no reino do céu. 
Quando a porta para o reino do céu se abre, somente aquelas pessoas que não têm cicatrizes 
em seus corpos, mentes e coração, podem entrar. A pessoa que faz o trabalho de Jesus em seu 
nome sem ser ferido em seu corpo, mente e coração é o irmão de Jesus. 
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Essa pessoa pode chamar Jesus de irmão mais velho. Este é um privilégio entre todos os 
privilégios. A história do passado foi a história de conflito sobre o domínio de territórios e 
ativos externos. Entretanto, este é o tempo quando a luta é internamente para o domínio de 
pessoas e ideologias. Porque este conflito interno não chegou à uma conclusão, a porta para o
céu permanece bem fechada. Somente quando o perfeito emerge, este conflito será resolvido e 
a porta para o reino do céu se abrirá. Isto não é nada mais além da liberação do coração. 
Portanto, céu e terra devem ser liberados em relação à realidade do coração. Céu e terra neste 
momento também estão lamentando em uma tentativa de edificar um relacionamento de 
coração. 
 
Deus criou toda a criação através do relacionamento de coração. Por esta razão, o coração está 
até mesmo conectado com um punhado de grama. Entretanto, devido à queda do homem, este 
relacionamento foi cortado. Se há alguém que pode conectar o relacionamento do coração do 
céu e o relacionamento de coração da terra, então ele pode resolver qualquer problema no céu 
e terra. (9-88) 
 
Na celebração de Páscoa de hoje, nosso coração é o problema. Devemos nos tornar pessoas 
que podem trazer o sabor original em nossa vida prática, da maneira que Deus deseja. Não 
houve uma única pessoa no céu ou na terra que reivindicou ter aperfeiçoado a ressurreição. O 
fato é que nesta península, onde nosso povo vive, a ressurreição está ocorrendo e merece 
nossa humilde gratidão, com nossas cabeças inclinadas. Se há alguém que tenha encontrado 
este padrão, então essa pessoa é alguém que não pode ser negociado, nem mesmo por bilhões 
e bilhões de dólares. Embora possa parecer que ele perdeu tudo, ele é de fato alguém que 
possui tudo. Eles são os filhos ou as filhas que retornam felicidade, alegria e realização ao pai 
que está vindo com a soberania do coração em suas mãos. Por isso devemos nos enxertar ao 
mundo de seu coração. 
 
Deus é nosso pai, e o Senhor Salvador e nosso noivo. Deus nos ajudou a ser despertados para 
o coração desejado, como também para o Deusismo e a lealdade. A partir de agora, devemos 
marchar em frente enquanto possuímos o coração dos relacionamentos de pai e filho, esposo e 
esposa, e rei e ministro, e unificamos todas as ideologias. Sob o nome desse pai, não há nada 
que não pode ser perdoado e nenhuma triste vicissitude que não pode ser resolvida. No nome 
do noivo, não há nada que uma pessoa não possa ceder. Quando nos tornamos leais a um rei, 
não há nenhuma forma que não nos tornaremos unidos. Esta é a conclusão final da 
ressurreição do coração. 
 
Durante quarenta anos da minha vida, eu tenho esperado por uma chance para dizer estas 
palavras. Agora que finalmente tenho uma chance para dizê-las, vocês devem manter em seu 
coração que é uma honra imensurável para vocês serem capazes de ouvi-las. (8-91) 
 
5) Dia dos Filhos 
 
Dia 9 de novembro de 1960 (1° de outubro pelo calendário lunar), na antiga sede da igreja no 
primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
6) A Restauração da Base de Quatro Posições 
 
Dia 27 de janeiro de 1961 (11 de dezembro pelo calendário lunar), o nascimento de Ye Jin 
Nim, na antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
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7) A Cerimônia de Dedicação para Mulheres 
 
Dia 2 de fevereiro de 1961 foi a cerimônia de dedicação de Ye Jin Nim (sétimo dia depois do 
nascimento – filhas são dedicadas no sétimo dia e filhos são dedicados no oitavo dia) na 
antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
8) Proclamação do Dia da Ressurreição Substancial 
 
Dia 17 de abril de 1961, nas costas da montanha onde o cemitério público Dong Jak Dong
está localizado, no culto de Páscoa.  
 
Este é o dia que Jesus ressuscitou. Quão grande é este dia? Quando recebem a Bênção de 
Jesus, vocês serão capazes de se colocar no fundamento de Jesus que obteve vitória no mundo 
espiritual. Vocês devem vir com a aparência do bravo soldado que pode lutar e vencer sobre o 
grande inimigo do céu e terra. 
 
Quando vocês seguem esta estrada sem problemas, então ir para o reino do céu não é um 
problema. Sendo que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição espiritual, vocês devem 
somente felicitar depois de cumprirem a ressurreição substancial e alcançar o propósito. 
Somente depois de ressuscitarem completamente, vocês podem se relacionar com Jesus como 
um irmão. Deus saudou este dia com lágrimas e lamentação. O que é a ressurreição perfeita? 
É a ressurreição substancial, a qual cumpre o propósito de criação. (11- 145) 
 
A fim de se tonar um ser que pode ressuscitar substancialmente a partir de agora, uma pessoa 
deve indenizar o padrão histórico, e obter vitória sem falhas na batalha da vida real. Esta é a 
única forma para ressuscitar substancialmente. O dia que isto pode ser alcançado é o dia da 
ressurreição substancial. Somente quanto este padrão é estabelecido, uma pessoa pode dizer, 
“Adeus, mundo de tristeza, adeus. Vamos retornar agora,” e o mundo substancial virá. 
Somente pela conclusão do padrão de noivo e noiva, o desejo de Jesus, através do curso de 
conflito histórico podemos finalmente edificar o reino do céu na terra pelo qual estivemos 
esperando. (11-337) 
 
A fim de inaugurar o dia da Segunda Vinda, devemos aperfeiçoar todos os padrões históricos, 
e estar confiantes que podemos proteger qualquer coisa. Agora, se alguém que pode herdar a 
missão de Jesus e o coração de Deus chega finalmente, então essa pessoa é o principal caráter 
deste mundo. A ressurreição substancial deve até mesmo ser alcançada dentro do coração. 
Esse é o tempo quando o céu e a terra serão transformados. 
 
A fim de que o dia da ressurreição substancial venha, deve haver pais substanciais e filhos 
substanciais. Através da ressurreição substancial, vocês devem marchar para a posição de 
glória. A fim de fazer isso, vocês devem conduzir uma feroz batalha. Fazendo isso, vocês 
devem estabelecer a soberania de glória. Esta estrada deve ser percorrida, independentemente 
se estamos mortos ou vivos. (11-338) 
 
9) Cerimônia de Vitória 
 
Dia 21 de fevereiro de 1963, na província de Kang-Won, Município de Myung-Ju, Wang-San 
Myen, Gu-Jel Li, No-In Bong. 
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10) Partida do Navio, Chen-Seung 
 
Dia 26 de junho de 1963, às 8:35 da manhã, no porto da cidade de In-Chun, Man-Sek Dong. 
 
11) O Dia de Todas as Coisas 
 
A cerimônia realizada no dia 26 de julho de 1963 (6 de junho pelo calendário lunar), na antiga 
sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
Depois que o Verdadeiro Pai explicou “O Dia de Todas as Coisas” como o dia de esperança 
que Deus esteve esperando enquanto estava conduzindo a longa história, ele realizou a 
cerimônia “Hen-Gong” quando todas as coisas de céu e terra são oferecidas no nome dos 
filhos do céu. A cerimônia Hen-Gong foi o momento quando o Dia de Todas as Coisas foi 
instituído. Ele proclamou neste momento que a partir do ano seguinte à data de 1º de maio do 
calendário lunar seria definido como o Dia de Todas as Coisas. (revista Seng-Hwa, nº 29) 
 
12) A Oferta para o Fundo de Indenização 
 
Dia 12 de maio de 1964, de manhã, na antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa 
Dong. 
 
Eu estabeleço este dia como o dia quando o valor do sangue de Abel e de Jesus é indenizado. 
Os quatro anos do curso de sete anos até agora foram consumados pela condição de 
indenização, mas os três anos restantes será o tempo quando nos reunimos como uma unidade 
no fundamento da vitória individual para subir além do padrão de indenização nos níveis 
nacional e mundial. (14-69) 
 
Originalmente, o Dia de Todas as Coisas deveria ter sido instituído primeiro, e então o Dia 
dos Filhos e o Dia dos Pais deveriam ser estabelecidos, mas a Igreja de Unificação teve que 
assumir o curso oposto. Eu, no nível individual, reivindiquei o Dia de Todas as Coisas e o Dia 
dos Filhos, e nesse fundamento, eu institui o Dia dos Pais. 
 
Pais que vieram com amor verdadeiro não podem estabelecer o Dia dos Pais a partir da 
posição de verdadeiros pais a menos que experimentem primeiro o sentimento de terem sido 
abandonados pelos filhos. 
 
Judas comprou um túmulo com o dinheiro que trocou por Jesus. Assim, devemos utilizar o 
fundo de indenização para preparar uma casa onde os santos podem estar. O fundo de 
indenização é o mais precioso de todos os dinheiros. Há muitas histórias não contadas no 
fundamento deste fundo. Há muitos eventos miseráveis. (14-70) 
 
13) A Proclamação do Templo Simbólico 
 
Dia 23 de maio de 1964 (12 de abril pelo calendário lunar), na antiga sede da igreja no 
primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
A condição que está destinada a ser estabelecida simbolicamente e em imagem é a partir do 
indivíduo para a família... Seu propósito é expandir. A condição é estabelecida em símbolo, 
em imagem, e em substância. Nos conflitos internos e externos, é preciso atravessar os 
estágios em símbolo e em imagem. Nações, religiões, e tudo mais serão separados. 
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Tomando a direção oposta, devemos trazer todas estas coisas em unidade. Se o Cristianismo 
tivesse servido o salvador, tudo teria sido cumprido instantaneamente, mas porque ele falhou 
em fazer isso, estas coisas devem ser reivindicadas de volta através do curso dos estágios de 
símbolo, imagem e substância. 
 
Nesta cerimônia, o Jardim do Éden é estabelecido, o povo é estabelecido, e assegurando-os na 
terra, devemos seguir em frente de acordo com o padrão do céu. 
 
Devemos lutar com a convicção e atitude que somos os donos deste mundo e desta nação. 
Esta é a cerimônia na qual o palácio celeste, a soberania celeste, e o povo do céu são 
estabelecidos, cruzando para a nova era. Além disso, esta é a água da vida. Vocês devem 
beber esta água juntamente com o sal bento sempre que seu coração está perturbado. Quando 
a água está prestes a se esgotar, vocês devem preenchê-la antes da seis horas da manhã antes 
de alguém bebê-la. 
 
O sal bento tem o poder para separar externamente enquanto a água da vida tem o poder para 
dividir internamente. A água da vida se conecta ao coração. (A partir das anotações do Rev. 
Hyo Won Eu) 
 
14) A Cerimônia de Subjugação Substancial de Satanás 
 
Dia 9 de junho de 1964, na antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
A. A Primeira Parte 
 
A cerimônia de subjugação substancial de Satanás, a qual será conduzida em três partes hoje, 
tem o significado que possuindo os plenos poderes do mundo original e instituindo a 
soberania do bem, seria possível governar centrando no coração. Agora, encontrando o servo 
e o filho, como também os pais que estão fazendo a missão de pai e mãe, devemos preparar a 
base na qual Deus pode governar diretamente o mundo da criação. 
 
A fim de preparar esta base, Deus esteve trilhando o caminho de sofrimento e crucifixão. 
Agora, Deus está para colher o que esteve semeando até agora, e fazendo realizações corretas 
para cruzar para a nova era. 
 
Até agora, a fim de pagar indenização na era do Espírito Santo, o Espírito Santo também se 
colocou na posição de uma pessoa decaída, mas a partir de agora, o Espírito Santo deve ser 
capaz de julgar diretamente os injustos. Até agora, não se interferia em ações erradas, mas a 
partir de agora, mobilizando o mundo espiritual, todos devem ser responsáveis por suas 
responsabilidades. 
 
Agora entramos na era quando devemos servir diretamente o pai. Devemos agir recebendo as 
direções diretamente do pai. 
 
Até agora, a fim de pagar indenização o trabalho foi feito, mas a partir de agora o trabalho 
deve ser feito a fim de fazer as pessoas pagarem indenização. Deste modo, vocês devem se 
colocar na posição do Espírito Santo. Além disso, vocês devem ser figuras públicas 
representativas do todo, e não somente do indivíduo. Seus sentimentos e ressentimentos 
individuais não devem afetar a sua realização do trabalho público. 
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Porque a restauração é centrada nos pais e filhos, não importa quão difícil possa ser uma 
situação que enfrentem, vocês devem viver centrando em Deus a fim de colher a bênção e 
subjugar todas as pessoas esclarecidas. A partir de agora, todas as pessoas iluminadas virão na 
direção deste lugar. Deste modo, vocês devem agir em nome de Jesus e do Espírito Santo. 
 
Vocês devem oferecer tudo para encontrar as demandas de Deus. Além disso, vocês devem 
obedecer absolutamente as direções públicas. Mesmo se uma direção não é boa, se vocês 
podem obedecê-la, isto será transformado em bênção. 
 
A partir de agora, vocês devem conduzir uma nova vida diante de Deus. Vocês têm a 
responsabilidade para orientar as pessoas, mesmo se isto não tenha sido dito para vocês. 
Vocês devem deixar todas as bênçãos que Deus confiou darem frutos. 
 
Esta cerimônia junta novamente a divisão no espírito divino. Vocês devem ser mais 
preocupados sobre a providência do que com vocês mesmos. Até agora estivemos trabalhando 
para pagar indenização, mas a partir de agora, todos estarão trabalhando para criar suas 
próprias realizações. 
 
Até agora o Espírito Santo esteve trabalhando diretamente, mas a partir de agora, Deus 
trabalhará diretamente. Vocês também devem agir em meu nome. A segunda parte da 
cerimônia a ser realizada ao meio dia está destinada a demonstrar a atitude implacável em 
relação à injustiça e unir céu e terra, que estiveram separados. Ao mobilizar o mundo 
espiritual e seguir em frente para uma nova luta de acordo com a nova diretiva, o corpo 
substancial de Satanás na terra será liquidado. 
 
B. A Segunda Parte 
 
Se vocês espalham estas palavras com a convicção que nenhuma injustiça pode permanecer 
diante da verdade, então por conta desta verdade, o medo permeará o mundo satânico. No 
futuro, o que se desdobrará é a tomada de volta da primogenitura centrando no mundo. 
Quando espalhamos a verdade, os espíritos também nos ajudarão. 
 
A cerimônia realizada de manhã foi a cerimônia para estabelecer a condição para o 
julgamento do coração. A cerimônia sendo realizada à tarde é a cerimônia para estabelecer a 
condição de se colocar diante de céu e terra centrando na palavra, e unir céu e terra 
anteriormente divididos. Até agora, esta palavra tem sofrido as calúnias deste mundo, mas 
esse não será mais o caso a partir de agora. A partir de agora, tanto quanto trabalhamos, a
palavra será propaganda amplamente. 
 
C. A Terceira Parte 
 
Esta terceira parte da cerimônia depois da primeira e da segunda, é para estabelecer a 
condição de julgamento de caráter. Esta é a última cerimônia que se refere à nação (Coreia). 
Não temos que fazer uma cerimônia para o benefício do mundo. As tribulações que a nação e 
a igreja se submetem se tornam a base para subjugar o corpo substancial de Satanás. 
 
Não iludam sua consciência. Isto estará registrado no céu. 
 
O que misturamos na água da vida? Tal como Moisés moeu o bezerro de ouro e o misturou na 
água e fez seu povo beber, devemos misturar Satanás na água da vida.  
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Se vocês ostentam o deleite de um vencedor em seu coração e trabalham sem parar, então isto 
permanecerá como suas próprias realizações. Agora, sendo que devem estabelecer este tipo de 
condição, vocês devem ter a confiança para subjugar Satanás. (14-83) 
 
15) A Cerimônia Conduzida por Cristãos 
 
Dia 15 de julho de 1964 (17 de junho pelo calendário lunar) às 8 horas da manhã, na antiga 
sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
O número 144 é o número de toda Israel e o número do segundo Israel em nível mundial. A 
direção de todo do Cristianismo deve ser mudada. Através desta cerimônia, todas as igrejas 
cristãs se colocam na posição de Abel, enquanto o resto da humanidade se coloca na posição 
de Caim. Nossas 144 pessoas devem permanecer leais, como uma troca. Então, seremos 
capazes de fazer, com concentração, todas as obras realizadas no tempo de Jesus. 
 
Todo o corpo de 144 pessoas (12 vezes 12) é o representante de 144.000, e embora parece um 
pouco miserável, ele tem um grande significado. (Anotações do Rev. Hyo Won Eu) 
 
16) A Cerimônia de Golpear Satanás Espiritual 
 
Dia 14 de agosto de 1964 (7 de julho pelo calendário lunar) às 7 horas da manhã, na antiga 
sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
17) A Cerimônia de Golpear Satanás Físico 
 
Dia 21 de agosto de 1964 (14 de julho pelo calendário lunar) às 11 horas da noite, na antiga 
sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
18) A Cerimônia de Multiplicação das Velas ShimJung 
 
Dia 5 de janeiro de 1966 às 10 horas na antiga sede da igreja em Chung Pa Dong. 
 
Sendo que o Pai selecionou campos sagrados em 120 lugares em todo o mundo, e os filhos 
abençoados se colocam aqui, agora devemos nos tornar uma unidade com Deus. 
 
O significado desta vela Shim Jung é herdar o coração do Pai e restaurar a posição de Adão e 
Eva antes da queda. O significado por trás dela é que uma pessoa deve ser derretida a fim de 
iluminar o mundo. Ele orou que esta seja a fonte de nosso orgulho e tenha o poder para 
iluminar nosso espírito. (Anotações do Rev. Hyo Won Eu) 
 
19) A Cerimônia de Dedicação das Pedras 
 
Dia 27 de janeiro de 1968, na antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
Agora eu dedico as pedras e a terra trazidas de 120 campos sagrados das 40 nações que 
simbolizam todo o céu e terra, assim, por favor, permita que isto se coloque como a condição 
de dedicação de todas as coisas dessa nação. Ao realizar esta cerimônia, por favor, permita 
que todo o poder e autoridade se reúnam no lado do céu e causem o declínio de todo poder e 
autoridade do mundo satânico. 
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20) A Proclamação do Dia de Deus 
 
1º de janeiro de 1968.  
 
Pontos principais: 
(1) O fundamento vitorioso foi preparado, no qual Deus pode livremente trabalhar centrando 
na tribo ou na família. 
(2) Agora, podemos alcançar o padrão que Deus desejava no Jardim do Éden centrando em 
Adão e Eva. 
(3) Quando este dia está sendo instituído, a marcha na direção ao estágio de desenvolvimento
em uma nova dimensão se tornou mais viável. Além disso, porque a história até agora tem 
sido a história de indenização, todos os esforços, suor e lágrimas, e todas as nossas realizações 
foram somente para o benefício da indenização, e isto não pôde produzir resultados que Deus 
pudesse realmente sentir felicidade. 
(4) Entretanto, a partir de agora, todas as realizações que fazemos através de nosso sangue, 
suor e lágrimas já não desaparecerão mais como as condições de indenização no mundo 
satânico. 
(5) Nossa tarefa a partir de agora estará conectada com vocês mesmos, e assim, vocês serão 
capazes de colhê-las como suas próprias realizações. Entramos nessa era. Em outras palavras, 
o tempo chegou quando todos os nossos esforços serão consolidados com a vitória de Deus. 
Este é um tempo glorioso, um tempo quando Deus pode ficar feliz: 
(a) A era quando Deus pode intervir. 
(b) Esta se tornou uma era quando Deus pode coordenar diretamente centrando na família do 
céu. 
(6) A realidade de tempo está estabelecida quando seu trabalho duro pode dar fruto. 
(7) Esta se tornou a fonte ilimitada de orgulho diante de Deus. Diante de Satanás, isto 
constitui uma causa de sofrimento ilimitado. 
(8) Devido à instituição do Dia de Deus, o tempo se tornou maduro para incontáveis espíritos 
do mundo espiritual descerem a terra e girarem em torno dos desejos de Deus, e lançarem um 
ataque em grande escala. 
(9) Até agora, a fortuna do mundo era invisível. Agora entramos na era quando vocês podem 
colher as bênçãos. 
 
Pontos a serem lembrados no tempo da proclamação do Dia de Deus: 
(1) Vocês devem entender o profundo significado e valor deste dia. 
(2) Vocês devem desbravar seus estilos de vida e atitude tendo esta data como um referencial 
de orientação, e indo um pouco mais longe, vocês devem buscar cumprir sua responsabilidade 
como a tribo unificada que completa a responsabilidade no nível tribal. 
(3) Vocês devem fazer as coisas que eu queria fazer. 
(4) Vocês devem se equipar com todas as qualidades necessárias de um verdadeiro patriota. 
(5) Vocês têm a responsabilidade de ensinar seus descendentes sobre o significado do Dia de 
Deus e deixar para eles a tradição de realizá-la como sua vontade. 
(6) Vocês devem ser filhos e filhas filiais dignos, e serem capazes de se vangloriarem diante 
de Satanás de sua aparência imponente e intrépida, e concluir sua responsabilidade como as 
encarnações da bondade. (A partir de anotações do Rev. Hyo Won Eu) 
 
Pela proclamação do Dia de Deus no primeiro dia de janeiro de 1968, eu restaurei a posição 
de pais que não caíram. Através disto, Satanás será completamente dizimado e o ser humano 
será completamente restaurado. (21-23) 
 



272 
 

1º de janeiro de 1968 é o primeiro dia de alegria na história. Deus esteve esperando pela 
realização dos ideais de criação quando Ele pode finalmente se tornar um único corpo com 
Adão e Eva centrando em Seu amor, e repousar. Vocês devem entender que esse dia é o Dia 
de Deus. (Aplausos) Não importa quanto o mundo se oponha, e quanto céu e terra se 
coloquem em oposição, esta data, para Deus, ainda será um dia feliz e gratificante, pela 
primeira vez na história, desde a criação do mundo. (161-46) 
 
O significado do Dia de Deus é que este é o dia quando entramos no domínio direto de Deus. 
Além disso, o Dia dos Pais é o dia que simboliza a restauração pelos pais decaídos de sua 
posição antes da queda. Além disso, instituímos não somente o Dia de Deus e o Dia dos Pais, 
mas também o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. (34-103) 
 
Somente no 1º dia de janeiro de 1968 fomos capazes de estabelecer o Dia de Deus. Isto não é 
assim? [Sim] Por que é assim? Tivemos que cruzar o curso de sete anos. Por isso, depois que 
entramos na realidade do domínio direto de Deus, pudemos estabelecer o Dia de Deus. 
 
Através da instituição do Dia de Deus, todos os dias tristes perdidos na história como também 
o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, e o Dia de Todas as Coisas foram indenizados e lançamos 
um início de pleno direito no nível mundial. Vocês entendem? Assim, a Mãe teve que seguir 
através do curso de sete anos. Era Adão que estava destinado a protegê-la através de tudo isso. 
(122-105) 
 
Embora vocês tenham sido ignorantes – como um filho imaturo, sendo conduzido de volta 
enquanto chora e faz todos os tipos de coisas infantis – a missão dos pais é enorme. Eles
devem decidir a estrada que devem tomar, escalar as montanhas que devem escalar, e cruzar 
os oceanos que devem cruzar; é assim como eles têm seguido até agora. Assim, o fato que 
através deste curso, passando o ano de 1967 e cumprimentando o Dia de Deus centrando em 
1968 é... A partir de então, luz finalmente começou a ser derramada sobre a terra. 
 
A seguir, devemos inaugurar a era de viver uma vida simbiótica de destino comum. O ano de 
1977 é a vida física simbiótica. Portanto, a Igreja de Unificação está fazendo progresso. O 
matrimônio sagrado conduzido na Coreia é a base através da qual fomos capazes de nos 
colocar na posição de realizar coisas que Jesus não pôde realizar em seu tempo de vida. 
Mesmo se Jesus tivesse seguido através da cerimônia do matrimônio sagrado, o curso de sete 
anos ainda teria permanecido. Esses são os setes anos de grandes calamidades. Porque 
pagamos indenização por isto, e instituímos o Dia de Deus em 1968, depois disso grandes 
mudanças se tornaram possíveis. (122-107) 
 
21) A Cerimônia da Perfeição do Estágio de Crescimento 
 
Dia 8 de fevereiro de 1968. 
 
Baseados neste dia, pela realização da cerimônia na qual alcançamos a perfeição do estágio de 
aperfeiçoamento centrando na família, entramos na posição de Adão e Eva antes da queda no 
Jardim do Éden. (23-251) 
 
22) Os Sete Meses Após a Proclamação do Dia de Deus 
 
Dia 31 de julho de 1968 (7 de julho pelo calendário lunar) 7 horas da manhã. 
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23) O Aniversário de Jesus 
 
Dia 3 de janeiro de 1971 
 
Pai! No nome dos Verdadeiros Pais, esta pessoa aqui está sendo conectada como cônjuge de 
Jesus, para que eles possam formar uma família. Por favor, permita que o mundo espiritual e o 
mundo físico, que não puderam se tornar uma unidade até agora, se tornem um só através 
disto. Permita que Caim e Abel, que estiveram divididos, se juntem como um. Eu oro 
sinceramente diante do Senhor, Pai, que através da autoridade, amor, vida e poder da 
onipotência do Pai, baseados neste momento, que o Senhor permita que a autoridade do 
mundo angélico e do mundo de Adão faça um novo início no mundo de restauração. (38-95) 
 
Quando realizamos esta cerimônia e passamos este dia, o mundo espiritual ajudará a mover o 
Cristianismo mundial. (38-128) 
 
24) O Dia da Celebração da Vitória 
 
Dia 1° de julho de 1973.  
 
Este é o dia alegre que pode representar a liberação de Jesus. Este é um dia que tem 
significado histórico na providência. 
 
No dia 1° de julho de 1973, eu institui o dia histórico de celebração, “O Dia de Celebração da 
Vitória,” na América. Até agora, eu estabeleci todos os tipos de dias de celebração na Coreia, 
mas esta é a primeira vez no mundo que eu estabeleci o Dia de Celebração da Vitória. Vocês 
entendem? Na história da Igreja de Unificação, este é o dia que marcará o novo início. 
 
O dia de celebração da vitória pôde ser estabelecido porque no segundo curso de sete anos 
passamos com sucesso através da difícil era de três anos. Porque passamos bem através disto, 
estamos celebrando a vitória. Não importa quanto Satanás se oponha, quanto mais ele se opõe, 
mais ele perderá o espaço que se coloca. Vocês entendem o que isto significa? Isto será muito 
diferente do passado. Quanto mais Satanás se opõe, mais ele declinará. Por esta razão, as 
igrejas cristãs ficaram agora exaustas. Mesmo nas igrejas na América, elas não têm a força 
para se colocarem em oposição. 
 
No futuro próximo, nós da Igreja de Unificação daremos origem a um furacão por toda a 
nação. “Oh não, a sede da igreja em Chung Pa Dong... Eu pensei que eles eram tão 
insignificantes e fracos que desapareceriam no momento que as igrejas cristãs gritassem bem 
alto, mas...” Vocês devem entender que estabelecemos o fundamento que não pode ser 
destruído por qualquer poder na América. Estabelecemos uma base forte o suficiente, que 
mesmo se o povo americano se opor a nós, eles não podem se livrar de nós. Eu voltei depois 
de fazer realizações milagrosas em cerca de oito meses. Na verdade, quando entrei aqui, as 
vozes do mundo espiritual me disseram palavras de congratulações por nossa vitória. Saímos 
para estabelecer o Dia de Celebração da Vitória. Eu deixei a América no dia 7 de julho. (Ele 
escreve no quadro) 7 de julho é um dia histórico. 7 de julho de 1973 é um dia histórico. 
 
Eu deixei a América no dia 7 de julho depois de decidir o Dia de Celebração da Vitória, e 
deixei o Japão no dia 8 de julho. Esse é o dia do novo início. Naquele tempo, eu pensei, 
“Esses e aqueles eventos ocorrerão no Japão. Quando vou para o Japão, eu ouvirei alguns 
bons relatórios.” Tal como eu tinha pensado, assim é o que aconteceu. (68-159) 
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Eu voltei depois de estabelecer o Dia de Celebração da Vitória no primeiro dia de julho no 
calendário solar, e entrei na posição idêntica a ter concluído os cursos de três anos do curso de 
Jesus. Todos os dias de celebrações da Igreja de Unificação foram estabelecidos na Coreia, 
mas desta vez, eu voltei para a Ásia depois de estabelecer o Dia de Celebração da Vitória em 
solo americano. (68-271) 
 
25) A Cerimônia de Liberação do Local da Tribo Moon 
 
Dia 5 de agosto de 1973 (7 de julho pelo calendário lunar), no seminário de Cheong Pyeong. 
 
Como vocês provavelmente aprenderam a partir da oração que acabei de oferecer, eu orei pela 
liberação da família tribal da Igreja de Unificação. Até agora, eu nunca tinha orado para o 
benefício da minha própria família. Eu nunca tinha oferecido uma palavra de oração a Deus 
em público, “Por favor, ajude minha mãe, meu pai, ou meus antepassados no mundo 
espiritual.” Eu nunca fiz formalmente tal oração. Como meus pais e meus irmãos se 
tornaram… A partir de agora, não estamos mais fazendo isso, mas vamos dar ênfase em 
nossas tribos e parentes.  
 
Eu tenho amado vocês mais do que minha família a quem tenho abandonado. Eu tenho amado 
vocês mais do que minha mãe. Eu tenho amado vocês mais do que meus filhos. Vocês devem 
orar e ver se eu tenho realmente feito isso ou não. Agora é o tempo de colher esse amor. Eu 
vou colhê-lo e amar os filhos. Eu vou amá-los quase ao ponto da insanidade. Se isto não é 
feito na terra, então eu farei isto no mundo espiritual. 
 
Ao fazer isso, o padrão espiritual da tribo Moon e o padrão de liberação serão cumpridos, e o 
que se desdobrará no mundo espiritual é um domínio unificado de benefício. Este 
relacionamento será expandido para os incontáveis familiares, primos e parentes distantes. 
Vocês entendem o que isto significa? Quando vocês examinam nossos antepassados, porque 
todos se casaram centrando na tribo Moon ou em seu parentesco, o povo da península coreana 
está ligado a isto. Este evento não pode ocorrer quando a Coreia está enfrentando declínio. 
Por isso, minha convicção é partir depois de abrir a porta para a salvação espiritual. Vocês 
devem entender que estive orando e pensando sobre estas coisas por um longo tempo. Vocês 
entendem o que estou dizendo? [Sim] 
 
Vocês não estiveram me atendendo satisfatoriamente no padrão espiritual, mas quando vocês 
conectam seu fundamento tribal espiritual e se tornam uma unidade centrando na providência, 
através do padrão espiritual interno as tribos externas se tornarão ligadas. (68-271) 
 
Para os meus parentes, este é o dia que eles estão recebendo bênção. Eu acredito que através 
disto, um caminho se abrirá para os antepassados da tribo Moon retornarem para a terra a 
partir de agora e causarem que os membros da tribo Moon trabalhem para o benefício da 
providência. Ao mesmo tempo, juntamente com eles, todas as pessoas da Coreia que estão 
relacionadas com eles através de laços de sangue também podem se tornar conectadas. 
Quando consideramos o fato que desta forma toda a tribo se tornará conectada, isto se tornará 
o início da abertura da porta do mundo spiritual. Portanto, espero que vocês possam lembrar 
em seus corações deste dia histórico. 
 
Vocês devem entender que este dia de 1973 é o dia quando o mundo espiritual também pode 
reconfirmar a vitória, e nós na terra também podemos confirmar a vitória. 
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O significado da expressão, o desdobramento da fortuna na terra, é que chegou o tempo 
quando o fundamento que estabeleci externamente até agora pode ser ligado até a América 
internamente. Se Jesus e seus discípulos pudessem se tornar unidos, então a porta teria sido 
aberta, através da qual eles poderiam receber todas as bênçãos do mundo. 
 
Embora há uma boa distância entre eles, apenas porque estão na terra da Coreia, vocês não 
devem pensar sobre a América como outro país, mas uma parte da mesma nação. Embora a 
terra seja grande, tudo o que vocês devem fazer é pensar que esta é uma única nação. Vocês 
devem pensar que o Mestre está trabalhando no lugar onde pode servir uma causa maior e 
mais urgente para o benefício de nossa nação. Vocês devem entender que estou na mesma 
posição desesperada e ansiosa como Jesus, que ofereceu a oração quando ascendeu ao céu, 
“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam 
um em nós,” (João 17:21). Eu espero que quando eu retornar, vocês se tornarão aqueles de 
quem posso me orgulhar. 
 
A fim de fazer isso, antes que vocês vivam para o benefício da nação, sua família deve 
primeiramente se tornar uma unidade. Quando falamos sobre Abel, o Abel é aquele que se 
tornou unido. Em uma família, eles são pessoas que se tornam uma unidade como uma família 
inteira. Desta forma, no fundamento da unidade da tribo, a tribo será liberada. Por isso, o fato 
que confio em vocês, e sabendo que vocês podem se tornar assim, eu realizo a obra de abrir a 
porta para o mundo espiritual, um movimento para liberar o mundo espiritual, e isto trará 
bênção para vocês no futuro. Eu sei que hoje é um bom dia quando essas coisas podem 
acontecer. (69-289) 
 
Eu realizei a cerimônia de liberação da tribo Moon em julho do ano passado. Não foi assim? 
Sem liberar a tribo Moon, tal como o caminho foi bloqueado para Jesus porque ele não pôde 
liberar os familiares de João Batista e José, o caminho não se abriu. Deste modo, eu também 
tenho que liberar minhas tribos. O que causou o profundo ressentimento e tristeza de Jesus foi 
que enquanto as famílias de Zacarias e José deviam ter se unido e cumprido sua 
responsabilidade no nível tribal, porque eles não fizeram isso, Jesus tomou as ramificações. 
Por esta razão, na idade de restauração, a menos que alguma tribo traga liberação para isto a 
respeito da vontade providencial de Deus, não há nenhum caminho para Jesus tomar. 
Portanto, devemos conduzir a cerimônia de liberação. (71-237, 1974.5.1) 
 
As razões que escolhi meu parente, o Sr. Moon para ser o presidente: 
(1) Quando vocês olham para a história da providência que a Vontade de Deus deseja, 
(2) Quando vocês olham para isto a partir da perspectiva de como a tribo Moon deve trazer o 
benefício da abertura do mundo espiritual nesta terra, porque ambos os aspectos internos e 
externos são bons quando vocês os examinam, 
(3) Se esse caminho está pavimentado na terra com o significado de abrir a tribo Moon 
espiritualmente, então enquanto isto é bom para vocês na Igreja de Unificação, isto também é 
bom para nosso povo. Eu não devo falar mais sobre isto. Eu estabeleci o fundamento para eles 
serem aceitos positivamente como os únicos aceitáveis. 
(4) Por esta razão, a partir de mim, pode haver um início da fortuna de restauração baseada 
em ambos, físico e espiritual nesta terra da Coreia. (68-295) 
 
26) O Dia da Vitória Sobre o Ressentimento 
 
1º de maio de 1974. 
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Que tipo de luta temos agora? Embora Satanás esteve atacando até agora, a partir de agora 
isto será o oposto. Até agora, Abel esteve fazendo sacrifícios por causa de Caim. Mas a partir 
de agora, este é o tempo quando, porque o fundamento vitorioso foi estabelecido centrando no 
padrão nacional, porque o tempo chegou quando podemos restaurar a falha de Jesus no nível 
nacional e fazer a conexão, Abel não é mais o sacrifício. É Caim que será sacrificado a fim de 
realizar a vontade de Abel. Vocês entendem o que isto significa? [Sim] 
 
Sendo que tal tempo raiou sobre nós, seu trabalho duro a partir de agora se tornará seu 
patrimônio. Se a América vive para o benefício da Vontade, então ela se tornará a propriedade 
da América, e se nós, a Igreja de Unificação, trabalhamos, então teremos o monopólio sobre 
todas as bênçãos do mundo. Vocês verão a mudança no tempo dos anos que estão vindo. 
 
Se não tivesse ocorrido a queda, originalmente Deus deveria estar no topo, e o arcanjo, 
Satanás, teria pertencido a Ele, mas tem sido exatamente o oposto. Deste modo, Deus deve 
restaurar isto através de Abel e subir até aqui. A fim de fazer isso, Satanás tem sido puxado 
para baixo. A intersecção é feita aqui. (Ele fala enquanto está escrevendo no quadro) A fim de 
que a intersecção ocorra, deve haver um momento de intersecção. Não é verdade que este 
deve ser o tempo de intersecção? Deve vir o tempo quando Caim e Abel se cruzarão. 
 
A restauração através de indenização… Quando isto é mudado aqui, haverá indenização a ser 
recebida. (Enquanto aponta para os escritos no quadro) É a mesma coisa. Neste ponto, mesmo 
se isto é indenizado, quando isto desce, indenização deve ser paga. É a mesma coisa. A 
bênção é recebida aqui desta forma. Por isso, se indenização é paga aqui, uma pessoa vai subir 
assim. Neste ponto, porque está no lado de Deus, não há nenhuma indenização. Porque isto 
vai subir, quanto mais Satanás desce, mais indenização terá sido paga. A partir daqui, quando 
vocês expandem a partir do indivíduo para a família e assim por diante, a indenização 
aumentará em conformidade. Em outras palavras, aqui a indenização diminui quanto maior 
ela é. Quando vocês olham para isto, tudo irá diminuir. Olhem para isto. É assim como isso 
desaparecerá. Aqui, a indenização gradualmente desaparecerá. Vocês entendem? Por esta 
razão, uma pessoa deve passar por doze horas, meia noite, quando o dia está mudando. (Ele 
fala enquanto escreve no quadro) 
 
Este é o dia 1º de maio de 1974. Esse dia é o Dia de Vitória sobre o Ressentimento. Assim, 
quando estava indo para a Coreia depois da reunião no Havaí, eu cumpri esta responsabilidade 
e conduzi a proclamação da cerimônia em relação a Deus e o mundo satânico. Eu conduzi a 
cerimônia de declaração que Satanás e Deus estão reconhecendo publicamente, “A partir de 
agora a história será interseccionada.” Esse dia é primeiro de maio de 1974. A partir de 1954, 
o tempo que a Igreja de Unificação começou, vinte anos se passaram até 1974. 
 
Deus é realmente um Deus científico. Eu não estava ciente do fato que o dia primeiro de maio 
foi o dia que nossa igreja foi fundada. Deus é uma pessoa científica. Ele planejou isto e 
combinou este dia no 21º ano, e me deu uma ordem especial para proclamar este dia. Somente
desta forma, isto estará completamente de acordo com o Princípio. Isto está em total 
conformidade com nosso Princípio. Vocês devem entender que o dia de intersecção chegou. A 
partir de agora, enquanto tiverem confiança e atacarem no nível individual, vocês serão 
capazes de seguir em frente. Se vocês lançam um ataque no nível familiar, então também 
serão capazes de seguir. Embora vocês possam ter se assustado no passado, a partir de agora, 
aqueles do outro lado vão sentir medo. Nossa situação melhorará continuamente. O número 
de membros continuará a aumentar. Isto é assim que isto se tornará cada vez mais. 
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Certamente, entramos na idade quando podemos reivindicar de volta o espiritual e o físico que 
Adão perdeu, e tendo encontrado o ser original de Adão, somos capazes de comandar o 
mundo satânico. Por esta razão, agora vocês podem mobilizar o mundo angélico que não caiu 
para atacar o mundo satânico. Vocês entendem? [Sim] Porque seus antepassados são 
considerados parte do mundo angélico, vocês podem mobilizar seus antepassados para ajudá-
los em suas obras. Tal tempo chegou. A partir de agora, aqueles que se opõem à Igreja de 
Unificação serão punidos. O ataque virá a partir do mundo espiritual. A partir de agora, tais 
fenômenos ocorrerão frequentemente. Apenas esperem e vejam. Logo que passarmos para a 
era nacional, o mundo espiritual vai tirar os líderes do mundo comunista. (72-92) 
 
Recentemente, eu estive restaurando e liberando os antepassados. Centrando no padrão no 
qual os incontáveis chefes de religiões, e todo o mundo espiritual pode ser unificado, eu abri o 
caminho para os chefes de religiões se reunirem em um único lugar. 
 
Neste primeiro dia de maio, a coisa que devemos fazer é – embora até agora Caim tem 
sacrificado Abel, e Abel esteve pagando indenização, isto deve ser transformado como a 
imagem invertida no espelho. O mesmo vale para o mundo espiritual. Eu ouvi que a avó Non 
San irá liberar seus antepassados; deixem ela fazer isto. Deixem ela fazer isto por toda a 
península. Especialmente, deixem ela fazer isso para todos os nossos líderes que foram 
abençoados. Eu estou concedendo um favor especial neste tempo único. 
 
Até agora, pelo Princípio da restauração através de indenização, uma pessoa que é amada por 
Deus era elevada para a posição e, ao sacrificá-la, os benefícios eram obtidos. É assim como 
Caim alcança salvação através de Abel. Isto não é assim? [Sim] De forma semelhante para os 
seguidores da Igreja de Unificação, porque vocês estão na mesma posição de Caim, que 
recebeu a bênção sacrificando Abel, hoje os espíritos do mundo espiritual atacarão até
mesmos os seguidores da Igreja de Unificação. Isto causa sofrimento a eles através de dor e 
causa o mal àqueles que são fiéis. Tais coisas ocorrerão. Isto é chato porque é assim 
constantemente. Vocês devem transformá-los, dizendo, “Agora vocês não devem fazer isto, 
mas se vocês querem obter benefícios, então devem ir para o mundo satânico e contribuir com 
a destruição do fundamento do mundo satânico.” Vocês devem transformá-los. Vocês 
entendem o que estou dizendo? [Sim] Até agora, não importa o que eles fizeram para se opor
à Igreja de Unificação, as pessoas seguiram ilesas, mas a partir de agora, se elas se opõem a 
nós, o mundo espiritual irá contrariar a oposição e trazer uma destruição total. Quando isto é 
reconhecido publicamente, a partir dali novos benefícios podem ser recebidos. Devemos 
transformar o caminho assim. Se eu não fizesse isto na terra, então pela eternidade... Porque 
vocês não entendem estas coisas, isso é motivo de grande preocupação. 
 
Alguns espíritos até mesmo vêm incomodar meus filhos. Por quê? É porque permanece o 
curso da história providencial através de indenização na qual Deus tem até mesmo que 
sacrificar seus filhos para salvar toda a humanidade. Isso é incômodo. Além disso, porque está 
chegando o tempo quando os momentos serão intersectados, porque este é o tempo quando 
devemos superar isto centrando na era do nível mundial, e porque esta era do mundo é a era 
de perfeição, embora o domínio da era de perfeição seja espiritual, espíritos que estão no 
estágio de crescimento não são livres para fazer o que querem. Por esta razão, aqueles no 
estágio de crescimento devem seguir e aqueles no estágio de perfeição devem guiar. É assim 
como deve ser. A fim de fazer isso, mesmo se isto significa dar diretivas aqui e sacrificar os 
espíritos no nível de crescimento, nós, os Unificacionistas no estágio de perfeição não 
devemos ser colocados através de sofrimento. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 
(72-40) 
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O Deus que vocês estão buscando faz programas para a providência baseado em fórmulas e 
combina tudo ao plano histórico. Quando a unidade é alcançada com respeito ao Princípio de 
Caim e Abel, e de acordo com as condições ambientais, a Coreia não será arruinada. Se isto é 
feito, então a Coreia não declinará. Não importa quão grande seja a força dos comunistas, se 
ela trilha o caminho através do qual pode se tornar uma unidade com a vontade de Deus... Isto 
não é verdade? Porque Caim e Abel estão se tornando uma unidade, porque eles estão 
retornando para o lado de Deus, o tempo está se aproximando. Baseado nesses princípios, 
podemos chegar à conclusão que a Coreia não será condenada. Isto não é uma coisa cega e 
casual. Vocês entendem? [Sim] 
 
Agora, o que eu fiz durante a minha visita desta vez é que mudei essa situação. Eu fiz o 
trabalho de transformar o que temos sofrido a fim de indenizar completamente a história de 
restauração através de indenização de Caim e Abel. Agora chegou o tempo quando posso orar 
a Deus com relação ao inimigo, “Deus! Por favor, na base das coisas que causaram tristeza ao 
Senhor, por favor, liquide o inimigo.” Vocês entendem? 
 
Até agora, quando eu orava, havia algo que me limitava. Uma oferta que está sendo 
sacrificada não pode fazer acusações. Vocês entendem? Por isso, mesmo quando derrama 
sangue e tem a perna amputada, o que deve ser feito? Eu tenho apenas que continuar ocupado 
com o caminho. Eu não estava em uma situação onde podia falar em minha defesa, ou 
demandar proteção. Por esta razão… Eu alguma vez publiquei alguma palavra de protesto no 
jornal? 
 
Embora as igrejas cristãs tenham feito oposição a mim por vinte anos até agora, posando 
como um tigre cujas costas estão quebradas, eu tenho apenas tentado entendê-las. Agora, 
minhas costas estão curadas. Esse tempo chegará agora. Isto não é assim? [Sim] Porque um 
erro foi cometido em um momento na história, deve aparecer alguém que possa corrigir a 
situação. Ao transformar a situação, não será suficiente apenas utilizar a moda antiga com os 
punhos nus, e simplesmente concordar em trazer a mudança. (71-256) 
 
Por esta razão, vocês devem oferecer este tipo de oração; “Pai, através da cerimônia de vitória 
sobre os ressentimentos de hoje, a história de Caim e Abel da restauração através de 
indenização se transformou, virando de cabeça para cima.” Até agora, os comunistas 
estiveram na linha de frente em todas as coisas. O mal sempre dá os primeiros passos. A partir 
de agora, o lado do bem deve estar na frente. Embora o lado do mal esteve desempenhando o
papel de condução, a partir de agora, o lado do bem deve tomar seu lugar. Até agora, mesmo 
quando a Igreja de Unificação estava sendo perseguida, Deus permaneceu em silêncio como 
se estivesse morto. Entretanto, a partir de agora, Ele abraçará a Igreja de Unificação como um 
Deus vivo, liquidando as forças de oposição para o benefício da Igreja de Unificação, e 
demandando condições de indenização muitas vezes maiores, Ele marchará em frente. 
 
O que vocês devem entender aqui que tenho orado com a condição, “Aqui, os antepassados no 
mundo espiritual devem vir, e não estão dispostos a receber indenização diante de nós; 
quando eles nos ajudam a subjugar todos aqueles que se opõem à providência, três vezes mais 
o benefício deve ser concedido.” Assim, vocês devem orar nesta direção geral. 
 
Deste modo, a partir de agora, vocês verão que muitos que se opõem à Igreja de Unificação
passarão para o mundo espiritual, e no futuro próximo muitas das principais figuras no partido 
comunista, das nações e do mundo continuarão a ser levados por eles. Eles continuarão 
levando embora aqueles que se colocam em oposição ao céu. 
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Quando vocês olham para isto a partir do ponto de vista do Princípio, não deve haver um 
tempo quando essas coisas devem ocorrer? Deve haver esse dia de proclamação. Tal como o 
ditado, “Se algo é ligado na terra, então deve também ser ligado no céu, e se está desligado na 
terra, então também estará desligado no céu.” Eu tenho direitos especiais como os pais, e 
quando trago a resolução, centrando no ponto de início da vitória baseada nestes princípios e 
leis onde a direção da restauração é assegurada, aqui podemos celebrar o Dia de Vitória sobre 
o Ressentimento onde as fontes de tristeza de Caim e Abel são eliminadas. O fato que isto 
pode ocorrer é uma coisa gloriosa para a Igreja de Unificação. 
 
Agora, os problemas na nação se tornaram muito complicados, e mesmo na igreja houve este 
evento referente à reunião dos alunos, não é? Todas estas coisas são inevitáveis. Elas não são
apenas coincidências. Desta forma, todos devem se unir e um único ponto. 
 
Assim, eu vim no 25º, 26º, 27º, 28º… no sétimo dia… Vocês devem entender isto, e espero 
que vocês sigam centrando nesta condição. Além disso, para aqueles antepassados que 
querem ser beneficiados através de nós, quando eles nos ajudam em nossas missões, eles 
podem receber o benefício três vezes maior do que se fossem pagar indenização através de 
nós. Três vezes a bênção. Por quê? Vocês devem entender o Princípio que, porque passamos 
através do estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, o caminho se abrirá para 
Deus fazê-los seguir através da indenização três vezes para nosso benefício, para que Deus 
possa ajudar. Vocês entendem? 
 
Portanto, este é o dia quando a história, que esteve seguindo este curso, cruzará para o lado de 
Deus. Este momento é esse tempo. (71-239) 
 
27) A Cerimônia da Liberação Total 
 
Dia 1º de maio de 1975, no local de seminários Cheong-Pyeong. 
 
Qual é a coisa que eu, o mestre da Igreja de Unificação, tenho que fazer hoje? Eu tenho que 
obter uma vitória completa no nível individual. Então isto deve ser conectado. A fim de fazer 
isso, todas as questões complexas devem ser resolvidas. Tudo não deve ser cuidado assim? 
Todos os problemas complexos começando a partir do nível individual não devem ser 
resolvidos? Esta é a coisa mais difícil. O início é o que é difícil. 
 
De forma semelhante, o início da família na Igreja de Unificação era difícil. Então, devemos 
subir. Quando olhamos para isto, quanto mais elevado vocês sobem, menor isto se torna. Isto 
não é verdade? Quanto mais alto vocês sobem, menor isto se torna. Até este ponto! Quando 
vocês sobem até este ponto, quanto mais vocês sobem… Assim, vocês estão escalando através 
deste curso centrando na minha família. O que é importante é o fato que pavimentamos a 
estrada através da qual podemos ir para qualquer direção horizontalmente, centrando nesta 
nação. Até agora, as pessoas não podiam cruzar esse buraco. Aqui, todos encontram sua ruína. 
Vocês entendem? (Ele fala enquanto escreve no quadro) 
 
Portanto, quando nossas famílias cruzam esta linha, o curso de indenização não existirá mais. 
Quando vocês se esforçam, todo seu mérito será herdado totalmente por seus descendentes. 
Eles herdarão tudo isto. No passado, porque havia um curso de indenização, se cometíamos 
um erro, teríamos sido condenados e transferidos para outro lugar, mas agora o tempo chegou 
quando suas realizações podem ser asseguradas como suas próprias. 
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Suas realizações até agora não são suas. Elas estão no meio. Estivemos empilhando-as no 
meio. Quem deve se tornar o dono? Só porque alguém coleciona riquezas, isto nem sempre se 
torna sua própria. Embora, estivemos fazendo contribuições na posição de ainda lutar por sua 
propriedade, agora esse não é mais o tempo. Entramos na era quando podemos de forma 
decisiva reivindicá-las como nossa posse. 
 
Por isso, desde que excedemos o padrão nacional, não há nenhuma necessidade de 
preocupação. É nossa perspectiva do Princípio que a partir de agora, entraremos na era 
quando podemos fazer saltos. Vocês entendem? [Sim] Porque esse tempo está chegando, o 
que devemos fazer depois de inaugurar esse tempo? Se não enfrentamos esta era, então não 
podemos apenas saltar sobre ela. Assim, a fim de exceder esse padrão, temos que liberar todas 
as coisas centrando no padrão original que não tenha caído. Elas devem ser liberadas. 
 
Por esta razão, eu conduzi a cerimônia de total liberação no dia 1º de maio, de acordo com o 
calendário solar, em Cheong Pyeong. Entretanto, vocês sabem por que eu conduzi isto em 
Cheong Pyeong? Isto é porque eu considero Cheong Pyeong como sendo o centro do 
fundamento internacional. Quando vocês consideram no nível da Coreia, naturalmente esta é 
a sede, mas eu comprei Cheong Pyeong a fim de torná-lo no futuro um local para seminários 
internacionais, e é o lugar que ofereci nessa oração. Deste modo, sempre que tenho tempo, eu 
vou para Cheong Pyeong. Vocês entendem por que eu vou lá? [Sim] 
 
Porque eu sabia que esse é o lugar onde espiritualmente todas as fortunas se concentrarão, e 
onde todos os importantes problemas devem ser resolvidos, eu tenho formulado todas as 
importantes ideias lá, tal como a turnê de 16 de maio. Assim é como deve ser. Por quê? 
Porque este é um local internacional. Porque esse lugar está localizado distante da sede e em 
um lugar onde o rio é cruzado. Porque ele está na posição de reciprocidade que pode conectar 
com todos os oceanos do mundo, e ao mesmo tempo tem o significado que eu posso conectar 
esse objeto a mim que estou na posição de sujeito. Eu considero Cheong Pyeong muito 
importante, e sempre que tenho tempo, eu vou lá. Vocês entendem? [Sim] Porque há um 
Princípio contido em tudo, estive fazendo esse tipo de coisas. Por isso, eu conduzi a cerimônia 
de total liberação centrando no dia primeiro de maio. Todos vocês ouviram sobre isto, certo? 
[Sim] 
 
Qual foi o resultado da queda do homem? Deus não pôde se tornar um Deus liberado. Em 
outras palavras, Ele se tornou um Deus contido. A seguir, os primeiros antepassados do 
homem se tornaram contidos. Por causa do pecado... A seguir, mesmo o mundo angélico caiu 
sob esse jugo. Não somente isso, incontáveis pessoas religiosas estão sofrendo sob o jugo. A 
humanidade está experimentando a mesma coisa. 
 
A seguir, Satanás veio a existir. O mau mundo espiritual veio a existir. O objeto substancial 
do mau mundo espiritual também emergiu na terra. Todos eles formaram barreiras centrando 
em um único núcleo. A fim de saltar sobre esta barreira, os homens devem trilhar um curso 
chamado de curso de indenização. Por esta razão, a fim de criar a situação na qual isto pode 
ser cruzado de maneira adequada, céu e terra devem ser colocados em um formato plano. A 
fim de ser capaz de trilhar ocurso de vida seguindo o caminho apropriado no meio disso, a 
Estrada a partir da terra para o céu deve ser preparada com antecedência. 
 
Este é o tempo, conduzindo até agora, quando centrando em nossa Igreja de Unificação, o 
fundamento no qual podemos entrar na realidade nacional como indivíduos está sendo 
estabelecido. 
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Por esta razão, mesmo no mundo espiritual, o caminho através do qual podemos entrar na 
realidade nacional como indivíduos deve ser aberto. Essa é a cerimônia da total liberação. 
Deus está aprisionado pela dor e pelo ressentimento, e assim são os Verdadeiros Pais, o 
mundo angélico, e a seguir, são as incontáveis pessoas religiosas centrando em Jesus, 
patriotas centrando nos sábios, e homens e mulheres santos, ou heroínas. Isto não é verdade? 
Embora eles se tornaram patriotas ou santos da nação, porque não havia como se tornarem as 
pessoas que podem estar conectadas com a providência de Deus, eles detêm esta grande 
tristeza e ressentimento em seus corações. A seguir, todos os maus espíritos sob o domínio de 
Satanás definitivamente se tornaram isso porque a queda trouxe esses resultados... Eles 
também não querem ser Satanases. Tanto quanto possível, eles desejam retornar para o bom 
lado de Deus. 
 
Então de quem é a culpa dessas coisas se tornarem assim? Isso não é por causa de ações 
erradas de Deus, nem de erros do mundo angélico, mas por causa do erro de Adão. Isto se 
tornou assim por causa das ações erradas dos antepassados da humanidade. Então, quem deve 
trazer a solução para isto? O antepassado da humanidade deve resolver isto. 
 
Quando olhamos para a Coreia de hoje a partir desta perspectiva, o Mestre Moon da Igreja de 
Unificação veio a fim de conduzir essa missão. Entretanto, tenho recebido oposição por 
décadas na Coreia, centrando na Igreja de Unificação. Isto não pôde ser resolvido ainda. 
Assim, por minha causa, Deus que me conhece está sentindo tristeza em Seu coração. 
 
Por isso, o que deve ser feito? Quais são os desejos do Mestre Moon da Igreja de Unificação? 
É a liberação da nação. Quando podemos obter a vitória no nível nacional é o dia que marca a 
liberação. Isto não é verdade? Devemos liberar Jesus da tristeza e ressentimento. Por esta 
razão, sem estabelecer o fundamento para a liberação centrando na nação, não há nenhuma 
forma que o Mestre Moon da Igreja de Unificação pode liquidar as fontes de tristeza e realizar 
os desejos longamente esperados. Se não posso fazer isto, não há nenhuma forma para Deus 
ser liberado de sua tristeza e ressentimento. Quando Deus não pode se livrar das fontes de Seu 
ressentimento, então é ainda mais impossível liberar o mundo angélico das prisões de tristeza 
e amargura. Sem trazer solução para o mundo angélico, não há nenhuma forma para a 
humanidade encontrar o caminho de vida na terra centrando nos Verdadeiros Pais como seus 
objetos. Isto não é verdade? 
 
Por esta razão, através da liberação de Deus no mundo espiritual, a liberação dos Verdadeiros 
Pais, e a liberação do mundo angélico, na terra a liberação dos chefes de religiões... Tudo isto 
deve ser cumprido. A seguir, a liberação dos sábios, patriotas, heróis deve ser realizada, e a 
seguir, até mesmo Lúcifer, Judas, o Imperador Nero... 
  
Até agora, estivemos vivendo na realidade satânica do mundo mal, mas no nome dos 
Verdadeiros Pais e não de Satanás... Quando examinamos os princípios da cerimônia de 
liberação, este é o momento quando o caminho adequado da liberação de Deus e do mundo 
angélico se torna ligado a terra. A vontade original de Deus não é punir ou julgar as pessoas, 
mas salvar suas vidas, conferindo os ideais e trazendo felicidade e bênção. O caminho se 
abrirá para vocês avançarem na direção do mundo do bem, o qual corresponde com a esfera 
de vida dentro da qual cada um de vocês trabalha. (79-24) 
 
O que é que o mundo espiritual aprecia neste momento? Uma vez que Deus pode descer 
livremente, não há nada que se oponha ao fato que todo o mundo espiritual venha diretamente 
para a terra. 
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Até agora, todos estavam bloqueados de virem baseados na razão que cada denominação era 
diferente das outras. Somente quando há uma concordância no topo, e ela é aplicada, todas as 
portas serão abertas para as pessoas viajarem tanto horizontalmente como verticalmente. Até 
agora, este não tem sido o caso. 
 
Entretanto, agora, pela realização da cerimônia de liberação, ao mesmo tempo que Deus 
desce, os Verdadeiros Pais também vêm, e então os bons sábios e chefes de religiões no 
mundo espiritual estão vindo. A seguir, até mesmo Satanás... Até agora, Satanás tem estado 
no lado do mal, mas esse não é mais o caso. Sendo que todos se opõem a ir para o inferno, 
todos estão tentando ir para o mundo espiritual. Todos devem segurar a arma olhando para 
trás; mesmo a respeito de Satanás, devemos liberá-lo. Portanto, entraremos na era quando sem 
qualquer pessoa estar ciente, as forças do mal entrarão em colapso. Quando três anos se 
passarem a partir de agora, este fato levantará completamente sua cabeça e aparecerá na terra. 
Vocês entendem o que isto significa? [Sim] 
 
Por isso, em meu terceiro curso de sete anos, tenho percorrido toda a América, e juntando a 
fortuna do Cristianismo no mundo espiritual, eu retornei para a Coreia. Porque ultrapassei 
espiritualmente o padrão nacional depois de ter alcançado o nível mundial, carreguei as 
fortunas aqui, conectando fisicamente ao fundamento nacional e assegurando a base para o 
mundo físico na vitória espiritual mundial, podemos criar um novo ponto de início no nível 
mundial que pode indenizar completamente o espiritual e o físico, e dar um passo para um 
novo nível. (78-224) 
 
28) A Turnê Mundial Gu-Guk 
 
Dia 7 de junho de 1975, no Parque Yoido 
 
A cerimônia de proclamação da unificação do sul e norte e a unificação do mundo. 
 
Porque o parque Yoido é um parque especial, esta turnê é o tempo de receber julgamento 
histórico diante de Deus. Vocês entendem? [Sim] A Igreja de Unificação é realmente um 
grupo que se coloca no lado de Deus com relação a história mundial, um grupo que pode 
salvar as pessoas, ou não? As famílias na Igreja de Unificação possuem a natureza subjetiva 
que pode representar a família do povo e conduzi-lo? Os membros da Igreja de Unificação já 
se tornaram indivíduos que podem trazer plenamente nossa subjetividade diante das pessoas?  
 
Esta turnê é uma grande chance para receber um julgamento justo nestas questões de Deus. 
Não somente isso, este é um tempo quando podemos afirmar nossa dignidade através do 
veredicto justo a ser dado diante do mundo, trazendo um fim para todas as causas históricas 
de ressentimento e tristezas das pessoas, e sendo capazes de dar os benefícios e méritos como 
a nova compensação pelo sofrimento e realizações. Por esta razão, vocês devem entender que 
este momento é um tempo muito sério. 
 
Então, que tipo de tempo é este? Até agora, na providência, estivemos perdendo. Até agora, 
centrando na América que, sendo um mundo democrático no período de trinta anos desde a 
Segunda Guerra Mundial, estivemos perdendo. O que estou dizendo, é que a partir da 
perspectiva da Igreja de Unificação, não estivemos realmente perdendo, mas estivemos nos 
mantendo em silêncio com a aparência externa de uma parte vencida. 
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Entretanto, nós, a Igreja de Unificação, temos feito preparações no nível individual, no nível 
familiar, no nível tribal, no nível de povo e no nível nacional, e não importa onde um 
indivíduo, tribo, povo ou mundo nos arraste, não importa quanto os comunistas zombem de 
nós e tentem nos liquidar, não pereceremos. Porque temos preparado o ponto de partida 
subjetivo nesse nível elevado, vocês devem entender que esta é uma cerimônia na qual nós, 
movidos pela vontade do céu e possuindo o direito de vitória no nome de Deus, proclamamos 
o novo início. 
 
Portanto, devemos eliminar as fontes de sofrimento e tristeza de Deus. Então devemos 
remover a dor dos Verdadeiros Pais, então dos incontáveis líderes religiosos, e então dos 
seguidores de religiões, a seguir, dos santos e bons reis dos patriotas e heróis, e então até
mesmo das pessoas no mundo satânico. (78-223) 
 
O Cristianismo não é a linha de frente do mundo satânico? Baseado no fundamento de ter 
subjugado Caim, a reunião de Yoido foi realizada em 6 de julho? Ela foi no dia 7 de maio?  de 
junho] Foi no dia 7 de junho? Quarenta dias depois que ocorreu a reunião de Yoido no dia 7 
de junho, no quadragésimo dia, eu escrevi uma carta para o Presidente. Eu escrevi uma longa 
carta sobre o que ele não deveria fazer. (1988.10.3) 
 
29) A Cerimônia de Unificação 
 
Dia 1º de janeiro de 1976, na antiga sede da igreja no primeiro distrito de Chung Pa Dong. 
 
Porque eu retornei para a Coreia desta vez? Eu retornei a fim de pagar indenização por toda a 
história. Para fazer isto, eu conduzi a Cerimônia de Unificação. O que eu fiz depois de 
retornar aqui foi a condução da Cerimônia de Unificação. No dia primeiro de janeiro, a 
Cerimônia de Unificação ocorreu. Até agora, centrando nos mundos espiritual e físico, temos 
sido incapazes de ter um ponto de origem unificado a partir do qual podemos começar isto no 
fundamento da nação tendo obtido vitória. Eu vim a fim de executar esta cerimônia. 
 
O que vem a seguir é que hoje falamos sobre os cidadãos do reino celeste, e filhos do reino 
celeste, mas não pudemos celebrar o aniversário dos pais. Não temos as qualificações para 
celebrar um aniversário centrando nos pais. Espíritos que foram para o mundo espiritual 
foram antes de serem capazes de celebrar o aniversário dos pais. Sob estas circunstâncias, as 
pessoas não podem funcionar como cidadãos do Reino Celeste.  
 
Mesmo se há um mundo angélico no reino celeste, se eles fossem capazes de celebrar o 
aniversário dos pais, então eles teriam obtido o direito de participar no domínio onde Adão 
alcançou perfeição, mas esse não é o caso para os incontáveis espíritos no mundo angélico. 
Vocês entendem? Se o aniversário fosse celebrado, então a perfeição não teria sido 
alcançada? 
 
Portanto, eu conduzi uma cerimônia, que fornece a oportunidade especial para a humanidade 
no mundo espiritual e no mundo físico celebrar o aniversário centrando nos Verdadeiros Pais. 
Prover essa oportunidade foi feito no tempo do aniversário dos Pais. Vocês entendem? (84-
152) 
 
30) O Dia da Vitória do Céu 
 
Dia 4 de outubro de 1976 
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Vocês devem entender quão difícil tarefa está por trás do conceito, o Dia da Vitória do Céu.
Qual é o fato essencial, a origem, baseado no qual céu e o mundo espiritual podem ser 
triunfantes? Amor verdadeiro, sem o amor de Deus nada pode fazer. Onde há o amor de Deus, 
o mundo do amor de Satanás deve recuar. Satanás dominará o que não está centrando no amor 
de Deus, e onde o amor de Deus é o fundamento, Deus terá o domínio. O fato que Satanás 
está dando amor significa que Satanás já está dominando. A questão é como obter isto de 
volta, como restaurar isto. Vocês devem entender que, porque o padrão que pode fazer a 
ligação baseado no amor foi destruído, a questão de como ensinar isto, como lidar com isto é 
um problema grave para Deus. Vocês entendem? (135-123) 
 
Em nossa Igreja de Unificação, celebramos muitos dias que não são conhecidos pelo mundo. 
Entre eles, um é o Dia da Vitória do Céu. Assim, onde realmente está a origem do conceito, 
“Deus obteve a vitória. É o dia para celebrar a vitória do céu?” Se este universo teve um início 
absoluto a partir de Deus, então todos os assuntos devem ocorrer no fundamento vitorioso. 
Além disso, todas as coisas que vieram a existir, devem pertencer ao único centro que todas as 
coisas podem louvar e se harmonizar. Esta é uma conclusão baseada no senso comum. 
 
Então, qual é a origem da expressão o Dia da Vitória do Céu? Isto veio a existir por causa da 
queda. Vocês podem ver isto como um presente dado pela queda. Dentro das palavras que o 
céu obtém a vitória, deve haver a realidade individual de vitória, a realidade familiar de 
vitória, da tribo, do povo, da nação, do mundo, e além disso, as realidades do mundo 
espiritual e universal de vitória devem ser realizadas. Não importa quão triunfante um 
indivíduo seja, a menos que a realidade familiar de vitória seja estabelecida, não há nenhum 
espaço para a realidade individual de vitória ser estabelecida. Um indivíduo deve se colocar 
no fundamento de uma família. No topo de uma família, um indivíduo pode se colocar. Não 
importa quão firme a realidade familiar de vitória seja, essa realidade de vitória emergirá 
como o centro somente no fundamento de uma tribo. A tribo no topo do povo, o povo no topo 
da nação, e no topo de céu e terra, Deus deve habitar. Assim é como eu vejo isso. (148-9) 
 
Que tipo de dia é o Dia da Vitória do Céu? Vocês devem entender que o Dia da Vitória do 
Céu pôde ser encontrado porque na história, finalmente, um dia quando o positivo original 
pode habitar completamente na realidade do amor de Deus foi estabelecido na terra. Vocês 
entendem o que isto significa? Vocês devem compreender que o período de bênção especial 
quando vocês podem entrar no mesmo lugar como aquele que eu ocupo, baseado no meu 
triunfo depois de uma batalha ao longo da vida é o curso de três anos. O que eu pretendo é 
que vocês, concentrando em um único lugar os esforços de combate que tinham sido dispersos 
por todo o mundo, eu desejo que vocês possam estabelecer o fundamento. (129-36) 
 
O que o Dia de Vitória do Céu trouxe para nós é que, em contraste com a forma que Deus e o 
mundo angélico estiveram envolvidos, principalmente nos assuntos espirituais, e assumiram 
os assuntos na terra indiretamente, o mundo espiritual começou a fazer coisas diretamente 
centrando na terra, e está conduzindo assuntos espirituais indiretamente. Vocês devem saber 
que este é o único resultado que o Dia da Vitória do Céu trouxe. Vocês entendem? [Sim] 
 
Qual é o presente que o Dia da Vitória do Céu nos trouxe? [Lar-Igreja] Lar-Igreja. Que tipo 
de fundamento o Lar-Igreja passou a possuir? Deus e a direção que Deus esteve trabalhando 
até agora mudou desde o mundo espiritual até o mundo físico. Em outras palavras, uma nova 
era raiou sobre nós. Deste modo, uma nova era começou. Vocês entendem? Vocês devem 
entender isto claramente. (?5-143) 
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Hoje, ao refletir sobre esse dia quando Deus sentiu alegria centrando no Dia da Vitória do 
Céu, sou grato pelo fato que a partir de agora, com este dia como ponto de virada, podemos 
separar o mundo no lado de Deus e expandir o território de vitória através do qual podemos 
marchar na direção de um único Reino do Céu. Eu espero que a glória e alegria de cada dia 
possam perpetuar a vida na qual podemos cantar e dançar em meio ao amor do pai, para que o 
domínio de fraternidade possa tomar forma para alcançar toda a humanidade, e que vocês 
possam residir na posição de pais, capazes de governar sobre o povo, para receber glória e 
honra. (148-60) 
 
Agora, devemos seguir em frente centrando nesta nova providência? [Sim] Vocês devem se 
tornar aqueles que dizem, “Eu me tornarei alguém que não ficará envergonhado do Dia da 
Vitória do Céu.” Agora, aqueles que estão determinados a fazer isso, levantem suas mãos. Por 
favor, podem abaixar. A seguir, em resposta à mudança de direção da obra de Deus, que se 
deslocou a partir do mundo espiritual para o mundo físico, devemos trabalhar mais do que os 
espíritos e Deus. Vocês devem ter a mentalidade que se tornarão líderes responsáveis de céu e 
terra que não ficarão envergonhados na realização destas tarefas. (105-145) 
 
31) O Dia da Vitória na Terra 
 
Dia 23 de fevereiro de 1977 (6 de janeiro pelo calendário lunar), San Francisco, a 
proclamação do primeiro ano do céu 
 
No dia 4 de outubro de 1976, eu fui capaz de fazer a proclamação que o céu havia obtido a 
vitória. Vocês devem entender que esse dia foi o mesmo dia como hoje quatro anos atrás. 
Porque esse dia foi instituído, entramos em uma nova era centrando no dia 23 de fevereiro de 
1977. A partir de agora, não importa quanta perseguição recebemos… Através da 
perseguição, aqueles que perseguem serão punidos. Eles devem pagar centenas de vezes de 
indenização. (109-77) 
 
A partir de 1977, proclamamos a nova era. Fizemos a proclamação que a história entrou em 
uma nova era. Estivemos fazendo Lar-Igreja por três anos desde então. De acordo com isso, 
sem fazer a proclamação no nível mundial que o primeiro estágio da providência de 
restauração, o primeiro estágio da história com o qual Deus esteve trabalhando deve chegar a 
um fim, não podemos nos mover para a nova era. Isto sempre se manteve dentro da 
providência de Deus. (114-111) 
 
No dia 23 de fevereiro de 1977, eu proclamei a nova era, no período de três anos. No padrão 
de ter estabelecido a condição de ter amado o filho mais velho centrando na tradição do amor 
de Deus por todo o mundo, estamos cruzando o nível do mundo inteiro. Isso é verdade ou 
não? [Isto é verdade] Desta forma, a história tem feito progresso. Isto esteve superando e 
saltando sobre o princípio. Assim, a Igreja de Unificação está tentando estabelecer a tradição 
do reino celeste na nação inimiga. Vocês devem entender quão difícil é isso. Esta tradição 
também é a tradição de amor verdadeiro. (124-143) 
 
Centrando no dia 23 de fevereiro de 1977, oficialmente, a Igreja de Unificação assegurou 
firmemente, nesta terra, a era histórica de transição quando o céu pode entrar na posição 
ofensiva em relação ao mundo satânico. Este é o curso que eu cumpri. Oficialmente, eu já 
estabeleci o fundamento que pode substituir a Esfera Cultural Cristã do mundo. Assim, na era 
histórica, a batalha no tribunal, travada com a máscara da religião, pode começar a ocorrer.
Até esse tempo, isso não era possível. (129-221) 
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Porque as pessoas chamam isto de Ano Novo? O que Ano Novo significa é que a direção da 
obra de Deus mudou. A partir de agora, haverá domínio direto, Ele seguirá muito diretamente. 
Por isso, devemos assumir os melhores e mais elevados lugares no mundo satânico. (105-145) 
 
32) Liberação da Tribo Moon e das Tribos do Mundo 
 
Dia 2 de novembro de 1978, Cheong Pyeong. 
 
Eu tenho uma mãe e um pai, mas eu não pude testemunhar para eles nem mesmo uma vez. Eu 
não pude compartilhar com minha mãe nem mesmo uma vez as palavras do Princípio. Eu 
tenho muitos familiares, mas não pude dar a eles uma única conferência sobre o Princípio. Eu 
devo retornar somente depois de estabelecer a condição de ter amado mais vocês. Eu devo vir 
aqui em busca, e então retornar. Por isso, finalmente, no dia 2 de novembro de 1978, eu 
executei uma cerimônia centrando em meus antepassados, em minha mãe e meu pai. Eu 
realizei a cerimônia que trará céu e terra em unidade, e então retornarei aqui. O que eu fiz 
recentemente? Porque no mundo espiritual, todos os relacionamentos a partir da terra 
permanecem como são, o mundo espiritual é composto de inúmeros clubes e ‘panelinhas’. Tal 
como existem paredes por toda parte, isso é assim também lá. Vocês entendem? É assim 
como o mundo espiritual está estruturado, tal como a terra. 
 
Dessa forma, tendo feito isso, os domínios religiosos se reúnem de acordo com as categorias. 
O que tenho feito é, centrando nas religiões centrais e periféricas, conduzir um movimento 
para torná-las uma unidade, fazê-las uma unidade baseadas nos relacionamentos de sujeito e 
objeto. Na terra, eu devo estabelecer todas as condições para torná-las uma unidade. Fazendo 
isso, todo o mundo espiritual se torna conectado. Esta é a primeira coisa. A seguir é a tribo e 
os familiares; os clãs centrais e clãs periféricos, e logo que eles se tornam unidos, o mundo 
espiritual se tornará uma unidade. A fim de fazer isto, as religiões centrais e as religiões 
periféricas devem se unir. Somente depois disso, a tarefa pode começar. Vocês entendem? 
 
O que eu fiz durante minha visita desta vez foi realizar uma cerimônia na qual, centrando em 
minha tribo, meu clã, eu trouxe unidade com todos os clãs periféricos do mundo, e realizei a 
cerimônia através da qual todas as religiões periféricas podem se tornar unidas centrando na 
Igreja de Unificação. Que data foi feito isso? [2 de novembro de 1978] Sim, realizei essa 
cerimônia em Cheong Pyeong. Depois de concluir a cerimônia, eu tive a sensação intuitiva 
que haveria alguma condição de indenização dentro da igreja, e em três semanas, houve um 
acidente no Lago Cheong Pyeong. Além disso, houve outro acidente na Nova Zelândia. Vocês 
entendem o que isto significa? Em conta disto, todo o mundo espiritual destes dois mundos 
foi conectado e unido. Todas as barreiras desmoronaram. Portanto, seus antepassados podem 
descer a partir do mundo espiritual livremente em qualquer lugar sem encontrar qualquer 
barreira. No passado, era tão difícil descer do mundo espiritual que eles não podiam descer. 
Entretanto, agora, sendo que o mundo espiritual e a terra formaram um domínio de unidade, 
aqueles que se opõem à Igreja de Unificação a partir de agora perecerão. A partir de agora, 
mais e mais... Depois que o terceiro curso de sete anos acaba, não terei mais medo da 
oposição. Vocês entendem o que isto significa? 
 
Então, por que as coisas estão se desdobrando desta forma? A terra é Adão e o mundo 
espiritual é o arcanjo. (Escrevendo no quadro) Por isso, devemos criar a posição de Adão que 
representa toda a terra e a posição do arcanjo que representa todo o mundo espiritual. Antes 
da queda, todo o mundo espiritual ajudava Adão. Por isso, a partir de agora, todo o mundo 
espiritual ajudará vocês, todo o mundo espiritual ajudará. (102-95) 
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Hoje, o que os Verdadeiros Pais fazem centrando na missão para a restauração do mundo do 
domínio dos três estágios? Tudo é para indenizar a história da restauração. Depois de nos 
movermos enquanto se paga a indenização, devemos retornar. Esta é a razão que estive 
fazendo este tipo de trabalho centrando na Coreia. Eu tenho que combinar tudo isso. Por isso, 
o que eu fiz na Coreia desta vez? O que eu fiz no dia 2 de novembro de 1978 foi que conectei 
tudo isto. Fazendo isso, estas barreiras estão sendo desmanteladas. Seremos capazes de ir para 
qualquer lugar. Sem qualquer barreira, podemos ir livremente para qualquer lugar. Desta 
forma, tudo se desenvolverá em relacionamentos recíprocos. 
 
Portanto, vocês devem mobilizar o mundo espiritual. Quem deve mobilizá-los na terra? São 
vocês. Deste modo, as pessoas na terra são como Adão e os espíritos no mundo espiritual são 
como os arcanjos. Sendo que agora vocês entendem que os bons antepassados em sua 
linhagem têm a responsabilidade dos arcanjos, vocês devem comandá-los. Os antepassados 
daqueles antepassados não são ninguém mais além de vocês. Isto tudo é parte da restauração 
dos antepassados. Isto começa com vocês. Sendo que são os antepassados, vocês devem 
assumir a responsabilidade. Vocês são os líderes do futuro. Vocês devem assumir a 
responsabilidade pelo passado, pelo presente, e também pelo futuro. Vocês são os líderes das 
três eras. Vocês entendem sobre o que eu estou falando? [Sim] 
 
Portanto, a partir de agora, neste fluxo principal, para onde todos os fluxos da providência 
fluem? Passando através do curso de messias tribal, e passando o curso no nível de povo, 
nação, mundo e mundo espiritual, devemos retornar para Deus. Vocês entendem o que isto 
significa? [Sim] Esse é o caminho que vocês devem trilhar. Este é o fluxo principal para 
vocês, assim, todos devem seguir este caminho. Este é o caminho que o fluxo da providência 
flui. 
 
A fim de fazer isso, vocês devem alcançar unidade de mente e corpo. Então, vocês devem 
encontrar um objeto para se unirem, e a seguir, vocês devem se tornar unidos com seu clã, e 
desta maneira, devem se expandir gradualmente. Vocês devem se tornar essas figuras centrais. 
Esta figura central deve fazer as coisas centrando no amor, e nada mais. (10-231) 
 
O que eu estive fazendo até agora? Eu estive desmantelando todas as incontáveis barreiras no 
mundo espiritual. Baseado no amor de Deus, eu estive derrubando as barreiras que separavam 
as inúmeras pessoas e raças na terra. Esta é a obra que estive fazendo. 
 
Assim, no ano passado, o que eu fiz no dia 2 de novembro é que abri todas as portas das 
denominações e religiões no mundo espiritual. Estamos entrando no tempo quando todas as 
portas entre as nações devem ser abertas. Eu já abri as portas entre religiões, mas o que ainda 
permanece a ser feito são as portas entre as tribos. Ainda não abrimos as portas das tribos. 
Vocês entendem? Assim, eu não tenho nenhuma escolha a não ser fazer a proclamação da 
liberação da tribo Moon como também das tribos do mundo. No dia 2 de novembro em 
Cheong Pyeong eu fiz a declaração. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Fazendo 
isso, eu abri incontáveis portas do mundo religioso, e a realidade de incontáveis tribos na 
terra… Quando as portas das tribos estão abertas, então a porta nacional se abrirá 
automaticamente. Vocês entendem? [Sim] Esse tempo virá. 
 
Porque a porta foi aberta, pessoas de fé do passado, aqueles espíritos que acreditaram em 
religiões podem estar na mesma posição como os arcanjos na providência de restauração da 
terra para ajudar na realidade de Adão na terra. Tais coisas ocorrem somente em determinadas 
religiões, mas as paredes na terra têm sido desmanteladas e o escopo tem sido ampliado.  
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O caminho foi aberto para todos, independentemente se ele ou ela acreditou ou não em uma 
religião e todos os espíritos que foram filiais diante dos antepassados, e aqueles que foram 
patriotas e heróis podem descer todos para a terra para conduzir seus descendentes na direção 
do caminho do bem. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Este é o caminho que 
conduz para a nova era. 
 
A obra para desmantelar todas as paredes no mundo espiritual foi realizada na terra, e porque 
agora, tudo tem sido cumprido na terra, o que aconteceu com as obras que costumavam ser 
feitas no mundo espiritual é que elas foram transferidas para a terra. Vocês entendem? A 
missão empreendida por todos os chefes de religiões, pessoas iluminadas e espíritos de 
estabelecer o fundamento para expandir o mundo espiritual tendo sido reorientada como a 
missão na terra. Este é o ponto de partida para a proclamação da nova era. Vocês entendem o 
que isto significa? [Sim] 
 
Por esta razão, na Igreja de Unificação não há nenhuma fronteira nacional. Não há mais 
nenhuma fronteira. Devemos derrubar todas as barreiras nacionais do mundo. (105-264) 
 
33) O Período de Transição 
 
Dia 31 de dezembro de 1978, 1° de janeiro de 1979 
 
Este momento atual, no dia 31 de dezembro de 1978, é o ponto de transição. Vocês não 
sabiam quando seria este ponto de transição, certo? Embora vocês não soubessem, agora que 
aprenderam sobre isto, vocês devem se submeter a uma mudança fundamental a partir de 
amanhã. Começando a partir de amanhã, esta é minha era. Estamos entrando na minha era. 
Que dia é amanhã? [Meu dia] Minha era, meu dia, meu aniversário, todos eles. 
 
Nós, como um todo , devemos demonstrar uma nova aparência. Não devemos acordar tarde, e 
nosso comportamento deve melhorar. (102-221) 
 
34) Unidade do Mundo Espiritual 
 
Dia 21 de junho de 1982. 
 
Vocês são Messias Tribais. Vocês podem salvar seus antepassados como também aqueles que 
vivem na terra; por exemplo, dizemos que a família Smith e os descendentes receberão 
automaticamente a salvação. Este é o tipo de messias que vocês são. Embora o povo judeu 
deva descer por dois mil anos, dois mil anos, e dois mil anos, seis mil anos no total, nós na 
Igreja de Unificação podemos herdar o valor igual destes seis mil anos em apenas seis anos. 
Se olharem aqui, estes são os três estágios, e isto tem o conteúdo que corresponde a estes dois 
mil anos, estes outros dois mil anos e estes outros dois mil anos. Através disto, ao fazer isto, 
seus antepassados serão conectados a isto, como também a todos os seis mil anos, sem 
qualquer limite no futuro. (Ele fala enquanto escreve no quadro) 
 
Em outras palavras, aqueles que não conhecem religião podem entrar no domínio do benefício 
da religião. Pessoas que não puderam estabelecer a ideologia do povo escolhido podem passar 
para a ideologia do povo escolhido. Vocês entendem o que isto significa? Por isso, dentro do 
Messias Tribal, todos os conteúdos vertical e horizontal estão contidos aí. Vocês devem 
entender este fato. 
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Portanto, no dia 21 de junho de 1982, eu conduzi a “cerimônia da proclamação da síntese do 
mundo espiritual.” Esta é a data na qual eu tinha entrado na prisão no passado. Em 1948, em 
outras palavras, este é o 34º ano. Fazem 34 anos. Porque este é o 34º ano, este é o tempo 
quando os 33 anos chegaram a um fim e o 34º ano começou, o que isto significa é que na 
Igreja de Unificação, restauramos através de indenização todos os trinta e três anos do curso 
de vida de Jesus. Este é o tempo que tenho lutado com a América. A Igreja de Unificação
lidera a América. Por isso, todos seus antepassados que pertencem ao mundo espiritual 
retornarão na terra através de seu fundamento de Lar-Igreja, o todo descerá. 
 
Então agora, esses seus antepassados que estão no mundo espiritual são mais como os 
arcanjos no mundo angélico. Seus antepassados correspondem aos anjos do mundo angélico. 
Além disso, seu mundo corresponde ao mundo de Adão e Eva. E na sequência, seus 
descendentes que virão correspondem ao futuro. Porque o mundo espiritual está na mesma 
posição como aquela de ajudar Adão, seus antepassados no mundo espiritual virão e ajudarão 
vocês cumprindo a missão do mundo angélico. Se eles se tornam unidos com vocês ajudando-
os, então a liberação ocorrerá. Este é o princípio. (Ele fala enquanto escreve no quadro) (19-
44) 
 
35) Declaração de Juramento 
 
Para a equipe de presidentes da APPM (Academia de Professores para a Paz Mundial), dia 18 
de dezembro de 1983, meio dia, no salão principal do Little Angels Arts Center. 
 
Este é um evento histórico para realizar a primeira conferência mundial com a equipe de 
presidentes da APPM em Seoul, Coreia, vindo de todas as partes do mundo. Enquanto toda a 
humanidade e o povo coreano estão observando de perto, o fato que nesse breve tempo eles 
podem se reunir a partir de todas as partes do mundo é um evento surpreendente. Isto serve 
como prova que todos nós nos tornamos uma unidade em coração e mente, e esperamos
profundamente por um mundo de paz. 
 
Sabemos que hoje, a humanidade enfrenta uma grande e nova crise na qual liberdade e 
sobrevivência estão ameaçadas. Além disso, enquanto o comunismo está se revelando como 
uma tirania impiedosa, mesmo no mundo democrático, eles falharam em apresentar alguma 
solução que pode trazer esperança e coragem ao mundo. 
 
Acreditamos que o Pensamento de Unificação, o qual é a nova perspectiva sobre valores que 
se origina do Deusismo apresentado pelo Rev. Moon, está realmente apontando para a nova 
solução ousada para o mundo ideal. Esta solução já demonstrou seu poder de induzir as 
pessoas conscientes de todas as nações por todo o mundo a oferecerem suas vidas e se 
sacrificarem para o benefício da paz mundial, assim, expressamos uma profunda gratidão por 
isto. 
 
Nós, os presidentes de diferentes nações do mundo que participamos na primeira conferência 
mundial, prometemos o seguinte: 
 
Solenemente juramos que, transpondo as barreiras de história, cultura, fronteira nacional e 
raça, a fim de edificar o mundo ideal de acordo com a vontade de Deus, temos orgulho das 
seguintes coisas que estão centradas em Deus: 
1) Temos orgulho da única soberania do bem 
2) Orgulho do único povo 
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3) Orgulho do único território nacional 
4) Orgulho do único idioma e da única cultura 
5) Orgulho do fato que nos tornamos filhos unificados centrando em Deus 
6) Orgulho de ser capazes de herdar a única tradição 
7) E juramos edificar um único mundo do coração 
Juramos solenemente diante de todo o mundo e a humanidade que marcharemos em frente 
com plena força na direção destes objetivos. 
 
36) O Período Transicional Universal 
 
Dia 31 de dezembro de 1983, segundo andar do hospital Saint Francis, com a participação 
de casais de cada bênção como também representantes da Coreia, América, Japão, 
Alemanha, e primeiro, segundo e terceiro Israel 
 
Quando olhamos com a perspectiva histórica e providencial, há uma elevada probabilidade 
que a figura Abel será oferecida como sacrifício. Em outras palavras, quando consideramos 
Adão como o antepassado individual da humanidade na história providencial, Jesus era a 
figura Abel. Deste modo, Jesus teve que seguir como o sacrifício na cruz. De forma 
semelhante, na família dos Verdadeiros Pais, com Sung Jin como a figura Caim, Hui Jin 
(Abel) faleceu. Com Ye Jin como a figura Caim, Hae Jin (Abel) teve que ir. Neste tempo, com 
Hyo Jin como a figura Caim, Heung Jin (Abel) teve que ir. 
 
Estamos realizando esta cerimônia antes do Ano Novo. Agora o período transicional 
universal virá. Em outras palavras, a soberania será transferida. As 72 nações proclamadas 
recentemente na Coreia são o número de nações representantes do mundo. Além disso, 
Coreia, Japão, América e Alemanha, estas quatro nações são as nações representantes 
horizontais. Em outras palavras, estamos restaurando a família de Adão histórica. 
 
Por conta da passagem de Heung Jin, a invasão comunista será evitada. Pelo 
estabelecimento das 72 nações representantes, a cultura oriental e a cultura ocidental estão 
se tornando sintetizadas. O povo é a figura Caim e a soberania é a figura Caim. O fato que 
este hospital tem cooperado com entusiasmo, e todos os médicos foram movidos às lágrimas 
estabeleceu a condição em nome da igreja Católica de ter ajudado grandemente. Além disso, 
entre os representantes das 72 nações, havia muitos judeus. Esta se tornou a oportunidade 
para as religiões, política e artes de oriente e ocidente se tornarem uma unidade. 
 
Por causa da passagem de Heung Jin, a partir de agora o mundo espiritual pode ser 
percorrido de lá para cá livremente. Através disto, virá o tempo quando o mundo inteiro pode 
receber a bênção da Igreja de Unificação. No fundamento da ascensão de Heung Jin, o 
mundo, tanto espiritual quanto físico, pode virar e voltar. A oposição do governo se tornará 
apoio. Vislumbrando a partir da perspectiva providencial, este é o mesmo como em 1984 
quando os trinta anos de vida privada chegaram ao fim e a partir de 1985 entramos no tempo 
da vida pública do destino comum. 
 
Por favor, permita que Heung Jin siga vivo. Permita que ele edifique o Reino do Céu 
centrando nos 24 anciãos. 
 
Por favor, receba o ser espiritual e o ser físico de Heung Jin estampando o selo de vitória 
através da unidade dos Verdadeiros Pais e dos Verdadeiros Filhos. 
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Por favor, receba a unificação de Judaísmo, Cristianismo e a Igreja de Unificação. Permita 
que este se torne o mundo de Deus. Verdadeiros Pais e Deus, por favor, garantam a bênção 
para que a partir de agora possamos assumir a posição ofensiva no período de sete anos até 
1990 para que este possa se tornar um mundo unificado. A razão que os Abéis estão 
passando é porque as famílias abençoadas não concluíram suas responsabilidades. Deste 
modo, por favor, permita que as famílias se tornem unidas. 
 
Através da oferta de Heung Jin como o sacrifício, permita que o relacionamento entre Song 
Jin e Hyo Jin se torne completamente resolvido em harmonia, e permita que eles se tornem 
Esaú e Jacó restaurados. Através do sacrifício de Heung Jin os pais devem tentar se tornar 
uma unidade. Tudo que a Verdadeira Mãe tem feito é me obedecer. (130-93) 
 
37) O Dia da Vitória do Amor 
 
Dia 3 de janeiro de 1984 
 
A expressão utilizada hoje, o Dia da Vitória do Amor, esta frase que a vitória foi obtida 
centrando no amor reconhece a existência de Satanás. Este não é o dia de vitória do amor, 
mas o dia de celebração do amor. Este deve ser o dia de celebração do amor. Estas palavras 
más, vocês devem saber que estes traços abundantes que afetam têm sido deixados para trás 
como os presentes da queda. A expressão Segunda Vinda em si mesma é a mesma coisa, e o 
título Famílias Abençoadas também assumiu uma forma indesejada devido à queda, e de 
acordo com as leis da queda. 
 
No mundo original do Princípio, não há tal coisa como uma Família Abençoada restaurada 
da queda. Originalmente um filho está destinado a nascer vários meses e anos depois dos 
pais – para alcançar o estágio de aperfeiçoamento, e então o domínio indireto, tendo que se 
tornar unido com o domínio direto, eles consumam seu casamento baseado na verdadeira 
paternidade de amor. Este é o filho. Um filho pode aparecer logo depois que os pais fazem 
amor? Isto se tornou o oposto, até mesmo seus pais foram assim até agora. Vocês devem dar 
um passo atrás e se mover para cima, e arrastar isto para cima. Vocês entendem? (137-254) 
 
38) Proclamação da Fundação de Um Único Mundo 
 
1° de abril de 1984 (1° de março pelo calendário lunar) 
 
Em minha oração hoje, tenho conduzido a cerimônia de proclamação, “Baseado na fortuna 
da Igreja de Unificação centrando na unificação do céu e a unificação da terra, pelo 
comando de Deus, por favor, institua a ideologia predominante e nos permita marchar em 
frente na direção da fundação de um único mundo.” Vocês entendem? Devemos avançar em 
frente por uma única nação! Amém! 
 
Agora, vocês devem ter essa convicção, e devem reivindicar a nação e o mundo baseados em 
seu fundamento familiar. Vocês devem promover o fundamento nacional para se mover na 
direção do mundo. Eu acredito que esse tempo virá em um futuro. (131-61) 
 
39) A Proclamação do Dia do Amor do Céu 
 
Dia 16 de maio de 1984, 0:45 da manhã, Belvedere, América, a transferência da vela do 
amor do céu, e o início da oração Il-Jeung. 
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Devemos martelar estas estacas centrando no amor paternal. Devemos martelar as estacas. 
O dia que a estaca está martelada com segurança – quando é o dia que a estaca está 
devidamente martelada diante de Satanás e de Deus? Este é o Dia do Amor do Céu. Devemos 
cruzar a era quando centrando no amor de Deus, podemos atravessá-la. Por quê? Porque o 
inferno na terra deve ser dizimado. O inferno, mesmo as prisões, foram destruídas. Devemos 
dirigir o inferno e a prisão para o domínio do céu. Vocês entendem? (Aplausos) 
 
Por esta razão, nesta era vocês criaram a reunião Il-Jeung, e a reunião de oração Il-Jeung, 
mas qual é o significado da palavra, “Il-Jeung-Hui?” Ela tem um significado histórico que 
pode fazer a conexão com a realidade de coração que estive falando até agora. (Ele fala 
enquanto escreve no quadro) A reunião de oração Il-Jeung é o movimento para se tornar 
uma unidade centrando nos Verdadeiros Pais, e com o coração que os ama mais do que 
qualquer outra coisa. Isto é uma promessa. O momento que vocês oram é o momento de 
juramento. Este é o significado por trás do movimento Il-Jeung-Hui. Vocês devem entender 
que esse conteúdo repousa sob isto. 
 
Centrando nisso, devemos nos esforçar com um coração unido para conduzir o movimento 
para se tornar um com Deus e os Verdadeiros Pais. Deste modo, devemos sincronizar isto 
com este tipo de área. Isto é céu e terra internacional; e foi realizado em âmbito mundial. Por 
esta razão, isto é possível somente através do amor. Somente o amor pode transcender o 
mundo desta forma. (132-125) 
 
Aqui, neste grupo reunido representando todas as nações, o mundo, e os 120 países 
missionários, vocês prometem, “Nos tornaremos completamente unidos centrando nas 
palavras do Mestre e cruzaremos a realidade de domínio de amor”? [Sim, Pai] Obrigado. A 
partir de agora, há liberação. Eu estou me movendo para a posição de liberação, a partir de 
agora. O período de transição para uma nova era virá. (Aplausos) 
 
Portanto, através deste tipo de ocasião, este Dia do Amor do Céu, eu orei que possamos 
digerir com amor até mesmo o medo da morte, como também o medo da prisão. Vocês devem 
entender que acabei de realizar a cerimônia que significa que centrando na Igreja de 
Unificação, a morte foi digerida com amor, e o inferno terreno tem sido digerido com amor. 
 
A criação do Dia da Vitória do Amor e o Dia do Amor do Céu não é possível sem os 
Verdadeiros Pais, por isso os Verdadeiros Pais apareceram; pela conclusão de tudo isto 
nesta era histórica, eles devem edificar a rodovia através da qual as futuras gerações podem 
viajar. Porque vocês devem saber que o Dia do Amor do Céu e o Dia da Vitória do Amor são 
dias importantes que devem ser louvados e amados para sempre na história, estou fazendo a 
proclamação neste momento. (132-100) 
 
Amado Pai Celeste! Embora a data de hoje seja 20 de maio de 1984, porque hoje pode 
substituir o momento da declaração do amor do céu no dia 16 de maio, às 0:45da manhã em 
conexão com o dia histórico de proclamação no padrão da família de East Garden, Pai, por 
favor, permita que Sua presença esteja neste lugar. 
 
Os Verdadeiros Pais da terra estão assentados aqui e os pais no céu estão presentes aqui, e 
todo o mundo espiritual unificado das 120 nações centrando em Heung Jin e Jesus está 
presente aqui, e os seres substanciais simbólicos do domínio de ressurreição das 120 nações 
da terra estão aqui, Por isso, baseado nesta hora, por favor, permita que a soberania e os 
direitos de posse do céu perdidos por causa do mau amor... 
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Agora, no pináculo desta indenização em âmbito mundial, nos colocamos neste incrível ápice 
da história onde podemos proclamar o Dia do Amor do Céu que pode, centrando no amor 
dos Verdadeiros Pais e no amor de Deus, enquanto restaura o direito histórico de herança 
perdido, estabelece simultaneamente a soberania do amor. 
 
Céu! Terra! Sendo que este era o dia que o universo esteve esperando, espero que vocês 
possam se colocar na realidade de coração de um único coração e uma única vontade para 
recepcionar e receber a grande proclamação dos Verdadeiros Pais! Eu declaro que vamos 
marchar na direção da era de herdar a realidade de amor do reino celeste onde Deus e os 
Verdadeiros Pais estão presentes, os filhos da Verdadeira Família centrando no amor 
paternal, todos os casais abençoados podem se tornar unidos, por isso eu espero que todo o 
universo possa aceitar solenemente isto nesta hora! 
 
Eu proclamo o Dia do Amor do Céu no nome de Deus e dos Verdadeiros Pais. Amém, 
[Amém] Amém. [Amém] Amém [Amém] (Três gritos de “Mansei” e aplausos) (132-102) 
 
40) O Dia da Abertura da Porta do Céu 
 
Dia 1° de fevereiro de 1985, 3 horas, Danbury 
 
Hoje é 1° de fevereiro. Este é o dia que declarei o Dia da Abertura da Porta do Céu. Qual é o 
significado da abertura da porta do céu? Como se diz literalmente, isto significa o dia que a 
porta do céu é aberta. 
 
Nesta data no ano passado, eu em Danbury e a Mãe em East Garden finalmente abrimos a 
porta através da qual céu e terra podem estar conectados. Por isso os bons antepassados do 
mundo no céu devem vir para seus descendentes na terra passando através do inferno.
Somente aqueles que superam o inferno podem ir para o céu. (1.2.1986) 
 
O que eu fiz depois que entrei em Danbury, é que no dia 1º de fevereiro de 1985, eu abri a 
porta para o caminho entre o mundo espiritual e o mundo físico que tinha sido anteriormente 
bloqueado. Eu em Danbury e a Mãe em East Garden oferecemos uma oração especial. Sendo 
que foram os pais decaídos que fecharam a porta, abrir esta porta é a missão dos pais que 
podem trazer a restauração. Ela deve ser aberta. Assim, nós a abrimos. Porque abrimos essa 
porta, mesmo se maus antepassados estão no inferno, agora um caminho se abriu para os 
bons descendentes irem lá para testemunhar para seus antepassados em sua linhagem. 
 
No passado, houve constantes esforços para criar conexão com as esferas tribais nas quais 
Abraão ou outra pessoa pode conduzir a providência de restauração centrando na religião, 
ou onde os Verdadeiros Pais podem nascer, onde os Verdadeiros Pais podem vir e conduzir a 
providência de restauração. Quando vocês tomam essa perspectiva, a linhagem começando a 
partir de Adão e passando através de Abel, Noé, Abraão, Moisés, João Batista e alcançando
a era de Jesus é a genealogia que pode criar a ligação a partir do céu até a terra.  
 
Há somente uma linhagem que corresponde a essa linhagem. Todo o resto não tem nenhum 
relacionamento com ela. Somente depois que isto é concluído, os Verdadeiros Pais podem vir 
para desmantelar todas as coisas que bloqueavam o caminho. Sem o aparecimento dos 
Verdadeiros Pais, não há nenhuma forma para trazê-los para a terra. (114-262) 
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No dia 1º de fevereiro, às três horas da tarde, na prisão junto com a mãe, tive a conferência 
final na qual a rodovia foi estabelecida entre inferno e céu. Embora a rodovia esteja 
estabelecida, preparações devem ser feitas. Deve haver carros, e devemos aprender a dirigir, 
e vocês precisam ter combustível. Estas coisas não podem ser encontradas em vocês mesmos. 
 
Seus antepassados devem trazer estas coisas. Vocês entendem? Seus antepassados trazem o 
carro, colocam a gasolina, e ensinam vocês a iniciar o movimento de puxá-los para o mundo 
espiritual. Vocês acreditam nestas palavras? Se vocês não querem acreditar, então não 
acreditem. Esta é a dura realidade. Vocês devem seguir e ver por vocês mesmos. 
 
Recentemente médiuns espirituais revelaram, “Uau! Todas as bandeiras no reino celeste se 
reuniram em um único lugar, e decidindo sobre uma única direção, eles começaram a se 
mover. A partir de fevereiro deste ano a porta para o inferno e a porta para o céu se 
abriram.” Mas, eles nem mesmo entendem quem fez isto acontecer. Céu e terra se tornaram 
assim quando eu fiz a proclamação, “A ressurreição da nova era, a era atual passou para 
trás de nós e a nova era chegou, e o período de perseguição para a Igreja de Unificação
passou e o tempo chegou para o som libertador da trombeta reverberar por todos os lados.”
(137-190) 
 
41) A Proclamação do Dia de Uma Única Vitória 
 
Dia 20 de agosto de 1985, 3:15 da manhã, Belvedere, E.U.A. A cerimônia da água sagrada. 
 
Os casais abençoados vivendo em vicissitudes em Nova York se reuniram no centro de 
treinamento de Belvedere no dia 20 de agosto de 1985 às 3:15 da manhã, logo após a 
liberação do Mestre da prisão para ouvir a explicação de coração do Mestre do significado, 
e participaram da cerimônia da água sagrada conduzida pelo Sr. Hyo Jin Moon. 
 
Isto foi baseado no Dia da Vitória que ocorreu em East Garden no dia 16 de agosto às 7:00 
da manhã, e isto estava destinado a herdar o significado dessa cerimônia. 
 
Este dia de vitória foi proclamado na cerimônia de boas vindas para o Sr. Hyo Jin Moon que 
voltou depois de uma conclusão bem sucedida do seminário de quarenta dias dos filhos 
abençoados realizado na Coreia (Noite do dia 15). 
 
Esta também foi a cerimônia de triunfo que celebrou o novo início no dia 16, o dia depois do 
40º aniversário da conclusão da Segunda Guerra Mundial no dia 15 de agosto de 1945. Na 
cerimônia de proclamação do Dia da Vitória que começou às sete horas da manhã. O Pai 
falou até às 10:35, e fazendo uma oração de bênção e conduzindo a cerimônia da água 
sagrada, ele declarou a confirmação do direito da primogenitura. 
 
Na cerimônia de água sagrada, os Verdadeiros Pais e todos os verdadeiros filhos 
participaram, e doze pessoas que representavam os membros e as doze tribos participaram, e 
todos os participantes beberam a água sagrada recentemente criada. Utilizando quatro 
garrafas de água da fonte Il-Hwa como a água semente, depois de colocá-las na mesa na sala 
de East Garden e orar sobre elas, elas foram derramadas em pequenos copos, e concedidas 
para os Verdadeiros Filhos e para os representantes dos casais abençoados para beberem de 
forma ordenada. (Sa-Bo, #46, p6) 
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42) Quando a Igreja de Unificação Emerge Diante do Mundo 
 
Dia 1° de janeiro de 1986 
 
Agora o ano de 1985 passou e 1986 está começando, e através da oração oferta momentos 
atrás, o que acontecerá é que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Onde ele vai mudar de 
direção? Se fosse virar como os ponteiros do relógio, então depois de terem feito um círculo 
completo, eles estariam começando a virar no sentido anti-horário. Até agora, a Igreja de 
Unificação foi pisoteada pelo mundo, mas a partir de agora, este é o tempo para a Igreja de 
Unificação emergir acima do mundo. (137-37) 
 
Sobre o que eu orei nesta cerimônia de celebração hoje é a unificação com as igrejas cristãs 
e… Centrando nos santos na esfera cultural cristã, eles se tornaram leais à era do Império 
Romano. Devemos conectar todas essas coisas. Assim, centrando no reinado de bons reis que 
estão no mundo espiritual, devemos trazer todos os patriotas e heróis para a terra, para que 
eles possam conduzir os presidentes, reis e demais a seguirem o Rev. Moon no domínio ideal 
centrado no reinado dos Verdadeiros Pais. Eles ouvirão tudo sobre o Rev. Moon. A partir de 
agora, as boas novas também serão ouvidas, e todos eles dirão que eu sou famoso. Rumores 
depreciativos vão diminuir e, enquanto ventos positivos sopram, seus antepassados no mundo 
espiritual incessantemente virão até eles para ensiná-los. Bons antepassados no mundo 
espiritual descerão até ao inferno para ensinar. 
 
Eu abri esta porta em Danbury. (137-190) 
 
43) A Fundação da Federação para a Unificação do Norte e Sul 
 
Dia 15 de maio de 1987, no salão principal do Little Angels Arts Center. 
 
Porque eu empurro tão duramente para ter esta convenção de fundação antes de passar o dia 
15 de maio? É porque se fossemos comparar este tempo com uma estação, este é o exato 
momento antes da vinda do verão. Este é o tempo quando todas as coisas da criação estão 
ganhando nova vida. Além disso, quando olhamos para a fortuna do todo… Quando o último 
dia 16 de maio ocorreu? [Em 1961] Sim, centrando na fortuna de 16 de maio, a nova 
soberania veio a existir. Assim, isto tem que ser feito antes dessa data. Vocês não podem 
passar por esta data. 
 
Por esta razão, neste momento a situação da Coreia se tornou da forma como é agora. Isto 
não foi sincronizado de alguma forma inteligente. Porque o calendário da providência na 
Coreia está ajustado desta forma, tudo está lançado no caos. O partido rival como também os 
partidos do governo estão em um estado caótico, o povo perdeu a direção para seguir em 
frente, as religiões não podem lidar com os problemas, e ninguém pode cuidar dessa 
situação. Neste ponto, estamos sincronizados com isto. Demos chutar e passar por cima disto. 
Fazendo isto, concentrando todas as fortunas que causaram a divisão do mundo espiritual e 
do mundo físico, o oriente e o ocidente se dividiram, e norte e sul se dividiram, e nós devemos 
reuni-los desta forma. 
 
Aqui, a fortuna do mundo inteiro centrada nos Casais Abençoados está ligada, e as fortunas 
da Coreia estão todas conectadas a isto. O que é esta fortuna? Centrando no ponto final que 
é como a ponta de uma agulha, devemos alcançar este ponto. 
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Fazendo isso, a partir de agora devemos declarar isto ao mundo espiritual. Quando esta 
convenção terminar, tudo estará no nível mundial. Todas estas coisas são as fortunas que 
representam a humanidade. Através delas, devemos criar uma única esfera de redemoinho 
em um grande oceano. Tal como quando o redemoinho começa a girar e todo o oceano 
começa a se agitar, embora estamos na Coreia, isto moverá não somente a Coreia, mas 
também o mundo inteiro. 
 
Deste modo, o problema é que tipo de convicção o líder tem quando faz o movimento. (164-
169) 
 
44) A Cerimônia da Transição Unificada Providencial 
 
Dia 27 de setembro de 1988, na mansão de Han Nam Dong. 
 
Neste ponto no tempo quando uma nova era incrível está sendo inaugurada, juntamente com 
a enorme vitória dos Jogos Olímpicos, proclamamos o Festival Cultural Mundial, não é 
assim? [Sim] Ao fazer isso, eu dei origem a vários problemas. Este é o eixo central ao redor 
do qual todas as coisas podem certamente estarem ligadas e fazer com que o mundo faça uma 
nova transição em sua formação. Quando todos estão envolvidos ao redor deste eixo e 
começam a girar, então o mundo todo não cairá no mundo satânico, mas cairá no mundo 
celeste. Assim, o festival cultural é o meio a ser utilizado como um catalisador para acelerar 
o avanço na direção de um único mundo. Vocês devem entender que é assim como funciona. 
Vocês entendem? [Sim] (3.10.1988) 
 
Pensando sobre isto, eu fiz um bom trabalho na condução da cerimônia de transição no dia 
27 (O dia da proclamação do Festival Cultural Mundial). As coisas começaram a mudar a 
partir da cerimônia de transição. Vocês devem observar de perto. Todos aqueles que 
estiveram divididos anteriormente foram combinados em dois nos sistemas tipo Caim e Abel 
centrando na esfera de unificação. Os dois mundos baseados em Caim e Abel, o mundo 
comunista e o mundo democrático, que trariam unidade se colocam face a face, colados um 
ao outro através de suas testas. Vocês entendem? Onde? [Em Seoul] Em Seoul. Então, o que 
aconteceu a Kim Il-Sung? Kim Il Sung está colocado no fim da cauda. Kim Il Sung é o mais 
miserável. (3.10.1988) 
 
Todas as cerimônias de transição na história providencial estão sempre centradas em Caim e 
Abel. Porque eles não puderam nem mesmo alcançar a posição paternal, isto se refere às 
condições de indenização vertical e horizontal e ao centro de amor. Porque nos tornamos 
uma unidade centrando nos Pais, podemos declarar o dia de fundação da nação unificada. 
(3.10.1988) 
 
Primeiro: A divisão e unificação do norte e sul 
Segundo: Os Jogos Olímpicos e o ponto de congruência providencial 
Terceiro: Conduzindo a batalha da unificação da federação 
Quarto: Formalizando os ideais do único corpo unificado 
 
Qual é o quinto? Quando olhamos para isto centrando nos Jogos Olímpicos de Seoul, a 
União Soviética e a Alemanha Oriental estão no lado Caim, e quanto a América e a Coreia? 
Elas estão no lado Abel. Por esta razão, na perspectiva mundial de Caim e Abel, isto se 
refere à aliança de Caim e Abel na União Soviética, e também se refere à aliança do mundo 
democrático.  
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Caim e Abel finalmente juntaram suas mãos no tempo dos Jogos Olímpicos, assim, quem é 
aquele que trará definitivamente juntos os dois mundos? Aqui, temos a emergência dos 
poderes de influência dos Verdadeiros Pais. Devemos agarrar a isto e martelar as estacas. 
Devemos retornar ao mundo novo. 
 
O que vem a seguir? Sendo que fizemos a Cerimônia da Transição Unificada, qual é o sexto? 
Porque o tempo chegou quando a conexão pode ser feita com ambos os domínios horizontal e
vertical de coração a partir da família até o nível mundial, devemos retornar para nossa 
terra natal. A seguir, haverá o aparecimento dos antepassados centrando em Deus. Vocês 
entendem o que isto significa? Devemos primeiramente retornar para a terra natal, emergir 
como os novos antepassados, e então conectar o fundamento nacional. Vocês entendem? 
Desta maneira, o ponto de transição na história providencial deve ser estabelecido. Somente 
quando vocês edificam o fundamento baseado em seus esforços alcançando o nível nacional, 
vocês não enfrentarão as acusações de Satanás. (1988.10.3) 
 
45) Dia da Fundação da Nação Unificada do Mundo 
 
Dia 3 de outubro de 1988, em Yong-In, província de Kyung-Gi. 
 
Aproveitando esta rara oportunidade quando o céu está abrindo sua porta, que tinha sido 
aberta a partir do nível individual até o nacional, no nível mundial é a forma que a fortuna 
da Coreia irá rolar para o mundo tanto internamente quanto externamente. 
 
Então, que dia é hoje? Mundo o quê? [O Dia da Fundação da Nação Unificada do Mundo] 
Sim. Porque o ponto de congruência está perfeitamente em linha com a teoria por trás da 
providência que pode proclamar a nação unificada do mundo, o mundo unificado, e o dia de 
fundação da nação unificada do mundo, porque este dia está de acordo com a perspectiva 
histórica de nossa Igreja de Unificação, tanto na teoria como na experiência, mesmo se nos 
referimos a este dia e dizemos que nosso dia de esperança tenha sido fundado, ninguém pode 
levantar objeções. (1988.10.3) 
 
Primeiro é o início da unificação da Coreia e o Japão, segundo é o início da unificação da 
América, Coreia, Alemanha e a União Soviética. 
 
Através do Cristianismo americano e da Igreja de Unificação coreana, o mundo unificado se 
desdobrará. Este é o terceiro. 
 
Quanto, a esfera cultural cristã se tornará a figura Abel e o mundo material será a figura 
Caim, e o materialismo do mundo comunista e o mundo do espiritualismo serão unificados. 
 
Qual é o quinto? É a unificação do mundo no céu e no mundo terreno. Quando eles se tornam 
ligados, a unificação do mundo no céu e o mundo na terra finalmente começará a ocorrer. 
 
Sexto é a conclusão da responsabilidade da indenização histórica providencial. O que quero 
dizer é que a responsabilidade histórica providencial tenha sido concluída. Quando a 
responsabilidade é concluída, a família perfeita pode começar. Quando a estrutura perfeita 
da família, não somente da família, mas também da tribo, do povo, da nação e do mundo, 
aparece no fundamento do mundo satânico, a existência de Satanás não terá mais nenhum 
valor. O que isto significa é que este se tornará o mundo de liberação. 
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Nessa base, o sétimo é o início do mundo celeste na terra, e o oitavo é a promessa da 
realização do céu na família, na nação, no mundo, em toda a terra e no céu. Finalmente, no 
céu e na terra, o único mundo ideal de amor será desdobrado. 
 
Eu expliquei que baseado no juramento da unificação, este tipo de Dia da Fundação da 
Nação Unificada pode ser declarado. Vocês entendem? [Sim] O que vem a seguir? Enquanto 
avançamos para fazer este tipo de obras, o problema é como educar nossa segunda geração 
no futuro. Portanto, herdando a tradição ideológica dos Jogos Olímpicos, vocês devem ser 
saudáveis externamente. Internamente, vocês devem estar transbordando com amor. Quando 
estão preenchidos com amor, então vocês podem representar o amor paternal como também 
o amor dos filhos. Vocês devem se tornar indivíduos de caráter maduro cheios de amor, os
quais podem representar o amor pela nação, o mundo e o céu. (3.10.1988) 
 
46) A Cerimônia de Um Único Coração 
 
Dia 23 de junho de 1989, no salão principal do Little Angels Arts Center. 
 
Pouco antes da cerimônia de reconhecimento para o presidente da Federação Coreana para 
a busca das raízes, a partir das 10:30 da manhã até às 11:10 da manhã no terceiro andar na 
sala VIP do salão principal do Little Angels Arts Center, honrando a presença do Mestre e 
sua esposa, doze representantes de nossa igreja e os doze representantes dos clãs e 
familiares, trinta pessoas ao todo participando, a histórica Cerimônia de Um Único Coração 
foi conduzida. 
 
A Cerimônia de Um Único Coração na qual a realidade Caim e a realidade Abel se juntam 
como unidade centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais foi conduzida pelo Rev. Chung 
Hwan Kwak (Presidente da Sae Gye Daily), o mestre de cerimônias. Primeiro, Hyo Jin Nim e
Hoon Sook Nim inclinaram diante dos Verdadeiros Pais como os representantes da 
Verdadeira Família, e logo depois disso todos se colocaram em três filas representando Caim 
e três filas representando Abel e inclinaram; então cada representante inclinou, e a coroa de 
ouro foi oferecida ao Mestre e sua esposa, e mais uma inclinação foi oferecida representando 
todos os clãs na Coreia. Então houve a recitação da quinta seção do Juramento, e houve a 
oração de bênção do Mestre (oração oferecendo a cerimônia de um único coração); então 
houve o corte do bolo; e a cerimônia terminou com três gritos de Mansei conduzida pelo 
presidente Young Whi Kim. (Sa-Bo, # 92, P92) 
 
Eu já disse tudo isto para vocês. Eu já disse que o tempo da descida do mundo espiritual virá. 
Vocês já aprenderam que baseados na ressurreição da volta, a obra de unificação será 
cumprida? A unificação ocorrerá através do retorno de espíritos. Vocês devem ser gratos ao 
céu que está trabalhando para tentar estar em harmonia com a era de transição para a nova 
história. (170-286) 
 
O “Espírito Santo” aqui não é o mesmo que o Espírito Santo que é parte da trindade de 
Deus. Uma tradução mais exata teria sido “Espírito Divino” porque o primeiro dos dois 
caracteres chineses que formam o termo, “Shin” significam divindade ou divino, e o segundo 
caracter, “Ryeng” significa espírito. Além disso, espírito divino é a forma que os dicionários 
traduzem a palavra. Entretanto, porque a tradução oficial sempre foi “Espírito Santo,” será 
deixado assim, apesar da confusão óbvia. Mas mantenham em mente que “Espírito Santo” 
nesta seção não se refere ao terceiro membro da trindade de Deus mas é o “Espírito Divino”, 
que é utilizado como sinônimo para transmitir um significado mais preciso. 
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47) Declaração do Dia da Idade Providencial de Restauração Através do Amor 
 
Dia 20 de agosto de 1989, em Belvedere na América 
 
O propósito da providência de salvação é salvar homem e mulher. Então, as palavras “a 
providência de restauração através do amor” ou “a providência da perfeição” é como 
podemos unir estas duas pessoas com amor. O propósito destas é o mesmo como a 
providência de salvação. 
 
O propósito de Deus é retornar para a idade do amor original na qual não existe nenhum 
Satanás depois da recriação de Adão e a recriação de Eva.. Sendo que o amor está perdido, a 
criação deve ser feita centrando no amor. Este é o motivo pelo qual Deus está aperfeiçoando 
Adão e aperfeiçoando Eva. 
 
Este é o motivo pelo qual a providência de salvação ou providência de restauração através 
do amor de Deus não pode ser feita sem homem e mulher, e também sem amor. (193-52) 
 
A Idade Providencial de Restauração através do Amor é a idade que Deus domina 
diretamente. (193-55) 
 
A partir de agora, esta é a idade providencial de amor na visão da providência. Vocês 
entendem? A idade providencial que o Messias ocupará os quatro cantos deste mundo 
chegará. Essa é a conclusão de todas as coisas. Nesse tempo, tudo termina.  Então, a idade 
providencial de salvação termina completamente e a idade providencial de amor começa. 
 
Eu sempre digo baseado no Princípio, que a realidade do domínio do resultado é a conclusão 
da porção de responsabilidade baseada na restauração da Primogenitura. O primeiro filho e 
o segundo filho que nascem depois da restauração da Primogenitura são filhos de Adão e 
Eva. Eles são filhos de Deus.  
 
Portanto, sendo que chegamos à idade providencial que pode conectar os filhos aos pais na 
família ou a linhagem de sangue centrando em Deus, chamamos essa idade de idade 
providencial de restauração através do amor. 
 
A idade providencial de Deus entrou na idade dos pais, a idade do amor. Quando fazemos 
nosso melhor, simplesmente a forma do Princípio, a perfeição de nosso caráter espiritual e a 
perfeição de nosso caráter físico será alcançada, e virá a idade quando estaremos 
conectados com a nação. Este é o motivo pelo qual a idade está mudando para a idade 
providencial de restauração através do amor. (19, 30, 69, 84, 100) 
 
48) Dia do Estabelecimento dos Oito Estágios 
 
Dia 31 de agosto de 1989, em Kodiak Alaska na América 
 
A ordem de restauração é vertical a partir de servo de servo, servo, filho adotivo, filho 
legitimado, filho real, e Eva. Sem o filho real, a mãe não pode ser restaurada. Este é o motivo 
pelo qual, se não há nenhum fundamento vitorioso de Abel original, a menos que a 
Primogenitura seja completamente restaurada, não há nenhum espaço para pai e mãe se 
colocarem. 
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Eva deu nascimento a dois filhos. Ela deu à luz ao primeiro filho, sendo o filho de Satanás, 
como o filho mais velho. Este é o motivo pelo qual, sem qualquer escolha, Deus esteve 
traçando o caminho da restauração através de indenização centrando no segundo filho. De 
quem é essa responsabilidade? É de Eva. Portanto, pela conexão do fundamento em âmbito 
mundial com o fundamento vitorioso do filho real, e no fundamento da unidade entre mãe e 
filho, Adão pode se colocar. Além disso, no fundamento onde Adão se tornou unido, Deus 
pode se colocar. Esta é a forma da indenização vertical. Vocês entendem o que digo? 
  
Vocês aprenderam a partir do Princípio Divino, não aprenderam? A partir de servo de servo, 
servo, filho adotivo, filho legitimado, filho real, Eva, Adão e Deus, retornamos para o mundo 
de amor. O caminho é para subir. Isto é para conectar o fundamento que está subindo.
Conectamos tudo isto e colocamos como uma pirâmide. (193-92) 
 
49) Declaração do Dia do Paternalismo Celeste 
 
Dia 1° de setembro de 1989, em Kodiak, Alaska 
 
Deus esteve trabalhando até agora desde a queda da humanidade a fim de restaurar a 
Primogenitura. Entretanto, através de Abel fazendo Caim se render completamente, o homem 
decaído pode atender os pais. Portanto, a idade do paternismo, o paternismo celeste chegou; 
para que os pais possam amar ambos Caim e Abel. Até agora, Deus amou Abel e Satanás 
amou Caim. Pensamento de Caim e Abel = Comunismo e Democracia = Fraternismo. 
 
Além disso, a providência de Deus encerrou a idade da indenização, e proclamou o 
Paternismo Celeste (Verdadeiro Paternismo), a restauração da realeza, para que Deus esteja 
trabalhando diretamente com amor, Deus está se tornando os pais do mundo da criação toda. 
(Sabo 96, p. 38) 
 
50) Proclamação dos Pais de Céu e Terra 
 
Dia 27 de fevereiro de 1990, em Han Nam Dong em Seoul, Coreia 
 
O acolhimento que a Coreia fez para os Verdadeiros Pais neste tempo não termina como o
acolhimento que somente a Coreia fez. Este foi o período de proclamação para anunciar a 
liberação do mundo físico juntamente com a liberação do mundo espiritual com a autoridade 
da posição especial de pais se colocando no topo da posição que transcende a América e o 
mundo. 
 
(Oração) Com isto, por favor, proclame que a Realeza eterna que pode representar Céu e
terra possa subir em uma linha direta a partir desta Terra até o Céu. Por favor, além disso, 
que possamos seguir em frente para a idade que o Senhor pode exercer Seu poder soberano 
para o benefício do amor e paz centrando em Seu Ideal de Criação se colocando acima de 
todo o poder do mundo satânico. Por favor, aceite este fundamento que os Verdadeiros Pais 
têm pavimentado. Quando estou proclamando o estabelecimento da nova Realeza na terra e 
no Céu se tornando uma unidade com os pais no Céu, por favor, permita que todo o cosmos 
transcenda a colina de lamentação e tristeza e retorne alegria, louvor e glória. Por favor, 
permita que o amor de Deus, a liberação, a liberação dos Verdadeiros Pais seja estabelecida 
centrando no amor de Deus, centrando na Realeza de Deus, centrando no povo e terra de
Deus, e centrando no Reino do Céu no Céu. Tudo isto eu proclamo diante do cosmos interior 
no nome dos Verdadeiros Pais. (Sabo 101, p. 7) 
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51) Declaração da Bênção Eterna de Deus (Dia da Celebração 01/07) 
 
Dia 1° de Julho de 1991, na Casa de Han Nam Dong 
 
(Oração) Amado Pai Celeste! Hoje é 1° de julho de 1991. Eu sei que o ano de 1991 é o ano 
que está posicionado para a crise final no ponto de transição histórico providencial. Depois 
de transcender todos os tipos de circunstâncias complicadas de janeiro até junho, e agora 
acabamos de entrar em julho. 
 
Pai! Sou realmente grato que, iniciando hoje, eu posso estabelecer o dia de vitória, liberação 
e glória enquanto realizamos a Cerimônia do Dia da Declaração da Bênção Eterna de Deus 
depois de liquidar todas as condições que representam a história providencial que o Senhor 
estabeleceu. 
 
Eu oro que Deus observe, e todos os bons espíritos, santos e sábios, e antepassados do mundo 
espiritual inteiro observem todas estas coisas. Além disso, Satanás observará tudo que está 
sendo proclamado centrando no benefício que Satanás também pode seguir, mesmo se 
colocando na situação final da humanidade, na realidade da liberação da liberdade, 
fornecendo o elemento da circunstância que Satanás pode confessar toda a vergonhosa 
traição que ele cometeu contra o Céu até agora, e se render por sua própria conta diante do 
amor, diante do poder do Pai Celeste. Eu oro que, com a observação de todos, eles apoiem 
tudo que estou oferecendo durante a cerimônia vitoriosa de proclamação, a cerimônia de 
liberação, a cerimônia de unificação, que possamos seguir em frente na direção do Reino do 
Céu atendendo os Verdadeiros Pais e atendendo a Vontade do Pai. Eu proclamo todas estas 
coisas diante do Céu no nome dos Verdadeiros Pais. Amém, Amém, Amém. (Tong Il Sae Gye, 
Julho de 1991) 
 
(Bênção) Sabemos que o Senhor agora liquidou o triste curso histórico de indenização 
centrando no dia 1º de julho de 1991 com a proteção de Deus por todo o curso até agora. E 
sabemos que toda declaração é necessária a fim de encontrar a realidade de liberação do 
mundo original pela recente assistência de Deus, o Criador e dos Verdadeiros Pais 
horizontais que se tornarão os pais originais. Sabemos que estas coisas devem ser feitas com 
a unificação de esquerda e direita, com a unificação de norte e sul, com a unificação de toda 
realidade de religião e a realidade da política, e a herança da Primogenitura, e a herança do 
Paternidade, e a herança da Realeza. 
 
Eu liquido todas as atividades más e enterro tudo isto com a história, e proclamo ao mundo 
físico e ao mundo espiritual a vinda do Reino do Céu de liberação e vitória na terra no nome 
dos Verdadeiros Pais. Eu proclamo no nome dos Verdadeiros Pais hoje, primeiro de julho, 
neste momento que o Senhor nos conduz utilizando a proclamação como um escudo para 
sempre. (Amém) Eu proclamo estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. (Amém) Eu 
proclamo estas coisas no nome dos Verdadeiros Pais. (Amém) (Tong Il Sae Gye, Julho de
1991) 
 
Com a Cerimônia de hoje de primeiro de julho que acabamos de realizar, chegou o tempo 
quando os Pais podem agir como eles quiserem. Até agora, eu não podia fazer como eu 
desejava. Se eu pudesse fazer como desejava, porque deveria ter sofrido? Por que vocês 
acham que eu fiz todas as coisas inaceitáveis contra o mundo? Tudo tem um tempo certo. A 
menos que completem a responsabilidade no seu tempo, vocês não podem comandar com sua 
cabeça erguida. (Tong Il Sae Gye, Julho de 1991)  
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Tradução: Marcos Alonso 
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