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Prefácio 
 
Durante os anos que antecederam a Ascenção do Verdadeiro Pai ao mundo espiritual, 
observei a intensidade de obras espirituais de Cheongpyeong centradas em Heung Jin 
Nim e Dae Mo Nim, seguindo as orientações de que todas as famílias abençoadas 
deviam concluir a liberação e bênção de 210 gerações de antepassados até o dia 31 de 
dezembro de 2012, como preparação para o Dia da Fundação. 
 
Atendo a estas orientações a fim de cumprir essa meta dada para todas as famílias 
abençoadas, e acompanhando as manifestações e orientações de Dae Mo Nim, estive 
envolvido até meados de 2013 com a tradução de alguns discursos proferidos por ela 
sobre temas diferentes direcionados para vários públicos como jovens, casais, mulheres, 
em eventos específicos  os quais foram sendo publicados em seus respectivos momentos 
no site www.unificacionista.com.  
 
Neste momento, quando o site www.unificacionista.com completa 12 anos, e quando 
também estou promovendo mudanças e melhoramentos na estrutura do site, resolvi 
reunir todos estes discursos em uma única publicação para estar mais acessível, e 
permitir um estudo dos conteúdos dessas importantes orientações espirituais para nossa 
vida de fé. 
 
Esta compilação de discursos não pretende abranger todos os conteúdos proferidos por 
Dae Mo Nim no período desta compilação, e também não pretende ser uma publicação 
oficial. Quando estive traduzindo e publicando os discursos no meu site, apenas 
selecionei aqueles discursos que, enquanto estava estudando com minha família, me 
tocaram e inspiraram, e então senti o desejo de compartilhar com as demais famílias 
abençoadas.   
 
Estes discursos já estiveram disponíveis no meu site de forma separada, e agora os reuni 
em uma publicação para disponibilizar para todos. Nesta compilação, apenas procurei 
organizar de forma cronológica para permitir uma consulta histórica, sendo que os 
temas são bastante amplos e diversos. Reitero que esta publicação não é oficial e nem 
pretende ser a organização definitiva destes discursos. Apenas estou fazendo essa 
(re)publicação para manter disponível um conteúdo tão profundo e sério sobre as obras 
espirituais dos Últimos Dias que foram muito úteis para mim, e que não quero dispor 
neste aprimoramento que estou fazendo no meu site. 
 
Espero que estas palavras contidas nesta publicação sejam úteis, inspiradoras e 
esclarecedoras sobre o mundo espiritual e a liberação dos antepassados, neste período 
de construção do Reino de Deus. Boa leitura! 
 
Marcos Alonso 
14 de junho de 2020 
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Palavras do Verdadeiro Pai sobre Liberação de Antepassados 
 
"Entre os antepassados que se relacionam com a Igreja de Unificação, há bons 
antepassados como também maus antepassados. Aqui, os bons antepassados são Abel e 
os maus antepassados são Caim. Portanto a realização da liberação de antepassados não 
pode ser feita apenas para bons antepassados. Liberando também os maus antepassados, 
os bons antepassados poderão cumprir o papel de serem bons antepassados. No mundo 
espiritual existe este tipo de obra. Porque o mestre conhece sobre este tipo de obra, pois 
ele vê tudo espiritualmente, ele incentiva a fazer este tipo de obra". (75-256, 5 de 
janeiro de 1975).  
 
"Agora, eu outorguei a autoridade de messias tribal a vocês, e vocês podem encontrar 
seu lar original. E porque eu estabeleci essa posição, é que sua mãe e seu pai podem ser 
restaurados. Eu devo retornar para minha terra natal e liberar minha mãe e meu pai e 
também todos meus antepassados. Eu tenho que fazer isso. Como um líder imparcial e 
público e que é obediente ao que é certo para fazer o que quer que seja de um nível 
plano em direção ao norte, sul, leste e oeste e para qualquer lugar que você olhe a partir 
de um corpo pequeno ou grande". (197-100,7 de janeiro de 1990).  
 
"Portanto, vamos para nossa terra natal, servir nossos pais e liberá-los de onde eles estão 
enterrados. Vamos para todas as nações do mundo para restaurar a autoridade da nação, 
e elevar o poder para liberar o rancor de nossa raça e de nossos antepassados e assim 
poderemos ter a realidade de liberação de trilhões de anos sob o céu e marchar adiante 
para um reino sem fim de paz. Esta é a vontade de Deus. Portanto, vocês serão homens 
de coragem ou não? (Seremos.) Vocês devem trabalhar com afinco tal como um 
Missionário Protestante. Vocês devem colocar todos seus esforços, tal como alguém que 
está correndo para o escritório como um congressista nacional da República da Coréia". 
(166-271. 7 de junho de 1987).  
 
"Hoje, devemos organizar a liderança do mundo, e desde que o país está dividido em 
dois, devemos criar uma nação unificada. Ao criar uma nação unificada, vocês devem 
estabelecer seu próprio país, povo, tribo e família. Portanto, vocês devem colocar uma 
foto de um respeitável mestre tal como a foto de Kim Il Sung que os coreanos do norte 
colocaram. Se vocês podem criar um ambiente onde podem adorar os Verdadeiros Pais 
tal como as pessoas da Coréia do Norte adoram Kim Il Sung, então a Coréia do Norte 
será desfeita. Ao se atender o mestre, os Verdadeiros Pais, mesmo se vocês estão na 
Coréia do Norte, vocês podem atender a Deus e encontrar a fortuna celeste através da 
qual grande fortuna do céu e da terra virá para sua família.  
 
A partir do ponto de vista do destino, se vocês seguem a relação causal e atendem 
esplendidamente aos pais que estão vindo pelo caminho do destino, enquanto vocês 
olham a foto, seus antepassados e o mundo espiritual assistirão vocês. Se começando a 
partir de uma geração e gradualmente todos os seus antepassados se inclinarem para a 
foto, então seus antepassados no mundo espiritual podem ser liberados. Somente se 
vários milhares de gerações de antepassados se inclinam e mais tarde sua família e todos 
os seus antepassados, todos eles em seu lar se inclinarem juntos, então esta pode ser 
uma condição de que uma porta pode ser aberta através da qual vocês podem cortar fora 
o relacionamento com todos os maus espíritos que têm invadido e participado na 
realidade da liberação vitoriosa dos Verdadeiros Pais.  
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Portanto, vocês todos são representantes de todas as nações do mundo e são os filhos e 
filhas do rei, que podem subjugar Satanás". (212-52, 1 de janeiro de 1991) 
 
"Apenas esperem e vejam. Se vocês forem para o mundo espiritual e não tiverem feito a 
cerimônia de liberação de antepassados, então seus antepassados dirão: “Filho, mesmo 
se você tivesse ficado em débito com o Rev. Moon, porque você não me colocou na 
Igreja de Unificação?” Eles dirão isto enquanto agarram sua garganta. Eles terão esta 
montanha de reclamações dentro deles para acusar você. Vocês não conhecem isto. 
Apenas morram e vejam se o que eu digo é verdade ou não. Seus antepassados 
estrangularão sua garganta e dirão: “Filho, o que você fez para vir aqui? Tudo se resume 
a ser um professor ou um doutor? É tudo apenas ser um diretor regional da Associação 
para a Vitória sobre o Comunismo? Hei você, se você conheceu o Rev. Moon, não 
deveria ter atendido seus pais no atual momento e orado em benefício próprio e sim 
edificado um altar para nossa liberação. Mesmo se você tivesse que derramar sangue, 
você devia ter liberado seus antepassados e preparado para fazer a limpeza da linhagem 
de sangue de seus descendentes.” Suas 70 gerações de antepassados punirão e 
admoestarão vocês desta forma". (210-368, 27 de dezembro de 1990) 
 
Fonte: www.tongil.or.kr                          Tradução: Prof. Marcos Alonso – Curitiba - PR 
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Vamos Testemunhar para o Cumprimento da Providência de Restauração 
 
Nota: No dia 19 de janeiro, na ‘Cerimônia Comemorativa do 14º Aniversário das 
Obras de Cheongpyeong realizada no Pequeno Salão do Palácio Cheonseong Wanglim 
(Palácio Celeste), Dae Mo Nim disse que a Providência de Restauração será cumprida 
quando nós, os filhos dos Verdadeiros Pais, nos colocarmos na linha de frente para 
testemunhar. Nesta cerimônia comemorativa, os membros do 49º Seminário Especial de 
40 dias de Cheongpyeong para Esposas Abençoadas, do 131º Seminário de 40 dias de 
Cheongpyeong, e a equipe do Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong, 
somaram cerca de 1.000 pessoas que participaram desta reunião. 
 
Annyeong hasimnikka?  
Eu sinto que o tempo tem passado realmente rápido. Foi realmente difícil quando 
comecei as Obras de Cheongpyeong, mas é como um sonho agora que estamos 
celebrando o 14º Aniversário. Agora, 360 bilhões de Espíritos Bons Absolutos foram 
criados no mundo espiritual. E também na terra, o Museu Cheon Jeong Gung foi 
construído, mas eu acho que ele foi criado, centrando em Deus, porque os Espíritos 
Bons Absolutos, e os membros na terra foram capazes de se unir com as Obras de 
Cheongpyeong. 
 
As Obras de Cheongpyeong que começaram com 3 membros japoneses 
 
Eu às vezes penso: “E se as Obras de Cheongpyeong não existissem? O que teria 
acontecido?” Quando você analisa Satanás e as características do mal, estes não 
permitem que os seres humanos vivam livremente com alegria e felicidade. Eu também 
penso que: “Se não tivéssemos as Obras de Cheongpyeong e estivéssemos vivendo 
nossas vidas até hoje, teríamos que viver em muitas situações difíceis de doença e dor.” 
 
No dia 19 de janeiro de 1995, as Obras de Cheongpyeong começaram com a remoção 
de maus espíritos de 3 membros japoneses. Atualmente, eu recebi belas flores e também 
houve um belo bolo, mas naquele tempo não havia nada disso, e eu simplesmente orei 
na sala de oração: “Hoje é o primeiro dia,” e subi para o Campo Sagrado de Chenseun-
dae, e orei: “Hoje é o dia do início.” 
 
Desde o dia que removi maus espíritos dos 3 membros, nunca tive descanso nem 
mesmo por um único dia até hoje. E também, sob as instruções dos Verdadeiros Pais, os 
Seminários de 40 dias de Cheongpyeong têm sido realizados desde 1996. Pelas Obras 
de Cheongpyeong, que não deram descanso nem mesmo por um único dia, fomos 
capazes de remover pecados e naturezas decaídas. Agora damos as boas-vindas para o 
14º Aniversário das Obras de Cheongpyeong, como as palavras do Juramento da 
Família que os Verdadeiros Pais nos confiaram, e eu tenho muita gratidão que nos 
tornamos “Famílias que movem a Fortuna Celeste.” 
 
Deus Opera com os Espíritos Bons Absolutos 
 
Quando comecei as Obras de Cheongpyeong, Deus disse, “Crie estas coisas.” Quando 
Ele me disse para criar o Palácio Cheonseong Wanglim (Palácio Celestial), Ele disse: 
“Eu trabalhei muito neste lugar.” Naquele tempo, Deus me disse para construir o 
Palácio Cheonseong Wanglim, até o banquete do octogésimo aniversário do Verdadeiro 
Pai.  
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Dessa forma, os Verdadeiros Pais disseram: “Eu utilizarei esse santuário com mais 
importância no meu octogésimo ano.” Assim, no dia 13 de janeiro de 2001, a “Coroação 
da Realeza de Deus” foi realizada no palácio Cheonseong Wanglim. 
 
A “Coroação para a Realidade de Liberação de Deus, o Rei dos Reis” foi realizada no 
dia 15 de janeiro, no Museu Cheon Jeong Gung. Esta foi uma Coroação para a 
Realidade de Liberação de Deus que cumpriu o significado quando Deus trabalha 
diretamente com os 360 bilhões de Espíritos Bons Absolutos. Neste ano muito difícil, o 
ano de 2009, os Verdadeiros Pais liberaram Deus como o Rei dos Reis e realizaram a 
cerimônia de coroação. Esta foi uma cerimônia de coroação que teve o significado de 
‘Deus, por favor, opere com os Espíritos Bons Absolutos,’ neste tempo difícil. 
 
Vamos testemunhar 
 
Enquanto entramos no 14º Aniversário das Obras de Cheongpyeong, devemos ter s 
mentalidade: “Ao mesmo tempo em que Deus trabalha, devemos realizar mais do que 
Deus na terra.” Para estabelecer a cultura do testemunho para todos os membros do 
mundo, eu ensinei os métodos de testemunhar para os membros que se reuniram para 
“As Grandes Obras Comemorativas pelo 14º Aniversário das Obras de Cheongpyeong” 
(16 de janeiro de 2009). Esse é o motivo pelo qual, a partir de agora vocês devem 
começar a testemunhar. 
 
Sendo assim, temos realizado uma Cerimônia Comemorativa pelas Obras de 
Cheongpyeong no dia 19 de janeiro todo ano. Na maioria das vezes, isto foi realizado 
pela equipe do Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong. Entretanto, a 
razão pela qual eu chamei os treinandos para este lugar hoje é para dizer para fazerem o 
testemunho. 
 
A providência de Deus, em outras palavras, o sonho de Deus, é ‘restauração.’ 
Restauração significa criar um mundo antes da Queda de Adão e Eva. Para criar este 
mundo antes da Queda de Adão e Eva, nós que conhecemos as palavras do Princípio ou 
os filhos de Deus, devemos nos colocar na linha de frente do testemunho. Se falhamos 
em fazer isso, a Providência de Restauração fará isso. 
 
Quando vocês participaram de manhã do HoonDokHae no Museu Cheon Jeong Gung 
dois dias atrás (17 de janeiro de 2009), vocês viram as lágrimas do Verdadeiro Pai, não 
viram? Eu senti dor em meu coração quando vi aquelas lágrimas. Naquele momento, o 
Verdadeiro Pai disse as seguintes palavras: “Eu sinto muita dor porque embora quisesse 
espalhar muitas palavras para muitas pessoas, eu fui incapaz de fazer isso. Eu desejo 
que vocês falem para as outras pessoas sobre as palavras de Deus.” Quando ele disse 
isso, nosso Verdadeiro Pai, que já é um avô, chorou e pediu isso para os cerca de 800 
membros. Esse é o coração do Verdadeiro Pai.  
 
O início do 2º estágio das Obras de Cheongpyeong 
 
Quando realizei a “Cerimônia Inaugural do Centro Cheongshim para a Paz Mundial” 
(28 de outubro de 2008), eu proclamei o 2º estágio das Obras de Cheongpyeong. Eu 
também prometi diante de Deus: “Eu realizarei mais do que o esperado para o vindouro 
2º estágio das Obras de Cheongpyeong.” 
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Irmãos e irmãs, vocês devem me ajudar com isso. Eu tenho um grande desejo que todas 
as famílias abençoadas se tornem vitoriosas diante de Deus e dos Verdadeiros Pais, com 
o coração de Um Único Coração, Um Único Corpo, e Uma Única Mentalidade, e se 
tornem filhos e filhas orgulhosos da Igreja de Unificação. Este também é meu sonho. 
 
Através das Obras de Cheongpyeong, fomos capazes de entender que “Se tentamos, isto 
será alcançado.” Quando olho para trás, ao longo dos 14 anos de Obras de 
Cheongpyeong, eu nunca tive um dia de descanso, nem para esperar para fazer alguma 
coisa. Era a mentalidade de “eu devo fazer isto,” e “eu definitivamente alcançarei isso.” 
Além disso, com a mentalidade, “Para que todos se tornem pessoas felizes, para tornar 
todos os seres espirituais no mundo espiritual em seres espirituais felizes,” que criei até 
este dia as Obras de Cheongpyeong. 
 
Entretanto, eu sei de fato que, esta mentalidade não é somente minha, mas está dentro 
de todos os membros. Esse é o motivo pelo qual, por favor, pensem que, “Eu tenho a 
capacidade de todas as Obras de Cheongpyeong,” e se tornem membros que podem 
cumprir sua tarefa de piedade filial diante de Deus e se tornem filhos e filhas diligentes.  
 
Sou grata por todos os membros que se reuniram e participaram desta “Cerimônia 
Comemorativa pelo 14º Aniversário das Obras de Choengpyeong.” Eu desejo que todos 
os membros que estão aqui hoje façam seu melhor e sejam premiados na Competição de 
Testemunho no 15º Aniversário das Obras de Cheongpyeong. Eu termino minhas 
palavras esperando que o amor e as bênçãos de Deus e dos Verdadeiros Pais estejam 
com todos vocês. Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Todas as Famílias Abençoadas devem Concluir a Liberação e Bênção de 
Antepassados até a 210ª Geração. 

 
Nota: As palavras abaixo foram proferidas por Dae Mo Nim para os membros do 1051º 
Seminário Especial de Cheongpyeong. São palavras sobre as Famílias Abençoadas 
participarem de acordo com as palavras que os Verdadeiros Pais disseram: “Terminem 
a Liberação e Bênção de Antepassados até a 210ª Geração e herdem a Fortuna 
Celeste”. 
 
Antes do ano 2013, os Verdadeiros Pais estão oferecendo muitas orações e devoções 
sinceras. E também os Verdadeiros Pais têm falado: “13 de janeiro de 2013 é um dia 
histórico para receber a Fortuna e a Bênção Celeste, entretanto, parece que vocês 
não entendem muito bem 2013 e por isso sinto dor em meu coração”. É exigida 
preparação para receber a Fortuna e a Bênção Celeste antes de 13 de janeiro de 2013. 
 
“Completem a Liberação e Bênção de Antepassados até a 210ª Geração 
até 31 de dezembro de 2012”. 
 
Os Verdadeiros Pais recentemente falaram para mim: “Até 31 de dezembro de 2012, até 
a última pessoa deve concluir a Liberação e Bênção de Antepassados até a 210ª 
Geração”. 
 
Algum tempo atrás, eu fui repentinamente convocada pelos Verdadeiros Pais para a 
América, e os Verdadeiros Pais me perguntaram: “Todos as Famílias Abençoadas 
desde os 36 Casais Abençoados até os 400 milhões de Casais Abençoados já 
fizeram a Liberação e Bênção de Antepassados?” E naquele momento eu apenas 
respondi: ‘Há membros que ainda não o fizeram’. 
 
Os Verdadeiros Pais chamaram os diretores continentais e disseram: “Enviem 
circulares oficiais para o mundo dizendo que todos devem fazer a Liberação e 
Bênção de Antepassados até a 210ª Geração e digam para todos os membros fazer 
a Cerimônia de Liberação de Antepassados”, (Isto está feito através da Circular Ref. 
No. WMH 2011-28 de 12.03 pelo Calendário Celeste e 14 de abril de 2011 assinada 
pelo Presidente Internacional Hyung Jin Moon). Embora os Verdadeiros Pais queiram 
nos dar bênção, porque somos incapazes de cumprir nossas responsabilidades, os 
Verdadeiros Pais são incapazes de nos dar esta bênção. Se há membros ao seu redor que 
não fizeram a Cerimônia de Liberação de Antepassados, então, por favor, encoraje-os a 
fazer a Cerimônia de Liberação até 2012. 
 
Uma vez que cada pessoa cumpra sua responsabilidade, haverá grandes Bênçãos 
no dia 13 de janeiro de 2013. 
 
Devemos dar as boas-vindas para o ano de 2013 sem arrependimentos. E também após 
2013, nossas vidas não devem ser as mesmas como antes desse ano. No dia 13 de 
janeiro de 2013, a Fortuna Celeste se tornará ainda mais forte, e este será um dia quando 
podemos criar um início do Céu e Terra. 
 
Entretanto, se não cumprimos nossa responsabilidade e reclamamos: ‘Será a mesmo a 
coisa antes e depois de 2013. Nada mudará depois de 2013.’ Queixas surgem porque as 
pessoas pensam que é culpa dos outros, quando de fato é sua própria culpa.  
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Esse é o motivo pelo qual vocês precisam olhar para trás em suas próprias vidas. Esse é 
o motivo pelo qual vocês devem refletir sobre si mesmos e enxergar se estão 
reclamando, mas de fato não estão fazendo nada. 
 
A Cerimônia de Liberação de Antepassados é a Conversão para a 
Linhagem de Deus 
 
Não fazemos a Cerimônia de Liberação de Antepassados para que nossos antepassados 
possam viver uma vida melhor, mas vocês devem gravam em seus corações que isto é 
feito para criar a Providência de Restauração de Deus. Até agora, devido à Queda de 
Adão e Eva, todos os antepassados pertenciam a Satanás e à Linhagem do Mal. 
Entretanto, vocês devem ser gratos que somos capazes de nos converter da Linhagem de 
Satanás para a Linhagem de Deus através de Cerimônia de Liberação de Antepassados. 
Vocês devem saber o fato que quando criamos muitos Espíritos Bons Absolutos e 
vivemos uma vida de Fé Absoluta, Amor Absoluto e Obediência Absoluta e estamos 
com a bondade, a Fortuna Celeste virá para vocês. 
 
Em nossas famílias devemos fazer nosso melhor ao praticar Fé Absoluta centrando no 
Princípio. Devemos fazer nosso melhor ao praticar Amor Absoluto e fazer nosso melhor 
ao praticar Obediência Absoluta. Ninguém mais irá endireitar suas personalidades 
erradas e estilos de vida, mas vocês devem entender que está é sua responsabilidade. 
Vocês devem mudar para a bondade. 
 
Todos devemos conhecer muito bem o ‘Caminho para o Céu.’ Vocês devem criar uma 
Família Verdadeira sem natureza decaída, não beber álcool ou fumar cigarros, não 
cometer atos obscenos, não usar dinheiro público e não ferir os sentimentos das outras 
pessoas. Ao fazer isso, vocês podem ir para o Céu e se tornar o Povo Celeste. Os 
Verdadeiros Pais criaram as Obras de Cheongpyeong para que possamos nos tornar o 
povo Celeste. 
 
Compreendam que o Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong está 
sempre oferecendo sincera devoção para os membros, e quando enfrentarem 
dificuldades, por favor, venham e recebam graça através das sessões de Chanyang 
Yeoksa, Jeongshim Won, e através de oração na Árvore da Bênção. Sempre cuidem de 
sua saúde e ofereçam piedade filial diante dos Verdadeiros Pais, e se tornem membros 
preciosos que podem cumprir a Vontade de Deus. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos Cumprir nossas Responsabilidades 
  
Nota: No dia 11 de dezembro de 2010, no 1033º Seminário Especial de Cheongpyeong, 
Dae Mo Nim falou para os membros sobre o cumprimento de nossas responsabilidades 
junto com o Shimjeong (Coração) dos Verdadeiros Pais) 
 
As Obras de Cheongpyeong é sobre celebrar seu 16º Aniversário. Eu cheguei aqui em 
Cheongpyeong no inverno de 1991 e este realmente era um dia muito frio. O rio estava 
tão congelado que até mesmo um caminhão poderia andar sobre ele. O som do gelo 
quebrando no meio da noite era tão alto como rugidos de tigres. A estrada desde a 
cidade de Seorak até a frente do portão de Cheongpyeong não era pavimentada na 
época, então tenho certeza que ainda está recente em suas lembranças a viagem difícil 
que tinham que suportar até aqui.  
  
Naquele tempo, eu fui até o Campo Sagrado Cheonsun-dae (Árvore da Bênção), mas 
por causa do clima de tempestade, não era possível nem mesmo usar um guarda-chuva. 
Em uma situação na qual a luz da vela era soprada muitas vezes pelo vento forte, eu 
ouvi a explicação de Deus sobre o que fazer a partir de então centrando em 
Cheongpyeong. Como uma mãe falando para seu filho, Deus falou para mim com 
palavras suaves. Ele disse: “Este é o Jardim do Éden restaurado e aperfeiçoado. Os 
Verdadeiros Pais se retorceram tanto para proteger este lugar. Ele suportou sofrimento 
de quebrar e raspar seus ossos e carne”. 
  
Devemos Criar Espíritos Bons Absolutos 
  
Então Ele me disse: “Você deve recriar Satanás e os maus espíritos como Anjos e 
Espíritos Bons Absolutos”. Entretanto, isto era mais fácil dizer do que ser feito. Naquela 
época, eu não conhecia o método de criar Anjos e tornar Espíritos Bons Absolutos a 
partir de maus espíritos. Então Ele disse para encontrar as 5 árvores e a Água da Vida e 
disse todas as coisas que eu deveria realizar através das Obras de Cheongpyeong.  
  
Embora Deus tivesse me dado instruções, e que eu também tinha a consciência: ‘Eu 
devo fazer isto,’ eu ainda estava preocupada porque não sabia como fazer isto. 
Entretanto, Ele continuou dizendo: “De agora em diante todas as pessoas do mundo 
visitarão Cheongpyeong. Espiritualmente, todas as coisas ficarão difíceis, e esse é o 
motivo pelo qual as pessoas virão aqui”.  
  
Naquela época eu perguntei para Deus sobre qual nível eu deveria criar estes Espíritos 
Bons Absolutos, e Ele respondeu: ‘Um Espírito Bom Absoluto que é puro e belo como 
um cristal. Ele não deve ser apenas um espírito bom, mas um espírito bom que pode 
representar a palavra ‘absoluto.’ 
  
Sentir o Shimjeong dos Verdadeiros Pais através de Devoção Sincera 
  
Após receber as palavras de Deus, eu me preparei para as Obras de Cheongpyeong, por 
3 anos desde 1992 a 1994, e ofereci muitas condições e devoções sinceras. Eu fiz a 
condição de 10.000 inclinações e uma condição de vigília de oração de 40 dias. Esta foi 
uma vigília de oração sem dormir todos os dias desde o primeiro dia até o último dia. 
Depois de terminar esta condição, por algum tempo, minhas emoções ficaram instáveis 
e também perdi todas as sensações do meu corpo.  
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Se eu não tivesse pensado que ‘Eu posso fazer isto’, então não teria sucesso ao oferecer 
a condição de 10.000 inclinações. Após oferecer 4.000 inclinações, meus joelhos 
começaram a sangrar e então tive dificuldade de mover meu corpo. Eu fiz estas 
inclinações com um coração que ‘eu poderia morrer.’ Naquela época, eu a mentalidade: 
‘Isto é possível para mim. Eu posso fazê-lo.’ Assim, por seis vezes, eu fui capaz de 
oferecer 10.000 inclinações em cada vez.  
  
Após cada inclinação eu orava a Deus: ‘Deus, muito obrigado. Obrigado por suas 
demandas.’ Enquanto oferecia condições assim, isto preparava o início das Obras de 
Cheongpyeong. O que eu sentia no fundo do meu coração enquanto oferecia estas 
condições sérias era o shimjeong (coração) dos Verdadeiros Pais. ‘Os Verdadeiros Pais 
ofereceram devoções sinceras milhares de vezes maiores por toda a humanidade e pelo 
céu e terra.’ Depois de oferecer essas devoções sinceras, eu compreendi o shimjeong 
dos Verdadeiros Pais. Deus me deu confiança para superar e ser vitoriosa nos momentos 
de situações difíceis e também me fez entender Deus e os Verdadeiros Pais através de 
trabalho duro, sacrifício, devoção, amor e conhecimento através destes 3 anos. 
  
Cumprir a Responsabilidade através de nossa Criatividade que foi dada 
por Deus 
  
A razão pela qual estou dando a vocês estas palavras é porque não temos muito tempo 
desde dezembro de 2010. Para cumprirmos nossa responsabilidade até 13 de janeiro de 
2013, devemos viver nossas vidas centrando no Princípio pelos três anos restantes de 
2010, 2011, e 2012, e nos tornar uma unidade com o shimjeong dos Verdadeiros Pais.  
Pensem que os Verdadeiros Pais estão falando com vocês pessoalmente, e não apenas 
deixem o Princípio em sua cabeça, mas conecte-o com sua vida diária, e então vocês 
devem praticá-lo. A vida de acordo com o Princípio que os Verdadeiros Pais têm 
demonstrado a nós deve ser seguida.  
  
Olhando para as Obras de Cheongpyeong, isto foi estabelecido pelo envolvimento de 
todos. Toda e qualquer pessoa pode fazer isto. Temos o relacionamento pai e filho com 
Deus, portanto, herdamos Sua criatividade. Somos semelhantes à criatividade de Deus, 
por isso, se tentamos, então nada é impossível. Mesmo com a felicidade, se vocês têm a 
mentalidade: ‘Eu devo ser feliz’, então vocês são capazes de se tornar felizes. Quem cria 
esta felicidade? Vocês mesmo criam esta felicidade.  
  
Não há muitos dias desde 2010. Neste período do final do ano, nós, os filhos e filhas de 
toda a Família da Unificação, se somos capazes de viver com a mentalidade: ‘Eu 
cumprirei todas as coisas neste tempo que resta, as coisas que fui incapaz de fazer em 
2010’, então Deus estará lá para apoiá-lo. Kamsahamnida. 
  

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Um Estilo de Vida na Qual Deus concede Sua Bênção - Parte 1 
 
Nota: Estas são palavras de Dae Mo Nim que foram proferidas no dia 10 de novembro 
de 2010 durante a ‘Cerimônia de Encerramento do 148º Seminário de 40 dias em 
Cheongpyeong’ no Salão Educacional Chinhwa. Dae Mo Nim enfatizou que se você faz 
seu melhor para remover a natureza decaída sem ser preguiçoso, então Deus 
concederá Sua bênção, a qual permite que os membros vivam uma vida feliz. 
 
Annyeong hashmnika! Há um lugar chamado Hoover Dam em Las Vegas onde os 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade estão atualmente oferecendo devoção 
sincera sem descanso pela providência. Ele também está orientando pesquisas para 
plantar árvores no deserto. Ele também disse que estaria voltando para a Coreia após 
realizar as convenções em Nova York e Washington.  
 
Ontem eu disse a ele: ‘Eu estou retornando para a Coreia’, então ele me disse: “Você 
deve ficar um pouco mais. Retorne comigo”. Mas então eu pedi a ele: ‘Eu devo estar lá 
para a cerimônia de encerramento do seminário de 40 dias. Eu também tenho uma turnê 
no Japão.’ Então o Verdadeiro Pai disse: “Assim você deve ir”. Então eu cheguei aqui 
na Coreia às 5:30 nesta manhã e agora estou aqui diante de vocês. 
 
Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas que pode ser relatado 
para Deus 
 
Sempre que participo nesta Cerimônia de Encerramento para este Seminário de 40 dias 
de Cheongpyeong, sempre tenho um forte sentimento de apreço em relação aos 
Verdadeiros Pais que fundaram estas Obras de Cheongpyeong. E estou feliz que vocês 
estão aqui. 
 
O Seminário de 40 dias de Cheongpyeong para Esposas Abençoadas é um seminário 
que deve ser atendido por esposas que receberam a bênção. Em Cheongpyeong, a 
Cerimônia de Liberação de Antepassados e o Seminário Especial de 40 dias de 
Cheongpyeong são programas muito importantes. E também, o ‘Seminário Especial 
para Registro de Esposas Abençoadas’ (Seminário de Registro de 21 dias) e o 
Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas são importantes. Quando conduzo o 
Seminário de Registro de 21 dias, porque sou espiritualmente aberta, eu sei o que os 
‘Membros estão recebendo este tipo de graça e bênção desta forma’, e sou grata aos 
Verdadeiros Pais, e quando o Verdadeiro Pai chora, eu também choro de gratidão. 
 
Eu recebo muitas cartas dos membros. Quando leio estas cartas, muitos conteúdos 
difíceis estão escritos. Há mais conteúdos difíceis do que bons conteúdos. O Seminário 
de 40 dias para Esposas Abençoadas é um período de confessar a vida depois de receber 
a bênção. Este é um período no qual você relata para Deus: ‘Pai Celeste, eu vivi assim. 
Minha família é assim.’ Por isso, quando eu leio as cartas e relato para Deus, Ele já 
conhecia os conteúdos das cartas dessas esposas abençoadas que participaram do 
Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas.  
 
Antes que eu peça a ajuda de Deus dizendo: ‘Por favor, ajude isto e faça aquilo’, Ele 
responde: ‘Eu já sei’. Ele diz: ‘Eu sei. Eu estou resolvendo este tipo de problema neste 
exato momento. Mas há tantas coisas que devo ultrapassar’.  
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Quando leio a carta, eu sempre pergunto a Deus: ‘O Senhor já ouviu sobre este 
conteúdo? O Senhor sabe quem é?’ Então Ele responde: ‘Eu sei’. Deus conhece as 
coisas ainda mais profundamente. Quando vocês participam do Seminário de 40 dias 
para Esposas Abençoadas, vocês serão conectadas a Deus assim. Essa é a grandeza de 
participar de um Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas. O Seminário de 40 
dias para Esposas Abençoadas é um seminário que o Verdadeiro Pai orienta a participar. 
 
O Deus que responde ao Jeongsong (Devoção Sincera) 
 
Porque eu ofereci 60.000 inclinações antes de iniciar as Obras de Cheongpyeong? É 
porque estávamos muito distantes de Deus. Não haveria nenhuma resposta mesmo se 
oferecêssemos uma oração de relato e haveria muita influência de Satanás e maus 
espíritos ao redor de nós que me fizeram pensar: ‘Esta oração é realmente ouvida por 
Deus?’ Era um ambiente onde éramos incapazes de ter Um Único Coração, Um Único 
Corpo e um relacionamento de Uma Única Mente com Deus. Em tal ambiente, ao olhar 
para os Verdadeiros Pais que nos deram as bênçãos e realizaram várias convenções, eu 
sempre tenho um coração de gratidão. 
 
Ele disse: ‘Procure a Árvore do Amor. Procure a Árvore do Coração. Procure a Árvore 
de Todas as Coisas. Procure a Árvore da Lealdade, a Árvore da Bênção e a Água da 
Vida.’ Mas eu não sabia onde isto estava e o que era. Assim, eu tive um sentimento: ‘Se 
eu oferecesse 10.000 inclinações em um dia, Deus seguramente me diria’, por isso 
comecei a oferecer estas 10.000 inclinações. Eu comecei com o coração: ‘Se eu puder 
oferecer 10.000 inclinações em um dia, então Satanás ou qualquer outro tipo de maus 
espíritos não poderão interferir e eu serei capaz de receber as orientações de Deus sem 
qualquer problema’. Esta é a dificuldade para receber uma resposta depois de orar a 
Deus.  
 
O Solo Sagrado de Cheongpyeong onde você pode conversar com Deus 
 
Os Verdadeiros Pais encontraram o Solo Sagrado de Cheongpyeong, abriram os portões 
para o Mundo Espiritual e agora temos mais de 420 bilhões de Espíritos Bons Absolutos 
e o Jeongshim Won foi ligado a Deus. Ter uma conversa com Deus através disto, esta é 
uma grande bênção para nós. Antes, quando oferecia uma oração de relato, eu orava 
com lágrimas por uma pessoa a noite inteira, oferecia inclinações e oferecia uma oração 
às vezes pedindo a Deus com voz alta: ‘Isto pode acontecer?’ Este era um tempo 
quando tudo era feito para cada pessoa por vez. Entretanto, agora é diferente. Agora, 
uma carta chega e quando eu a entrego para Deus, geralmente Ele diz: ‘Tudo bem. Eu 
conheço esse membro. Eu realmente estou tentando resolver determinado problema para 
o membro. Seria melhor se essa pessoa estivesse vivendo uma vida do princípio, mas 
por causa do consumo de álcool, do cigarro ou dos problemas com o sexo oposto e das 
brigas com seu cônjuge, eu somente posso ajudá-lo 10% quando eu gostaria de ajudá-lo 
100%. Eu posso somente ajudá-lo em 5% quando eu poderia realmente ajudá-lo 100%’. 
Ele diz: ‘Por causa das ações erradas dessa pessoa, eu não posso ajudá-la plenamente, e 
isso machuca o meu coração’. 
 
‘Caminho que Segue para o Céu’ 
 
Você não deve deixar Satanás e o mal levarem embora as condições.  
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Para evitar isto, você deve praticar os conteúdos do ‘Caminho que Segue para o Céu’ 
que ensinei para sua própria vida. Isto é: ‘Complete uma Família Verdadeira. Você não 
deve olhar com olhos lascivos, tocar e comer outro gênero além de seu cônjuge. 
Remova a natureza decaída. Você não deve pisar sobre o coração das outras pessoas. 
Você não deve utilizar dinheiro público para o propósito individual. Você não deve 
beber álcool, fumar cigarros e usar drogas. Você deve atender os Verdadeiros Pais.  
 
Atenda seus pais, irmãos mais velhos e ame seus irmãos mais jovens. Você não deve ser 
falso. Você deve cumprir as promessas feitas para Deus’. Você não pode fazer 100% 
todas estas coisas em um dia, mas você deve mudar pouco a pouco todos os dias. 
 
A Importância da Liberação de Antepassados 
 
O motivo pelo qual eu digo que a Cerimônia de Liberação de Antepassados é uma coisa 
boa, é porque a linhagem é mudada a partir do lado de Satanás para o lado do Céu. Esta 
cerimônia não apenas muda seus antepassados que estão no lado de Satanás, mas 
também podemos romper a essência que foi herdada de nossos antepassados que está 
em nosso corpo. 
 
No início, eu via a parte que está conectada com nossos antepassados no tempo quando 
não existia a Cerimônia de Liberação de Antepassados. Não apenas na terra, mas 
mesmo no mundo espiritual, a essência do mal estava conectada através da linhagem tal 
como um bebê no ventre da mãe está conectado com sua mãe através do cordão 
umbilical. Recebemos a Bênção e limpamos nosso pecado original, mas através da 
linhagem, estamos continuamente herdando a essência do mal. Esta conexão será 
cortada através desta Cerimônia de Liberação de Antepassados. Isso não é bom? 
 
Entretanto, originalmente as Obras de Cheongpyeong não tinham como objetivo a 
Cerimônia de Liberação de Antepassados. Isto iniciou para separar maus espíritos que 
estavam em nossos corpos, curar doenças e dores e remover a natureza decaída. 
Entretanto, no fundamento vitorioso dos Verdadeiros Pais que ofereceram condições de 
indenização, e sob sua autoridade especial, esta Cerimônia de Liberação de 
Antepassados teve início. 
 
Devemos limpar os conteúdos errados de nossos antepassados que estão em nosso 
corpo. Para fazer isto, devemos fazer a Cerimônia de Liberação de Antepassados e nos 
tornar pessoas e famílias que movem a Fortuna Celeste para limpar os pecados de 
nossos antepassados. Deus não pode interferir com isto. O Deus incorpóreo e os seres 
humanos na terra devem fazer isto juntos.  
 
Os membros do seminário de 40 dias, agora conhecem profundamente sobre as Obras 
de Cheongpyeong, o Princípio e as palavras de Deus, o curso de vida dos Verdadeiros 
Pais e sobre a providência. Devemos realmente entender isto muito bem porque somos 
seres humanos. Também devemos compreender isto não apenas em nossas cabeças, mas 
com nossos corações e devemos ser capazes de praticar isto. Está errado saber apenas 
pela cabeça 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Um estilo de na qual Deus Concede Sua Bênção - Parte 2 
 
Um estilo de vida negligente que Deus não pode auxiliar 
 
Não importa quanto o Céu queira nos dar bênçãos ou espere por nós diante dos portões 
com as bênçãos, se não estamos preparados para recebê-las, então as bênçãos não 
podem ser dadas para nós, certo? 
 
Se pensamos: ‘Nas Obras de Cheongpyeong me disseram que os Espíritos Bons 
Absolutos irão me ajudar. Meus antepassados Bons Absolutos estão lá para me ajudar’, 
e não fazemos nada, e apenas ficamos sentados ou deitados, vocês acham que Deus 
concederá Suas bênçãos? Não, Ele não fará isso. 
 
Às vezes os membros me enviam cartas: ‘Meu filho está estranho. Meu filho não ouve o 
que eu digo. Meu filho tem um problema.’ E quando eu converso com este membro, 
como uma mãe, este membro não tem qualquer interesse em seu filho. Esta mãe compra 
macarrão instantâneo e diz para seu próprio filho preparar e comer, enquanto ela apenas 
fica sentada assistindo televisão. Ela deveria cozinhar comidas deliciosas para seus 
amados esposo e filho, limpar a casa e torná-la adequada, tendo certeza que sua família 
vive em um ambiente cheio de amor, mas ela não faz isso. Ela apenas se senta 
desejando que o Céu faça alguma coisa por ela. 
 
Vocês sabem onde o Céu traz esta bênção? 
 
Pensamos que Deus nunca nos dá bênção. Mesmo se você está cansado, tenha interesse 
em seus filhos, dê amor e se alinhe com a personalidade de seus filhos. A mãe não deve 
dizer para um filho: ‘Você deve seguir minha personalidade’. O pai não deve dizer: 
‘Você deve seguir minha personalidade’. 
 
Esposo e esposa somente podem ser Um Único Coração e Um Único Corpo através de 
esforço. 
 
O ambiente não era diferente para esposo e esposa enquanto eles cresciam? Então, se é 
diferente, o que vocês fazem? Cada um de vocês deve se esforçar para se tornarem um 
único coração e um único corpo. Apenas porque estão casados, vocês não devem dizer: 
‘Porque você não se torna um único coração e um único corpo comigo?’ Cada um de 
vocês deve se esforçar porque foi criado em um ambiente diferente. Após se 
esforçarem, alcancem um único coração e um único corpo. 
 
O esposo deve tentar entender a personalidade de sua esposa. Ele deve compreender o 
que sua esposa deseja. Todos não temos o Princípio? Todos não temos que viver para o 
benefício dos outros, isto é, praticar Amor Verdadeiro? Isto também se aplica à esposa. 
 
Você deve entender a personalidade de seu esposo e compreender o que seu esposo 
deseja. Mas se a esposa diz: ‘Venha onde eu estou. Faça como eu desejo. Siga minha 
personalidade e meu estilo de vida’, e o esposo também diz: ‘Siga o que eu faço’, então 
um único coração e um único corpo nunca acontecerá. Vocês não podem estar unidos. 
Como resultado, isto será rompido. 
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Removendo Natureza Decaída pouco a pouco 
 
Devemos claramente reconhecer que Deus está concedendo bênçãos em todos os 
momentos em nossa vida. Devemos aperfeiçoar nossas personalidades para nos 
tornarmos capazes de recebê-las. 
 
Vocês devem participar do Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas. Se há 
membros que não participaram do Seminário de 40 dias para Esposas Abençoadas ou o 
Seminário Geral de 40 dias, então, por favor, peçam para eles participarem. Se há 
membros que não fizeram a Cerimônia de Liberação de Antepassados, então, por favor, 
peçam para eles participarem. Quem ficará feliz se vocês participam da Cerimônia de 
Liberação de Antepassados? Isto é para nós. 
 
Depois de participar do Seminário de 40 dias, devemos ser diferentes de antes do 
seminário. Vocês devem estar em uma posição na qual seguirão na direção da perfeição. 
Sigam as palavras: ‘Caminho que Segue para o Céu’ e façam seu melhor ao completar 
uma Família Verdadeira. Esposo e esposa devem se unir, e pais e filhos devem se unir. 
Vocês devem viver para o benefício um do outro, devem ter interesse e amor um pelo 
outro. Vocês não devem ter natureza decaída; inveja, raiva, ódio, falsidade, ganância, 
pensamento sobre o ‘eu’ e arrogância.  
 
Frequentemente criamos rumores mesmo sem saber exatamente sobre o assunto. Porque 
isso? Porque temos a natureza decaída de arrogância e inveja. 
 
Para nos tornarmos pessoas que podem proteger e perdoar os outros, não devemos ter 
natureza decaída; suspeita, inveja, raiva, ódio, falsidade, ganância, pensamento sobre o 
‘eu’ e arrogância. E vocês também não devem beber álcool, fumar cigarros e usar 
drogas. Vocês não devem beber álcool. Álcool é uma coisa ruim. Drogas são ruins. 
Vocês não devem olhar de forma lasciva outros homens que não sejam seu cônjuge, 
nem tocar, pegar ou comer. Não devemos cometer o pecado de adultério, pisotear os 
sentimentos dos outros e criar rumores sobre as outras pessoas. Vocês não devem criar 
rumores. Devemos ir para a igreja aos domingos. Também devemos oferecer dízimo de 
um décimo. Isto é uma base de nossa vida de fé. 
 
Depois de participar no Seminário de 40 dias devemos estar vivendo uma vida feliz para 
que quando as outras pessoas olhem, elas possam dizer que vocês definitivamente estão 
mudados. Vocês podem viver uma vida feliz? Vocês devem viver uma vida feliz. Vocês 
não devem cometer pecados. Devemos ter o coração de viver para o benefício dos 
outros com Amor Verdadeiro. 
 
Solo Sagrado de Cheongpyeong que Abraça com um Coração Paternal 
 
Devemos viver de forma bela na terra. Não esqueçam que somente quando vivemos de 
forma bela na terra, podemos viver uma vida feliz no mundo espiritual. A partir de 
agora, por favor, tenham o coração que vocês nasceram hoje e iniciem uma nova vida.  
 
Por favor, façam seu melhor para que estes 40 dias que vocês fizeram não sejam 
lançados no lixo. Estou realmente surpresa por ver tantos membros internacionais 
participando deste seminário.  
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Na maioria das vezes, os membros internacionais estariam participando durante suas 
férias de verão ou inverno, mas muitos vieram para este seminário. Sou profundamente 
grata por todos aqueles que vieram para este seminário de 40 dias. As Obras de 
Cheongpyeong são realizadas com um Coração Paternal. O Centro de Treinamento de 
Céu e Terra Cheongpyeong fará seu melhor para auxiliar os membros que estão sempre 
enfrentando dificuldades para que eles possam viver uma vida feliz e saudável. 
 
Se vocês enfrentarem dificuldades depois de retornar para casa, por favor, voltem para 
Cheongpyeong para remover isto e orar na Jeongshim Won. 
 
Por favor, tornem-se membros que podem viver uma vida feliz enquanto os Verdadeiros 
Pais estão na terra e também se tornem membros que podem cumprir suas 
responsabilidades enquanto os Verdadeiros Pais estão nesta terra. 
 
Eu sempre tenho um coração de uma mãe que observa seus filhos brincando perto do 
precipício em cada cerimônia de encerramento do seminário de 40 dias. Isto é porque 
tenho a preocupação sobre ‘Como eles vão viver em um mundo cheio de Satanás e Mal? 
Eles devem estar vivendo uma vida feliz.’ 
 
Devemos saber que Deus está sempre lá, por isso realmente atendam bem os 
Verdadeiros Pais e se tornem membros preciosos que vivem suas vidas da melhor 
forma. 
 
Vocês fizeram muito bem durante o período de 40 dias. Eu gostaria de terminar meu 
discurso oferecendo minha gratidão para aqueles que estiveram fazendo seu melhor. 
Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos Entender o Coração dos Verdadeiros Pais 
 
Nota: Estas palavras foram proferidas no dia 26 de fevereiro durante o 1045º 
Seminário Especial de 2 dias de Cheongpyeong por Dae Mo Nim aos membros no 
Edifício Educacional Chinhwa. Dae Mo Nim enfatizou que para entender o Coração 
dos Verdadeiros Pais, devemos viver uma vida centrando no Princípio e na Fortuna 
Celeste. 
 
Annyeong haseyo. Estou muito feliz por ver vocês. Recentemente, eu estive em uma 
turnê por todo o Japão e o que tentei dizer durante está turnê é: “Vamos entender o 
Shimjeong (Coração) dos Verdadeiros Pais.” 
 
A razão pela qual devemos entender o Coração dos Verdadeiros Pais é porque não 
estamos cientes sobre o Coração dos Verdadeiros Pais. Então, o que devemos fazer para 
entender o Coração dos Verdadeiros Pais? Devemos entende profundamente o 
Princípio. Se você não entende realmente bem o Princípio, então quando você enfrentar 
desafios e entrar em ambientes difíceis, você ficará instável. 
 
Os Verdadeiros Pais vieram para esta terra para endireitar todas as ações erradas depois 
da queda de Adão e Eva. Deus criou a humanidade com o desejo que todos viveriam 
com alegria e felicidade, mas devido à queda, a humanidade tem vivido em doenças e 
dor. Deus está lutando para restaurar isto. 
 
Deus conduz a Providência de Restauração através de figuras centrais, entretanto, após 
os repetidos fracassos destas figuras centrais, Satanás e o mal gradualmente se 
desenvolveram e criaram uma sociedade cheia de suspeita, inveja, raiva, ódio, falsidade, 
ganância, pensamento sobre o ‘eu,’ arrogância, descontentamento, álcool, cigarros, 
drogas e prostituição. Esse é o motivo pelo qual devemos ler o Princípio e entendê-lo. 
Se encontrar algo que se relaciona a você, então você deve selecionar isto e praticá-lo 
em sua vida. Você deve torná-lo parte de sua vida cotidiana. Uma vez que você saiba o 
Princípio, seu coração se torna Um Único Coração e Um Único Corpo com os 
Verdadeiros Pais. 
 
Uma Vida Centrando no Princípio e na Fortuna Celeste 
 
Na primeira semana de 2011, eu disse: ‘2011 será um ano muito conturbado. Ele se 
tornará muito difícil por causa das demonstrações acontecendo por toda 
parte.’ Annyeong haseyo. Estou muito feliz por ver vocês. Recentemente eu estive em 
uma turnê por todo o Japão e o que tentei dizer durante está turnê é: ‘Vamos entender o 
Shimjeong (Coração) dos Verdadeiros Pais’. 
 
A razão pela qual devemos entender o coração dos Verdadeiros Pais é porque não 
estamos cientes sobre o coração dos Verdadeiros Pais. Então, o que devemos fazer para 
entender o coração dos Verdadeiros Pais? Devemos entender o Princípio 
profundamente. Se você não entende realmente bem o Princípio, então quando você 
enfrentar desafios e entrar em ambientes difíceis, você ficará instável. Os Verdadeiros 
Pais vieram para esta terra para endireitar todas as ações erradas depois da queda de 
Adão e Eva. Deus criou a humanidade com o desejo que todos viveriam com alegria e 
felicidade, mas devido à queda a humanidade tem vivido em doenças e dor. Deus está 
lutando para restaurar isso. 
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Deus conduz a Providência de Restauração através de figuras centrais, entretanto, após 
os repetidos fracassos destas figuras centrais, Satanás e o mal gradualmente se 
desenvolveram e criaram uma sociedade cheia de suspeita, inveja, raiva, ódio, falsidade, 
ganância, pensamento sobre o ‘eu’, arrogância, descontentamento, álcool, cigarros, 
drogas e prostituição. 
 
Esse é o motivo pelo qual devemos ler o Princípio e entendê-lo. Se encontrar algo que 
se relaciona a você, então você deve selecionar isto e praticá-lo em sua vida. Você deve 
torná-lo parte de sua vida cotidiana. Uma vez que você saiba o Princípio, seu coração se 
torna Um Único Coração e Um Único Corpo com os Verdadeiros Pais.  
 
Ao mesmo tempo, enfrentaremos dificuldades através de vários problemas. Haverá 
mudanças e transformações com a grande natureza. Nestes tempos difíceis não devemos 
olhar coisas ruins, ouvir vozes más, falar coisas más e ir para lugares maus. Vocês 
devem testemunhar diligentemente. Vocês estão testemunhando para uma pessoa por 
mês? Este ‘testemunhar para uma pessoa por mês’ são palavras de Deus.  
 
Os membros me enviam cartas: ‘Me ajude. Eu tenho um problema difícil.’ Mas o 
método para resolver isto e viver uma vida boa é entender o Princípio e testemunhar 
bem. 
 
Se vocês fazem seu melhor durante o Chanyang Yeoksa (Sessão de Cântico Sagrado), 
oram bastante na Jeongshim Won e na Árvore da Bênção, e testemunham enquanto 
vivem uma vida dentro do Princípio, então seus problemas financeiros, questões de 
saúde e problemas familiares gradualmente serão resolvidos.  
 
Se vocês entendem o Princípio e vivem para o benefício dos outros com alegria e 
transmitem Amor Verdadeiro, então nada será impossível. Se testemunhamos sobre o 
Princípio, então nossa saúde naturalmente se recuperará.  
 
Por exemplo, uma vez que um paciente é diagnosticado com câncer, então a vida desse 
paciente mudará completamente. Antes da notificação, o paciente comia bem e vivia 
uma vida boa, mas depois de receber o diagnóstico, o paciente passa a ficar mais lento 
porque está preocupado se ele morrerá ou não. Isto de fato agrava o câncer. Se você 
parar de se mover por causa do desespero, então o câncer crescerá muito. 
 
Se estamos ativos, então o câncer nunca crescerá. Vocês entendem isto? Eu sempre digo 
‘Coma mais e se exercite mais’ para todos os pacientes com câncer com quem tenho 
uma consulta. Aqueles que comem e se exercitam bem ficarão melhores sem qualquer 
piora do câncer, mas se você fica em casa se preocupando: ‘O que devo fazer se eu 
morrer?’, e não faz qualquer exercício, então ele ficará pior.  
 
Tenha um coração elevado, e se você viver sua vida realmente bem com a mentalidade 
‘eu devo fazer as coisas que não pude fazer por meus filhos, familiares e vizinhos até 
agora, mesmo que 24 horas por dia seja tão pouco’, então você ficará melhor.  
 
Para viver uma vida feliz sem doenças e dor, você deve centrar a si mesmo no Princípio 
e na Fortuna Celeste. Esse é o caminho para entender o Coração dos Verdadeiros Pais. 
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Obras com os Verdadeiros Filhos no Mundo Espiritual 
 
Para esta turnê do Japão, os Verdadeiros Filhos no Mundo Espiritual estiveram comigo. 
Durante a turnê, eles nunca retornavam para o mundo espiritual e estavam removendo 
maus espíritos em todos os momentos com os Espíritos Bons Absolutos. Começando 
com Heung Jin Nim, Hyo Jin Nim, Yeon Jin Nim, Hui Jin Nim, Hae Jin Nim e Shin Gil 
Nim estavam lá para fazer as obras juntos.  
 
Eles estão lá para remover maus espíritos mesmo enquanto vocês estão escrevendo as 
Cartas da Realização dos Desejos e oferecendo uma oração. Os Verdadeiros Filhos no 
mundo espiritual disseram: ‘Não retornaremos para o Mundo Espiritual durante este 
tempo. Removeremos maus espíritos dos membros durante a Sessão de Cântico Sagrado 
Chanyang Yeoksa.’ Estamos pensando em conceder a mesma graça no Festival Azálea 
de Purificação para a Herança da Fortuna Celeste 2011’ (6 a 8 de maio de 2011).  
 
Hyo Jin Nim, aquele por quem todos anseiam, está agora aqui de mãos dadas com Shin 
Gil Nim. E também, Yeon Jin Nim, Hui Jin Nim, e Hae Jin Nim estão aqui e prontos 
para fazer a Sessão de Cântico Sagrado Chanyang Yeoksa com os Espíritos Bons 
Absolutos.  
 
Por favor, participem na Sessão de Cântico Sagrado com um coração sincero de ‘Me 
Ajudem’. Membros que não têm filhos devem ter um coração de: ‘Permitam-me receber 
um filho’, e membros que estão doentes: ‘Permita-me recuperar’ e façam seu melhor. 
Olhando para esta Turnê no Japão, os Verdadeiros Filhos no Mundo Espiritual estão 
realmente zelosos pelos membros como se eles fossem seus irmãos e irmãs mais velhos. 
 
Hoje, eles disseram que estarão aqui juntos durante a Sessão de Cântico Sagrado, por 
isso peço para vocês dedicarem o seu melhor. Vocês entendem? (‘Sim!’) Entendam que 
somos realmente pessoas felizes, tenham confiança com um coração alegre e vivam 
suas vidas com um rosto radiante. 
 
Por favor, entendam o Coração dos Verdadeiros Pais, e retornem beleza aos 
Verdadeiros Pais e se tornem filhos e filhas de devoção filial diante deles. 
Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos tornar belos como a flor azaléa 
 
Nota: As palavras a seguir foram proferidas por Dae Mo Nim durante o ‘Festival 
Azalea de Purificação para a Herança da Fortuna Celeste 2011’ para os membros. Ela 
falou sobre a devoção sincera que foi oferecida para o Festival Azalea de Purificação e 
a Graça da Cerimônia de Purificação Oração-Desejo pela Restauração. 
 
Annyeong haseyo! Kamsahamnida. Ofereço minha infindável gratidão aos membros 
que acreditaram nas Obras de Cheongpyeong e vieram aqui para estas Grandes Obras 
Especiais. Estou sempre preparando as Obras de Cheongpyeong com um coração de 
gratidão aos membros e fazendo meu melhor para que todos possam receber mais 
Fortuna Celeste através das Obras de Cheongpyeong. Sempre que tenho preocupações, 
vêm à minha mente as palavras: ‘Faça isto com verdade, amor verdadeiro, ação sem 
falsidade, sacrifício, devoção e diligência. Se faz isto, então Deus deve fazer o resto’. 
Eu preparei e ofereci muita devoção sincera para que os membros pudessem deixar 
todos os seus problemas difíceis aqui, e receber muita Fortuna Celeste e retornar estas 
Grandes Obras Especiais e muito mais para Deus. E eu penso que os membros sabiam 
sobre meu coração e vieram aqui hoje para estas Grandes Obras Especiais. 
  
Fundamento deste Festival Azálea de Purificação 
  
Quando abri os portões para o céu, a primeira coisa que vi foram flores de azálea e 
rosas. E porque os Verdadeiros Pais disseram: “Cheongpyeong é o Jardim do Éden 
restaurado e aperfeiçoado e o país lar do coração da humanidade”, eu plantei mais 
de 1 milhão de mudas de azálea centrando no Centro de Treinamento de Céu e Terra de 
Cheongpyeong. Eu embelezei o Jardim Celeste para que os membros pudessem 
aperfeiçoar a si mesmos e se tornar o Povo Celeste. Centrando neste Festival Azálea de 
Purificação, peço a vocês para resolverem todos os conteúdos difíceis e dolorosos e se 
tornarem belos como as flores de azálea e avançarem para se tornar uma pessoa celeste.  
  
Valor da Cerimônia de Purificação Oração-Desejo para a Restauração 
(Cerimônia da Queima Sagrada) 
  
Eu tinha uma preocupação enquanto estava criando Espíritos Bons Absolutos. Embora 
tivesse criado estes antepassados para se tornarem belos Espíritos Bons Absolutos, que 
emitem luz brilhante e são capazes de viver no céu, seus registros passados ainda 
permaneciam. Por exemplo, quando vivemos nossas vidas e roubamos algo, então 
somos capazes de limpar nossos corpos espirituais no centro de treinamento espiritual, 
mas essa memória de roubar ainda permanece em nossos corações.  
 
Portanto, se uma terceira pessoa queria ver como este espírito viveu na terra e mesmo 
depois no mundo espiritual, ela era capaz de ver isso livremente. Porque isto acontecia, 
eu pensei: ‘Devemos nos tornar Bons Absolutos interna e externamente enquanto vamos 
para o Céu. Isto não significa que seja bom ter somente um corpo belo. Então como eu 
posso fazer isto?’ Então os Verdadeiros Pais me disseram: “Você deve fazer uma 
Cerimônia de Queima Sagrada porque você criou Espíritos Bons Absolutos”, e eu 
não pude perguntar aos Verdadeiros Pais porque deveria realizar esta Cerimônia de 
Queima Sagrada, mas ao invés eu respondi: ‘Sim, eu farei isto’, e comecei a oferecer 
devoção sincera para que pudesse receber a resposta para o motivo de realizar uma 
Cerimônia de Queima Sagrada.  
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Depois de algum tempo eu fui capaz de ver o motivo para isto. Então eu perguntei a 
Deus sobre minha descoberta, e Ele respondeu: ‘Isso está certo’. Além disso, eu 
perguntei aos Verdadeiros Pais: ‘Há este tipo de significado para esta Cerimônia de 
Queima Sagrada e esse é o motivo pelo qual o Senhor me pediu para fazer isto?’ E os 
Verdadeiros Pais responderam: “Isso está certo”. Os Verdadeiros Pais disseram: “Isso 
está certo. Esta é uma Cerimônia de Queima Sagrada para criar interna e 
externamente Espíritos 100% Bons Absolutos.” Então os Verdadeiros Pais 
continuaram: “Você não deve estar fazendo esta Cerimônia de Queima Sagrada 
somente aqui, mas fazê-la também ao redor do mundo.” Eu fui até mesmo para a 
África para realizar esta Cerimônia de Queima Sagrada. Atualmente, enquanto faço a 
turnê mundial, eu tenho a responsabilidade de reorganizar todos os conteúdos internos 
para os antepassados que foram liberados através da Cerimônia de Liberação de 
Antepassados.  
  
Durante a Cerimônia de Queima Sagrada de hoje à noite, nossos antepassados que 
foram liberados e abençoados se tornarão belos internamente, e para as famílias 
abençoadas, este será um momento para resolver e limpar problemas difíceis e 
problemas espirituais. Quando olhamos para a Cerimônia de Queima Sagrada com 
nossos olhos humanos, somente vemos papel sendo queimado, mas quando olhamos 
espiritualmente para ela, vemos uma coluna de fogo do céu. Com as obras de levar 
embora os problemas difíceis dos membros através do fogo, nova Fortuna Celeste é 
concedida aos membros. Vocês devem participar em uma Cerimônia de Queima 
Sagrada depois de ter feito a Cerimônia de Liberação de Antepassados. Alguns 
membros pensam que esta Cerimônia de Queima Sagrada é apenas uma cerimônia para 
queimar as Cartas de Realização de Desejos, mas esse não é o caso, pois ela também 
limpará os conteúdos internos e externos de nossos antepassados e limpará os conteúdos 
difíceis dos membros, e até mesmo dará a Fortuna Celeste.  
  
Vamos marchar em frente de mãos dadas 
  
Se os membros testemunham e trazem uma pessoa, então vocês acham que realizaremos 
o próximo Festival Azálea de Purificação aqui? Ou vocês acham que ele será realizado 
no Centro Cheongshim para a Paz Mundial? Esse é o motivo pelo qual os membros 
devem ter confiança. Senhoras e senhores, por favor, peguem a mão da pessoa perto de 
vocês. Para a harmonia, amaremos uns aos outros, viveremos para o benefício dos 
outros, não olharemos as coisas más, não ouviremos as coisas más, não usaremos más 
palavras, e com um coração que todos nos tornaremos vencedores, amaremos e 
ajudaremos uns aos outros. Por favor, vamos abraçar uns aos outros. Eu amo vocês. 
Vamos amar uns aos outros. Isto é amor verdadeiro. Vamos todos nos tornar 
vencedores. Vocês têm confiança? Vamos nos tornar vencedores com confiança. Os 
Verdadeiros Pais estão preocupados e ansiosos com o ano 2013 e atualmente estão 
realizando a turnê na Europa. Por favor, tornem-se membros que podem cumprir 
responsabilidade para que os Verdadeiros Pais não se preocupem e possam acreditar nos 
filhos e filhas da Família da Unificação. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Testemunho e Liberação de Antepassados são as Mais Sinceras 
Devoções rumo ao Dia da Fundação 

 
Nota: No dia 5 de junho de 2011, Dae Mo Nim falou aos membros do 1060º Seminário 
Especial de Cheongpyeong (na Cerimônia de Liberação de Antepassados das Gerações 
1 a 210) no Palácio Cheoseong Wanglim (Palácio Celeste). Ela disse que todos os 
membros devem oferecer sincera devoção em direção ao Dia da Fundação e enfatizou 
que testemunho e Liberação de Antepassados são as mais sinceras devoções. (Editado: 
Equipe de Planejamento e Educação do Centro de treinamento de Céu e Terra de 
Cheongpyeong. Tradução: Marcos Alonso)  
 
As Palavras devem ser transmitidas enquanto estamos na Terra 
  
Vocês devem entender que as Obras de Cheongpyeong tornam possível que sigamos 
para o Céu enquanto vivemos nossas vidas na terra. 
  
Entretanto, nós podemos ser as únicas pessoas a entrarem no Céu? Essa não é a 
situação. Cada simples pessoa sem falta deve ser salva e ir para o Céu. 
  
Há muitas pessoas entre nossos familiares, parentes e vizinhos que não sabem sobre o 
Princípio. Há muitas que não receberam a Bênção. 
  
Enquanto estamos vivendo na terra, devemos falar as ‘Palavras da Verdade’. E para 
transmitirmos o Princípio para as pessoas ao nosso redor devemos falar bastante. 
  
Quando falamos com as pessoas na terra, devemos utilizar Palavras da Verdade. E dar a 
elas palavras de Deus. Para nossa família e para nossos amados filhos, filhas e até 
mesmo netos, devemos dizer tudo a eles antes de falecermos. 
  
Enquanto vivemos nossas vidas, devemos verificar se temos falado todas as palavras 
para nossos descendentes ou não. É muito importante que vocês trabalhem fora, mas 
vocês devem ir para o mundo espiritual depois de ter transmitido tudo para sua família 
como pais e como uma família abençoada. É a mesma coisa com seus familiares. Vocês 
devem falar todas as palavras que devem ser ditas para seus familiares. 
  
Vocês estão se encontrando com seus familiares ao menos uma vez por ano? Há 
momentos quando vocês não podem encontrá-los. Alguns têm encontrado seus 
familiares uma vez por ano, mas na maioria do tempo as pessoas não têm visto seus 
familiares por alguns anos. Mas essa é a coisa errada a fazer.  
  
Se vocês podem encontrá-los todo mês, então devem fazê-lo, e se podem vê-los todo 
ano, então vocês devem fazer isto. Vocês devem encontrá-los e dizer a eles as palavras 
da verdade e as coisas que querem conversar com eles. 
  
Por exemplo, e se você fosse para o mundo espiritual hoje? Então haveria muitas coisas 
que você gostaria de fazer hoje. Haveria muitas coisas que você gostaria de dizer para 
seus descendentes. Haveria muitas coisas que você gostaria de dizer para seus 
familiares. 
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Todos devemos viver nossas vidas com a mentalidade de dizer: ‘Eu posso ir para o 
mundo espiritual hoje’. Portanto, se existem coisas que você quer dizer para sua família, 
você deve dizê-lo, e isto também se aplica aos seus familiares. É a mesma coisa com seu 
próximo. Quando você vive sua vida com um coração sincero de um pai ou mãe: ‘Eu 
devo ir para o mundo espiritual depois de fazer tudo que não pude fazer’, você não se 
arrependerá depois de ir para o mundo espiritual. É tarde demais para lamentar depois 
que você vai para o mundo espiritual: ‘Eu devia ter feito isso com minha casa… Eu 
devia ter dito algo para meus filhos… Eu devia ter dito isto para meu cônjuge... Eu 
devia ter dito isto para meus familiares.’ 
 
Os Verdadeiros Pais estão falando: “Faça Todas as Famílias Abençoadas 
terminarem a Liberação de Antepassados antes do Dia da Fundação” 
(13.01.2013) 
  
Pensando assim vocês devem oferecer sincera devoção na direção do Dia da Fundação, 
13 de janeiro de 2013. A mais sincera devoção é testemunhar. Para nos tornarmos bem-
sucedidos no testemunho, devemos saber sobre as mais recentes notícias da igreja. 
Devemos ir para a igreja todo domingo. E a igreja precisa ter as mais recentes notícias. 
Então, eu desejo que vocês se tornem membros que testemunharão em suas vidas 
diárias e sentirão alegria e vitória no dia 13 de janeiro de 2013. Vocês entendem? 
(“Sim!”) Vocês podem fazer isto?  (“Sim!”) 
  
Entre os membros que estão aqui e que não terminaram a liberação de antepassados até 
a 210ª Geração para o lado do Pai, o lado da Mãe, o lado da Avó do Pai e o lado da Avó 
da Mãe, eu peço que vocês completem isto. Ontem (4 de junho), o Verdadeiro Pai me 
chamou depois do Hoondokhae matinal e me disse: “Eduque-os para que cada simples 
pessoa termine a Cerimônia de Liberação e Bênção de Antepassados até 31 de 
dezembro de 2012. Se há membros que não fizeram isto, então você deve visitá-los em 
suas casas. Se eles podem ver seus antepassados em sofrimento, então eles vão parar de 
viver para eles mesmos e farão a Cerimônia de Liberação de Antepassados. Eles devem 
completar a Cerimônia de Liberação de Antepassados até a 210ª Geração.” 
  
Devemos compreender que se fazemos a Cerimônia de Liberação de Antepassados, 
então somos capazes de ter a Fortuna Celeste e fazer muitas coisas boas sempre e onde 
quer que formos. Por favor, não esqueçam de fazer a Cerimônia de Liberação de 
Antepassados até a 210ª Geração até o próximo ano. 
  
Se vocês são diligentes centrando na Vontade, então Deus fará as Obras 
  
Peço que vocês se tornem membros confiantes ao olhar para os projetos externos 
surgindo no Solo Sagrado de Cheongpyeong e para o incremento do número de 
Espíritos Bons Absolutos. Vocês entendem? (“Sim!”) Por favor, corram bastante na 
direção de 13 de janeiro de 2013. 
  
Eu recentemente tenho ido com frequência para o local de construção do Centro 
Cheongshim para a Paz Mundial. Quando faço isso, sempre fico chocada com seu 
tamanho. Ainda temos a construção da parte interna. Deus me disse: ‘Faça isto 
diligentemente. Se você fizer isto de forma diligente, então eu farei as Obras’ e esse é o 
motivo pelo qual estou fazendo meu melhor.  
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Por favor, pensem assim e façam seu melhor, e mesmo se enfrentarem dificuldades e 
experimentarem sofrimento, se vocês tentarem fazer seu melhor centrando na Vontade 
de Deus, então Deus fará as Obras. Por favor, acreditem nisto e se tornem membros da 
Família da Unificação que farão seu melhor. Vocês entendem? (“Sim!”) Peço que vocês 
se tornem filhos e filhas de piedade filial enquanto os Verdadeiros Pais ainda estão na 
terra. Por favor, tornem-se membros que podem cumprir todas as coisas e estarem 
sempre com a Fortuna Celeste e a Bênção de Deus. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos Tornar Famílias Abençoadas que podem compartilhar a 
Fortuna Celeste com nossos próximos 

 
Nota: No dia 3 de março de 2011, Dae Mo Nim estava no Japão realizando sua ‘Turnê 
Especial no Japão de Heung Jin Nim e Dae Mo Nim pela Vitória da Nação Mãe’ 
(Turnê japonesa) e falou para os membros participando na Convenção em Tóquio.  
 
Eu estive pela última vez em Tóquio em dezembro. Naquele tempo fiz um compromisso 
com os membros: ‘Seria bom se as pessoas que não conhecem bem sobre a igreja e 
aqueles membros que não estão vindo para a igreja por algum tempo estivessem aqui,’ e 
estou muito satisfeita e grata a todos os membros em Tóquio que cumpriram esta 
promessa. 
 
Desta vez, os Verdadeiros Filhos a partir do Mundo Espiritual e Hyo Jin Nim a quem 
todos vocês conhecem bem estão aqui neste lugar. As palavras que foram dadas por ele 
foram: ‘Esta turnê será um momento de mostrar os conteúdos do mundo espiritual’. 
Durante a Sessão de Cântico Sagrado anterior, foram tirados todos os problemas 
espirituais difíceis. Porque vocês não podem sentir qualquer coisa espiritual, 
provavelmente vocês não sentem nada agora, mas enquanto vivem suas vidas e quando 
vão para o mundo espiritual, vocês compreenderão quão preciosa foi esta hora. 
 
Este mundo está se tornando um mundo difícil para as pessoas viverem com segurança. 
Por favor, observem como o mundo e a sociedade estão funcionando. Eles estão 
bebendo álcool, fumando cigarros… E também, eles estão fazendo coisas com outras 
mulheres além de suas esposas, com outros homens além de seus esposos, e olhando de 
forma errada para mulheres jovens que poderiam ser suas filhas, ou até mesmo indo 
além. Com certeza, virá um tempo quando as pessoas serão incapazes de se libertar da 
dor e da doença causada por problemas espirituais. Isto está acontecendo neste exato 
momento. Originalmente, estava destinado que os seres humanos vivessem na terra e os 
espíritos vivessem no mundo espiritual. Entretanto, a situação está se tornando pior 
quando maus espíritos estão entrando nos corpos dos seres humanos na terra. A doença 
e a dor dos seres humanos são 95% causadas pelos espíritos em nossos corpos.  
 
Os descendentes herdarão os conteúdos errados de seus antepassados. A 3ª geração 
herdará os erros da 1ª e 2ª gerações. Nós, que somos os descendentes, estamos vivendo 
nossas vidas recebendo todas as coisas de nossos antepassados que existiram até este 
dia. Estas doenças são genéticas. Esse é o motivo pelo qual, Deus enviou os 
Verdadeiros Pais para esta terra como o Messias e limpou o maior pecado de todos os 
pecados, o Pecado Original, o qual foi o primeiro pecado dos seres humanos. E então 
falou para todas as famílias abençoadas: ‘Você deve viver para o benefício dos outros 
em sua vida. Retorne beleza para seu esposo. Retorne beleza em suas palavras e em 
cada ação que você faz. Então dê atenção e amor para seus filhos. Filhos devem retornar 
piedade filial para seus pais.’ Quando os membros da família recebem amor e beleza 
dessa forma, essa família será aliviada dos pecados herdados, pecados coletivos e 
pecados individuais e criará um mundo sem doença e sofrimento. Quão ótimo isso 
seria? Esse tipo de mundo está sendo planejado para ser criado.  
 
Hoje, através das Obras de Cheongpyeong, está sendo criado medo de Satanás nos 
Anjos. Estamos criando Espíritos Bons Absolutos a partir de maus Espíritos. O número 
de Espíritos Bons Absolutos atualmente é de 420 bilhões.  
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No passado, pessoas más estavam vivendo uma vida rica. Entretanto, agora entramos 
em uma era quando as pessoas boas viverão uma vida melhor. Isto é porque, no passado 
o mal tinha se desenvolvido, mas agora o bem está se desenvolvendo.  
 
Através dos Verdadeiros Pais que são o Messias, Espíritos Bons Absolutos estão sendo 
criados de forma que isto significa que não viveremos mais com a má fortuna, mas 
viveremos com a Fortuna Celeste.  
 
Todos os membros que estão aqui devem compartilhar Fortuna Celeste com seu 
próximo antes que este ano termine. Vocês devem dar a Fortuna Celeste para cada 
pessoa quando encontrarem seus vizinhos todo mês. Se vocês transmitem Fortuna 
Celeste para 12 pessoas por ano, então elas compartilharão a Fortuna Celeste para os 
vizinhos delas e, quando criamos uma sociedade justa, então o Reino do Céu na Terra 
será criado. 
 
Devemos nos preparar antes de ir para o mundo espiritual. Por favor, saibam que a dor 
recebida no inferno é uma dor tão grande que não pode ser sentida na terra, e enquanto 
vocês vivem sua vida na terra, por favor, preparem-se o tempo todo para ir para o 
mundo espiritual. Eu também peço que vocês se tornem membros que podem sempre 
receber a Fortuna Celeste. 
 
Eu gostaria de finalizar desejando que vocês se tornem membros preciosos que podem 
compartilhar a Fortuna Celeste com cada pessoa com um coração paternal. 
Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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O Fundamento e Graça das ‘Grandes Obras Especiais para Pais e Filhos 
em Cheongpyeong no verão de 2011’ 

 
Annyeonghaseyo! Choveu bastante alguns dias atrás. Sou verdadeiramente grata aos 
muitos membros participando nestas Grandes Obras Especais nesse clima quente. Para 
preparar as Grandes Obras Especiais nestas Obras de Cheongpyeong, muitas devoções 
sinceras foram necessárias. Porque os membros encheram este Salão Principal, eu posso 
esquecer meu cansaço e pensar: ‘Eu devo criar um momento precioso para que todos 
possam herdar muita Fortuna Celeste’. 
  
As Grandes Obras de Verão são as Grandes Obras quando os Pais vêm e participam 
juntamente com seus filhos abençoados de 2ª e 3ª gerações. Os filhos abençoados 
nasceram sem o Pecado Original, por isso eles são ‘Flores de todas as flores, tesouro de 
todos os tesouros, e amor de todos os amores.’ Mas porque os pais foram incapazes de 
educar seus filhos abençoados com o princípio, os filhos abençoados estão enfrentando 
problemas difíceis. Por exemplo, o mundo atualmente apresenta um ambiente muito 
difícil, e entre os filhos abençoados há filhos que não estão vivendo uma vida dentro do 
princípio. E quando tenho conversas com estes filhos, posso sentir que ‘a maioria da 
responsabilidade reside em seus pais!’ 
  
A educação atualmente segue da seguinte forma: ‘A Queda significa comer o Fruto do 
Bem e do Mal’. Entretanto, há filhos abençoados que pensam: ‘O que é este Fruto do 
Bem e do Mal? O que significa pegar e comer? O que esta ‘Queda’ significa?’ Por isso 
eu ensino a eles: ‘A Queda significa que uma pessoa mostra seu corpo nu para alguém 
do sexo oposto além de seu amado cônjuge, deixando essa pessoa tocá-lo e 
ultrapassando a linha e tendo um relacionamento sexual antes de receber a Bênção 
Sagrada do Matrimônio. Essa é a causa do ‘Pecado Original.’’ 
  
Para os filhos abençoados se liberarem de Satanás e do mal, os Verdadeiros Pais 
disseram: “Todos da 2ª geração devem participar de três Seminários de 40 dias de 
Cheongpyeong antes de receberem a Bênção.” Alguns dos jovens na escola elementar e 
colégio têm dificuldade de participar de três Seminários de 40 dias, assim, se eles 
participam de dois Seminários de 21 dias, isto pode ser certificado como participando 
de um seminário de 40 dias. 
  
Durante este seminário, tentamos remover Satanás e maus espíritos que estão presos a 
estes filhos abençoados devido às suas más ações e maus hábitos, mas os seminários de 
21 dias e 14 dias não foram suficientes. Os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos no 
mundo espiritual disseram: ‘Abram uma Grande Obra Especial e tenham certeza que 
todos os Espíritos Bons Absolutos possam vir e fazer grandes obras’, e esse é o motivo 
pelo qual estas Grandes Obras de Verão tiveram início. E também com a mentalidade: 
‘Quando os pais estão espiritualmente limpos, eles podem viver um belo estilo de vida e 
educar adequadamente seus filhos’, eu também tornei possível que a 1ª geração 
participasse das Grandes Obras Especiais de verão. As Grandes Obras Especiais 
fornecem uma graça de receber Fortuna Celeste e resolver problemas que não puderam 
ser resolvidos durante outros Seminários de 2 dias e 40 dias. 
  
Em nossos corpos, por causa da natureza decaída e dos maus hábitos, temos pequeno ou 
grande número de células de câncer em nós mesmos. Eu removerei todas essas células 
de câncer durante este período de Grandes Obras.  
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Esse é o motivo pelo qual, antes de uma Grande Obra Especial, vocês devem oferecer 
muitas devoções sinceras e ter certeza que maiores conteúdos possam ser resolvidos. 
Mas há membros que não oferecem nenhuma devoção sincera e vêm para este 
seminário e apenas participam, e esse é o motivo pelo qual, eu tenho oferecido 
condições tendo certeza que todos os membros possam receber a graça espiritual destas 
Grandes Obras de Cheongpyeong. 
  
E também, uma das coisas mais tristes em uma família abençoada é a realidade de não 
ser capaz de ter uma base de quatro posições. Entra as 3 grandes bênçãos, ‘frutificar, 
multiplicar e ter domínio sobre a criação,’ há membros que não puderam dar nascimento 
a um filho, e a dor de seu coração é indescritível em palavras. Se esses membros 
participam nas Grandes Obras Especiais, haverá um momento de graça para limpar seus 
fundamentos espirituais. 
  
Chanyang é um momento muito importante. Este é um momento quando todos os 420 
bilhões de Espíritos Bons Absolutos e Verdadeiros Filhos a partir do mundo espiritual 
vêm juntos e trabalham com vocês. Por favor, façam seu melhor ao remover maus 
espíritos desde o topo de sua cabeça até a base de seus pés. 
  
Mais uma vez, ofereço minha infinita gratidão a todos esses membros que vieram aqui 
em meio a este verão tão quente. Prometemos que o Centro de Treinamento de Céu e 
Terra de Cheongpyeong resolverá seus problemas difíceis mesmo depois de irem para 
casa. Kamsahamnida.   
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos unir com os Verdadeiros Pais e tornar o testemunho nosso 
estilo de vida 

 
Dois pensamentos vêm a mim enquanto tenho progredido com a Cerimônia de 
Liberação de Antepassados até a 210ª Geração. O primeiro é: ‘Tem sido tremendamente 
difícil para os antepassados até agora,’ e o outro é: ‘Eu não devo viver como os maus 
antepassados.’ O mundo tem muitas doenças e dores. Entre estas doenças e dores, elas 
não vêm apenas a partir de nossa geração, mas há algumas que são resultado de quando 
nossos antepassados estavam vivos.  
 
Quando olhamos para as vidas de todos os nossos antepassados; do lado do pai, do lado 
da mãe, do lado da avó do lado do pai, do lado da avó do lado da mãe e outras 
linhagens, podemos ver que estamos vivendo tal como nossos antepassados que 
viveram nesta terra. A razão que existe um período de 5 meses entre a liberação de 7 
gerações é porque durante esses 5 meses, a organização espiritual do indivíduo e da 
família está sendo feita depois de liberarmos 7 gerações de antepassados. Depois de 
liberarmos, devemos organizar todas as más ações das 7 gerações de nossos 
antepassados e os maus espíritos que estão em nosso corpo durante esse período de 5 
meses. 
  
Há também uma coisa que vocês devem entender claramente. A vida que vivemos hoje 
afetará nossos futuros descendentes. Se concordamos que nossas vidas são o resultado 
do estilo de vida de nossos antepassados no passado, então nossa vida neste exato 
momento deve ser cuidadosa para que nossos futuros descendentes; 2ª, 3ª e 4ª gerações 
não vivam em uma situação difícil. 
  
Verificando nosso estilo de vida que cria um belo corpo espiritual 
  
O estilo de vida é registrado como desenhar uma imagem em nosso corpo espiritual. 
Hesitaremos se alguém está observando quando tentamos fazer algo ruim e mau, e 
iremos parar de fazê-lo, mas se não há ninguém observando, uma pessoa não hesitaria e 
continuaria a fazê-lo. 
  
Nosso corpo espiritual terá imagens desenhadas, e tal como gravar um video, nosso 
estilo de vida também estará registrado. Quando você vai para o mundo espiritual e 
pensa: ‘Como essa pessoa viveu na terra?’ Então instantaneamente você pode ver isto. 
Esse é o motivo pelo qual devemos verificar a nós mesmos todos os dias sobre como 
vivemos nossas vidas na terra.  
 
Vocês devem pensar: ‘Que tipo de imagem foi desenhada em meu corpo espiritual hoje? 
O que foi registrado hoje?’ E vocês devem se arrepender de suas vidas diárias e fazer o 
que puder para se aproximar da personalidade de uma pessoa aperfeiçoada e entrar no 
céu, e assim, seus descendentes não terão que sofrer quaisquer doenças e dores. 
  
Sua posição no mundo espiritual não é determinada por Deus, mas você mesmo decidirá 
e procurará lugares que se adaptam ao seu corpo espiritual. Não há nenhum julgamento 
no mundo espiritual. Quando nos liberamos de nosso corpo físico, nosso corpo 
espiritual aparece. Esse é o motivo pelo qual devemos estar tentando viver uma vida de 
Fé Absoluta, Amor Absoluto e Obediência Absoluta, e ficar melhor pouco a pouco. 
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Testemunhar para o clã por nossos descendentes 
  
Quando olho para membros que possuem fundamentos espirituais difíceis, é raro 
descobrir que somente uma pessoa na família tenha dificuldade mental. Olhando para 
tios e tias, ou mesmo outras linhagens, pode haver pacientes com transtorno mental, e 
em alguns casos, transmitidos para os descendentes. Portanto, a melhor forma de 
proteger seus descendentes é testemunhar para seu clã e vir para Cheongpyeong juntos, 
e remover maus espíritos, tornando possível que os descendentes herdem a Fortuna 
Celeste através dos Espíritos Bons Absolutos. 
  
Quando encontro os antepassados no mundo espiritual, a dor deles é muito maior do que 
a dor que seus descendentes na terra estão experimentando, portanto, eles não têm a 
mentalidade de resolver os problemas difíceis de seus descendentes. No mundo 
espiritual, a maioria dos espíritos recebe grande dor de espíritos mais fortes, por isso, é 
impossível para eles ao menos pensar na dor e sofrimento de seus descendentes. Eles 
são capazes de começar a ajudar vocês somente depois de serem liberados e 
abençoados, se tornando Espíritos Bons Absolutos. 
  
Se você não testemunhar para seu clã, então se arrependerá disto depois de ir para o 
mundo espiritual. Devemos testemunhar rumo ao Dia da Fundação em 13 de janeiro de 
2013. Neste exato momento, os Verdadeiros Pais pensam somente em testemunho. Os 
Verdadeiros Pais não têm falado com palavras fortes como antes, mas quando vocês 
ouvem suas palavras atentamente, pode-se entender que, quando testemunhamos e nos 
tornamos Messias do clã, podemos viver em felicidade. Os Verdadeiros Pais dizem: 
“Testemunhe seu clã e torne-se um Messias.” 
  
Eu estive explicando sobre ‘testemunho’ por vários anos. Quando ouvem minhas 
palavras agora, vocês estão pensando: ‘Sim, eu concordo!’ Mas quando voltam para 
casa, vocês esquecem tudo. Escrevam a palavra ‘testemunho’ bem grande em sua casa, 
e tal como respiram ar e bebem água todos os dias, por favor, vivam uma vida de 
testemunho. 
  
Em momentos difíceis façam seu melhor centrando nos Verdadeiros Pais 
  
Alguns membros dizem: ‘Testemunhar e difícil,’ mas esse não é o caso. Os Verdadeiros 
Pais de Céu, Terra e Humanidade que proclamaram as palavras substanciais são nossos 
pais, e temos mais de 420 bilhões de Espíritos Bons Absolutos. Esse é o motivo pelo 
qual Deus estará fazendo as obras. 
  
Por favor, olhem para o Centro Cheongshim para a Paz Mundial que está sendo 
construído agora. Os Verdadeiros Pais recentemente me perguntaram sobre sua 
preocupação na conclusão deste edifício e como ele está progredindo. Eu respondi: 
‘Temos Deus e os Verdadeiros Pais ao nosso lado e porque temos membros, estaremos 
bem.’ Eu acredito que isto pode ser feito! 
  
Lágrimas fluem de meus olhos quando falo com nos Verdadeiros Pais no Cheon Jeong 
Gung Museum. Os Verdadeiros Pais têm expressado seu coração sofredor: “Eu vim a 
esta terra e fiz todas estas obras para criar este tipo de mundo. Os membros devem estar 
se unindo com esse coração e testemunhar com Um Único Coração, Um Único Corpo e 
Uma Única Mentalidade, mas é doloroso observar que isto não está acontecendo.” 
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Quando eu tento voltar para o centro de treinamento, ele diz: “Vamos comer juntos,” e 
prepara um Bibimbap (Nota do tradutor – Bibimbap um prato popular da cozinha 
coreana. Literalmente, significa "arroz mesclado" ou "comida mesclada". Consiste em 
uma bacia de arroz com vegetais mais carne em cima.) para mim e disse: “Todos os 
membros devem se unir como uma unidade tal como este Bibimbap e testemunhar.” Os 
Verdadeiros Pais também disseram: “Todas as Famílias Abençoadas devem se unir 
como uma unidade e testemunhar. É difícil para mim, entender porque eles não 
testemunham quando eles têm o Princípio e as Palavras.” Ele também deseja que a 
Cerimônia de Bênção dos Antepassados seja realizada todo mês até 2013 tal como a 
Cerimônia de Liberação de Antepassados. 
  
Senhoras e senhores, por favor, imaginem se nós vivêssemos em um mundo sem os 
Verdadeiros Pais. Imaginem que vocês estão vivendo uma vida sem saber como 
oferecer condições de indenização e ter uma firme direção. Por favor, tornem-se filhos e 
filhas dedicados que podem liberar o ressentimento dos Verdadeiros Pais enquanto eles 
estão na terra, e completem a Vontade que os Verdadeiros Pais estão aqui para realizar. 
Eu sempre desejo que vocês se tornem membros preciosos que podem receber o amor e 
a bênção dos Verdadeiros Pais. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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O Fundamento e o Valor da Oração na Árvore de Todas as Coisas 
 
Anyeonghaseio. (Anyeonghaseio!) Hoje temos participantes do Seminário de Princípio 
Divino Original para Membros Japoneses, do Início da Vida como uma Família 
Abençoada do Mundo Espiritual e Mundo Físico, do Seminário de 40 dias de 
Cheongpyeong, e os membros participando neste Seminário de 2 dias. Vários 
seminários realizados aqui em Cheongpyeong são necessários e são seguidos e 
realizados de uma forma adequada.  
 
Toda vez que há um seminário, eu sempre oro: ‘Obrigado Deus, e obrigado Verdadeiros 
Pais.’ Não importa que tipo de seminário seja, este é um seminário que restaura Satanás 
e maus espíritos, por isso eu sempre tenho 100% de gratidão em relação aos 
Verdadeiros Pais.  
 
Deus quer dar a bênção de todas as coisas para os membros em situação 
financeira difícil 
 
Ao chegar as ‘Grandes Obras Especiais de Outono de 2011 em Cheongpyeong’ (21 a 23 
de outubro) eu comecei a oferecer devoção sincera 3 dias após as ‘Grandes Obras 
Especiais de Verão de 2011 para Pais e Filhos em Cheongpyeong’ (5 a 7 de agosto).  
 
Entre as muitas cartas que recebo dos membros coreanos e japoneses, na maioria, 
recebo cartas referentes a dificuldades financeiras. Há casos quando membros virão para 
Cheongpyeong e me procurarão dizendo que eles não têm dinheiro suficiente para viver 
em uma casa, ou não tem espaço suficiente para seus filhos. 
 
Durante as Grandes Obras Especiais de Outono em Cheongpyeong do ano passado (22 a 
24 de outubro de 2010), recebemos diretamente a bênção de todas as coisas de Deus 
durante a oração na Árvore de Todas as Coisas.  
 
Certa vez, eu recebi uma carta de um membro com conteúdos muito tristes. Quando li 
esta carta para Deus, Ele disse: ‘Prepare uma oração na Árvore de Todas as Coisas para 
as próximas Grandes Obras Especiais’.  
 
No ano passado, quando vi espiritualmente Deus concedendo a bênção de Todas as 
Coisas para todos os membros participantes, eu senti: ‘Seria bom se todos os membros 
aqui pudessem ver isto através da abertura de seus olhos espirituais’. Isto é porque, esta 
bênção que Deus estava concedendo é tão grande, mas porque os membros são 
incapazes de ver isto, eles tendem a deixar esta bênção em Cheongpyeong.  
 
Eu explicarei isto mais facilmente utilizando um exemplo. Vamos dizer que esta bênção 
que Deus havia concedido é um ovo, e dependendo da pessoa, há momentos quando 
algumas pessoas levarão muitos ovos para casa. Depois de levar estes ovos para casa, 
como uma galinha aquece e choca os ovos cuidando deles, nós também devemos cuidar 
da bênção. Esta bênção de todas as coisas que recebemos de Deus deve ser multiplicada 
desta forma centrando em uma vida de Amor Verdadeiro, mas Deus diz que este não é o 
caso.  
 
Quando ouvi isto, eu pedi para Deus explicar com mais detalhes: ‘Deve haver somente 
fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Não deve haver natureza decaída.’  
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Ontem, os Verdadeiros Pais também disseram: “Enquanto tivermos natureza decaída, 
não haverá nenhum desenvolvimento da Bondade’. 
 
O que realmente me surpreendeu foi que as palavras dos Verdadeiros Pais foram 
proferidas novamente por Deus. Esse é o motivo pelo qual isto sempre fortalece minha 
confiança que ‘os Verdadeiros Pais são o Deus substancial’. É realmente verdade 
quando vou para o Céu, Deus e os Verdadeiros Pais são um único coração, um único 
corpo e uma única mente. Qualquer coisa que os Verdadeiros Pais dizem será proferido 
novamente por Deus, e qualquer coisa que Deus diz será proferido novamente pelos 
Verdadeiros Pais. Nós que atendemos os Verdadeiros Pais devemos saber sobre este 
fato.  
 
Não deve ter natureza decaída para receber a bênção de todas as coisas 
 
Para herdar a bênção de todas as coisas, você não deve ter natureza decaída. 
Originalmente, Deus concedeu as três grandes bênçãos ‘ser frutífero, multiplicar e ter 
domínio sobre a criação’ para Adão e Eva antes que eles tivessem Caído. Se os seres 
humanos não tivessem natureza decaída, então estaríamos centrados na bondade e 
cresceríamos lentamente na direção do estágio de aperfeiçoamento. Teríamos 
lentamente multiplicado a bondade e teríamos o domínio sobre a criação. Todos 
devemos viver uma vida abundante. Agora é o tempo quando temos mais de 420 bilhões 
de espíritos bons absolutos.  
 
No entanto, embora tenhamos recebido a bênção de todas as coisas, nem mesmo 
percebemos que realmente recebemos isto. Nosso atual estilo de vida não deve ser o 
mesmo do passado.  
 
Verticalmente devemos estar atendendo os Verdadeiros Pais até mesmo com nossa vida 
de fé, não devemos ter natureza decaída, devemos criar um belo horizonte, e devemos 
estar vivendo uma vida com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta a fim de 
nos tornarmos melhores hoje do que ontem, e melhores amanhã do que hoje.  
 
Bênção de todas as coisas que serão concedidas com exatidão por Deus 
 
Houve uma vez que eu perguntei a Deus depois de encontrar um membro que estava em 
uma situação seriamente difícil: ‘Como este membro pode receber a bênção de todas as 
coisas? Que tipo de vida este membro deveria viver para receber esta bênção de todas as 
coisas?’ Mesmo naquele momento Deus disse: ‘Abra um caminho e os ensine para que 
eles possam remover a natureza decaída, e para que este esposo e esposa possam se 
tornar uma unidade. Então diga para o esposo começar a trabalhar a partir de pequenos 
passos’. 
 
Depois que eu disse isso, uma esposa falou: ‘Meu esposo não pode fazer o que você 
disse, porque isto não está em sua natureza’, e então eu chamei este esposo. Então este 
esposo perguntou: ‘Quando conseguirei bastante dinheiro se eu fizer o que você me 
disse?’ Eu perguntei a ele: ‘Você já conseguiu muito dinheiro depois de receber a 
bênção?’ E ele respondeu: ‘Não, nunca.’ ‘Você tem estado no ponto de início por 28 
anos. Você não acha que deveria economizar dinheiro ao invés de esperar por uma 
grande oportunidade?’  
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Mesmo depois de dizer isto, este homem não quis escutar o que eu sugeri, mas então 
recebi uma carta da esposa algum tempo mais tarde. Então eu liguei para este esposo e 
descobri que ele tinha começado a partir de um pequeno trabalho. Ele conseguiu um 
emprego em uma empresa como faxineiro. Enquanto estava limpando, ele recolhia 
garrafas e papelão, e vendia isto, e assim, estava economizando algum dinheiro. O CEO 
da empresa observou quão diligente este homem trabalhava, e deu a ele uma posição 
melhor na empresa.  
 
Os olhos de Deus são muito exatos. Então, coloque de lado a ganância excessiva e 
comece a partir de algo pequeno, e se você faz isso com amor verdadeiro, então somos 
capazes de viver melhor. Vocês acreditam nisto? (‘Sim!’) 
 
Ser capaz de receber todas as bênçãos de Deus 
 
Deus disse: ‘Durante estas Grandes Obras Especiais de Cheongpyeong, eu darei a 
bênção de todas as coisas’ e me mostrou a bênção que Ele preparou para esta ocasião. 
Eu fiquei realmente surpresa. Quando eu disse: ‘O Senhor realmente irá dar tudo isto?’ 
Ele disse: ‘Você está surpresa? Eu estou preocupado se os membros podem tomar tudo 
isto.’ Isto significa que devemos realmente nos preparar para receber bastante. Vocês 
não devem ter uma simples atitude de ‘eu vou lá para receber a bênção de todas as 
coisas’. Qual é a providência de Deus que Ele nos pede em direção ao Dia da Fundação 
no ano de 2013? É testemunho. Centrando na providência, devemos estar 
testemunhando.  
 
Devemos ter resultados nesta providência. Aqueles que vêm aqui vivendo uma vida 
centrada em Deus, nos Verdadeiros Pais e na providência, terão uma enorme capacidade 
de receber esta bênção de todas as coisas, mas aqueles que ficam em casa sem fazer 
nada, apenas brigando com seu cônjuge o tempo todo, terão uma capacidade muito 
pequena para receber esta bênção. Vocês entendem? 
 
Graça das Grandes Obras Especiais de Outuno em Cheongpyeong e 
Liberação de Antepassados 
 
O maior interesse que os Verdadeiros Pais têm neste exato momento é concluir a 
Cerimônia de Liberação de Antepassados de 4 linhagens até a 210ª geração até o final 
de 2012. Por favor, não esqueçam disto. Por favor, ajudem uns aos outros para que 
todos possam concluir a Cerimônia de Liberação de Antepassados. 
  
Como Deus tem dito, por favor, se preparem para que possam receber a bênção de todas 
as coisas e utilizem um momento para se encontrar com Deus. 
 
Sou realmente grata por ver tantos membros participando do seminário de hoje. O 
Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong não está apenas em uma parte 
do mundo espiritual, mas em todo ele. Conhecemos tudo sobre Satanás e o mal, por isso 
estamos oferecendo sincera devoção para que os membros que não sabem sobre isto 
possam viver em felicidade e alegria. Se você enfrenta dificuldades, então, por favor, 
venha aqui para orar e oferecer sinceras devoções. Se você faz isso, então todos os seus 
problemas serão liberados. 
 



 

44 
 

 

Por favor, sejam membros que podem se tornar filhos e filhas filiais diante dos 
Verdadeiros Pais antes do Dia da Fundação em 2013. Sempre que saúdo os Verdadeiros 
Pais, eles dizem: ‘Obrigado por seu trabalho duro’. Assim, peço que vocês sejam filhos 
e filhas diante dos Verdadeiros Pais em todos os momentos. Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Nossa Atitude para Preparar o Dia da Fundação 
 
Annyeonghaseyo.  (‘Annyeonghaseyo!’)  
  
Neste exato momento, há tantos maus espíritos em nosso corpo. Satanás opera nosso 
corpo através dos maus espíritos que estão ligados ao nosso corpo físico. E também, há 
muitos espíritos que têm ressentimento em relação aos nossos antepassados em nosso 
corpo.  
 
Se estivéssemos seguindo as palavras dos Verdadeiros Pais e vivendo com Amor 
Verdadeiro sem natureza decaída, depois de receber a bênção, teríamos crescido e 
aperfeiçoado nossa individualidade. Entretanto, este não foi o caso. Não é exagero dizer 
que estamos vivendo nossas vidas centrando mais na natureza decaída quando 
observamos nossa vida diária.  
 
Famílias Abençoadas não estão vivendo como pessoas celestes 
 
Não devemos ter natureza decaída como suspeita, inveja, raiva, ódio, ganância, 
egoísmo, arrogância, reclamação e descontentamento. Você deve viver somente com 
amor e viver ao lado do princípio. Mas porque somos incapazes de fazer isto, Satanás e 
o mal estão nos controlando e fortalecendo seu poder.  
  
Se você olhar para a doença e a dor atualmente, a maioria é causada espiritualmente. 
Não somente a doença, mas dores recebidas em casa também são em sua maioria 
causadas espiritualmente. Isto é porque estamos criando esta condição para Satanás 
fazer más coisas através de maus espíritos em nossos corpos. Porque somos incapazes 
de viver com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, este tipo de fenômeno 
está acontecendo.  
  
Você não pode entrar no céu sem ser uma pessoa celeste. Quando você vai para o 
mundo espiritual, somente o corpo de personalidade aperfeiçoada pode entrar no céu. 
Através do princípio e das palavras dos Verdadeiros Pais temos recebido educação, mas 
sinto que muitos de nós não estão praticando estes ensinamentos em nossas vidas. Você 
não pode ser uma pessoa celeste se ainda tem natureza decaída, pecados herdados, 
pecados colaterais, e pecados individuais para viver no céu.  
  
Maus elementos recebidos dos antepassados 
  
A razão pela qual os Verdadeiros Pais abriram a cerimônia de liberação de antepassados 
é porque eles sabem que sem liberar este mal elemento que nossos antepassados criaram 
desde a Queda de Adão e Eva, somos incapazes de aparecer em bons trajes. Em 1999, 
os Verdadeiros Pais disseram: “Façam a cerimônia de liberação de antepassados”. 
 
Depois disso, em grupos de 7 gerações, realizamos a cerimônia de liberação de 
antepassados a cada 5 meses. No início, estávamos apenas fazendo o lado do pai e o 
lado da mãe para a liberação de antepassados, mas então os Verdadeiros Pais disseram: 
“Somente quando vocês liberam o lado da avó do pai e o lado da avó da mãe, vocês 
podem dizer que estão fazendo liberação de antepassados.” 
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Todas as coisas que nossos antepassados tem feito até agora são herdadas por nós 
através da linhagem de sangue. Como o bebê recém-nascido está conectado com sua 
mãe através do cordão umbilical, nós estamos conectados com nossos antepassados 
através desta linhagem. Se essa linhagem foi uma boa linhagem, então não há nenhum 
problema, entretanto, há situações quando estamos sendo influenciados pela má 
linhagem de sangue. Sem romper essa conexão, você é incapaz de ser uma pessoa 
aperfeiçoada. 
 
Se você é influenciado por este elemento da má linhagem todos os dias, então estamos 
condenados a viver como uma má pessoa. Temos a natureza decaída de nossos 
antepassados. Devemos romper com isso através da liberação de antepassados. Romper 
com a má linhagem é um dos mais importantes propósitos da liberação de antepassados.  
 
Vivendo a vida com um coração de gratidão 
 
Quando você vai para o mundo espiritual, a maior parte dele é inferno, e não há muito 
céu. Mas através da realidade da vitória dos Verdadeiros Pais, o céu tem lentamente se 
desenvolvido. O Céu começou a crescer através do número crescente de espíritos bons 
absolutos.  
 
Enquanto você vive sua vida na terra, quando você se aperfeiçoa, seus descendentes se 
aperfeiçoarão também, e assim, viverão uma vida feliz. Nós que estamos vivendo na 
terra agora, somos antepassados a partir do ponto de vista de nossos descendentes. Se 
vivemos um mau estilo de vida centrando na natureza decaída, então você deve entender 
que seus descendentes experimentarão dor e dificuldades. Devemos fazer nosso melhor 
em nossas vidas diárias para vivermos de acordo com o princípio para que nossos 
descendentes não experimentem dor através de nossa linhagem.  
 
Para isto acontecer você deve primeiramente pensar sobre ‘gratidão’ por todas as coisas. 
Não importa que tipo de tribulação e dor você esteja enfrentando, você deve pensar em 
‘gratidão’. Mesmo se alguém esteja causando a você esta dificuldade e dor, você deve 
pensar em ‘gratidão’ e então, quando você tem uma ação dar e receber com amor com 
essa pessoa, você é capaz de aperfeiçoar sua individualidade.  
 
Devemos viver de acordo com o princípio, viver para o benefício dos outros e criar tal 
cultura. Devemos criar o reino celeste na terra. O sonho dos Verdadeiros Pais é criar a 
paz mundial. Mas a paz mundial não pode ser alcançada somente pelos Verdadeiros 
Pais.  
 
Há muitas pessoas no mundo, mas acredito que o tempo chegou para você dar palavras 
de bênção e fortuna celeste para aqueles que estão próximos a você, família, tribo e 
vizinhos, ao invés de pessoas distantes de você. Rumo ao Dia da Fundação em 2013, 
devemos estar testemunhando todos os dias e até mesmo quando estamos dormindo.  
 
Palavras proferidas no início das Obras de Cheongpyeong 
 
Quando Deus me deu a responsabilidade de começar as Obras de Cheongpyeong, Ele 
disse: ‘Quando você segue o que eu digo, então eu cumprirei a minha parte. 
Primeiramente, dê amor para todas as pessoas. Não importa quantas vezes elas tenham 
cometido pecados, abrace-as com amor verdadeiro.  
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Perdoe-as mesmo se elas tenham cometido muitos pecados.’ Através dos anos das 
Obras de Cheongpyeong, eu senti que ‘estas palavras estão certas’. Elas sempre voltam 
a mim quando estou olhando para membros que cometeram pecados.  
 
Então Ele continuou dizendo: ‘Faça tudo com verdade, e faça sem falsidade. Faça tudo 
com a mentalidade de sacrifício e dedicação. Você deve ser diligente em todas as coisas 
noite e dia.’ ‘Ame com verdade e com a mente de sacrifício, dedicação e diligência. Se 
você segue estas coisas, então você é capaz de cumprir a responsabilidade das Obras de 
Cheongpyeong’.  
 
Estas palavras não foram dadas apenas para mim. Elas também foram dadas para todos 
nós. Deus nos disse: ‘De fato, verdade e amor não devem ter natureza decaída. Suspeita, 
inveja, raiva, ódio, falsidade, ganância, egoísmo, arrogância, reclamação e 
descontentamento não devem estar presentes. Mesmo se você enfrenta problemas, se faz 
isso com ‘gratidão’, então você pode cumprir a responsabilidade das Obras de 
Cheongpyeong’.  
 
História da Providência de Restauração é minha 
  
Com estas palavras, devemos testemunhar diligentemente rumo ao Dia da Fundação no 
dia 13 de janeiro de 2013. A história da Providência de Restauração não é apenas 
referente aos Verdadeiros Pais. Você deve começar a pensar: ‘A História da Providência 
de Restauração é minha’. Centrando nos Verdadeiros Pais e nos Verdadeiros Filhos, a 
História da Providência de Restauração é nossa. Por favor, saibam que esta é nossa 
História da Providência de Restauração, e que você deve ter a determinação para criar o 
mundo do bem que é o reino celeste na terra. Vocês entendem? (‘Sim!’) Vocês podem 
fazer isto? (‘Sim!’) 
 
Sou muito grata por vocês estarem fazendo seu melhor para aperfeiçoar sua 
personalidade através da cerimônia de liberação de antepassados, criando espíritos bons 
absolutos e removendo maus espíritos de seus corpos sem esquecer das Obras de 
Cheongpyeong.  
 
Quando comecei as Obras de Cheongpyeong, eu tive várias preocupações e 
dificuldades. Entretanto, porque vocês suportaram e fizeram seu melhor, sou capaz de 
estar aqui hoje. E através da autoridade especial dos Verdadeiros Pais, eles abriram um 
caminho para liberarmos e abençoarmos espíritos enquanto estamos na terra.  
 
O Verdadeiro Pai diz: “Tente olhar para o Princípio Divino. Olhe para o Princípio 
Divino e encontre sobre liberação e bênção de antepassados enquanto você está na terra. 
Não há! Mas através da oferta de condições de indenização e no fundamento de vitória, 
somos capazes de criar espíritos bons absolutos através de nossos antepassados.” 
 
Testemunhar até o Dia da Fundação 
 
Peço que vocês se tornem membros preciosos que caminham rumo a 13 de janeiro de 
2013, o Dia da Fundação, mesmo se enfrentarem dificuldades. Vocês entendem? 
(‘Sim!’) 
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Você deve testemunhar. É muito mais fácil testemunhar pessoas na terra do que seres 
espirituais. Você não sabe quão difícil é criar bons espíritos absolutos depois de fazer a 
liberação e bênção de antepassados porque você não pode vê-los com seus próprios 
olhos.  
 
Devemos fazer a liberação de antepassados e bênção de antepassados, e com nossos 
antepassados bons absolutos devemos testemunhar para nossos familiares, tribos e 
vizinhos. Rumo ao Dia da Fundação no dia 13 de janeiro de 2013, devemos cumprir 
nossa responsabilidade. Quando cumprimos nossa responsabilidade com o testemunho, 
somos elegíveis a receber a bênção que o céu está tentando nos dar.  
 
No início deste ano, Deus disse: ‘Diga para todos os membros da igreja de unificação 
testemunharem para uma pessoa por mês’. ‘Se você faz isto até 2012, então bênçãos 
incríveis aguardam no dia 13 de janeiro de 2013, o Dia da Fundação. Vocês devem 
cumprir sua responsabilidade’.  
 
Quando entramos neste ano, tenho repetidamente dito para testemunharmos para uma 
pessoa por mês. Agora está muito mais fácil testemunhar comparado com o passado. A 
fortuna Celeste está lá, e porque o bom mundo espiritual absoluto está trabalhando com 
cada problema difícil, ela é liberada muito facilmente. Eu posso dizer isto para vocês 
com confiança porque tenho experimentado isto enquanto tenho realizado estas Obras 
de Cheongpyeong até agora.  
  
Não é tarde demais. Já é outubro, mas peço que vocês se tornem membros que farão seu 
melhor pelos restantes três meses desde outubro até dezembro, e trabalhem com afinco 
no testemunho até 13 de janeiro de 2013, o Dia da Fundação.  
 
Não esqueçam que todo o tempo devemos ser filhos e filhas filiais diante dos 
Verdadeiros Pais, e eu gostaria de pedir a vocês para se tornarem membros que podem 
receber o amor e a bênção dos Verdadeiros Pais. Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Bênção de antepassados da 210ª geração 
e vida para aperfeiçoar a personalidade de uma pessoa 

 
Annyeonghaseyo. Eu acabei de voltar do evento, ‘Cerimônia de Proclamação da 
Semana da Paz 2011’ realizada na Universidade Sun Moon com os Verdadeiros Pais 
para comemorar o 20º aniversário do encontro com o então Presidente Il-sun Kim da 
Coreia do Norte. 
 
Quantas gerações vamos abençoar amanhã? (‘210 gerações!’) O que vocês acham? 
(Aplausos) Eu tenho derramado muitas lágrimas enquanto me preparava para estas 
grandes obras especiais de outono, quando comparo estas com outras grandes obras. 
Meu coração está ainda mais feliz porque somos capazes de realizar a cerimônia de 
bênção de antepassados para gerações da 1ª até a 210ª. 
 
Como vocês sabem muito bem, de acordo com o Princípio da Unificação e as obras de 
Deus, ‘Satanás trabalha nas pessoas através de maus espíritos, e as boas obras opera nas 
boas pessoas através de bons espíritos’. As Obras de Cheongpyeong transformam 
Satanás em anjo e os maus espíritos em bons espíritos. Para nos tornarmos uma pessoa 
celeste com caráter aperfeiçoado precisamos ter Deus, os Verdadeiros Pais e as famílias 
abençoadas.  
 
Quando Deus me deu pela primeira vez as Obras de Cheongpyeong, Ele me ensinou 5 
coisas: ‘Você deve fazer tudo de acordo com sua realidade, com verdade, com amor, 
com sacrifício que não busca nenhum retorno, e fazer tudo com a mentalidade de 
dedicação com diligência.’ Então Deus e os Verdadeiros Pais disseram: “Se você faz 
isto, então pode cumprir sua responsabilidade. Se você faz isto, então você fará o resto.” 
Esse é o motivo pelo qual eu sempre ficava nervosa sobre todas as Obras de 
Cheongpyeong. As Obras de Cheongpyeong foram feitas por sua sincera dedicação, e 
através de nos tornarmos um único coração, um único corpo e uma única mente com os 
Verdadeiros Pais, fomos capazes de receber tanta graça até hoje.  
 
Realizar a cerimônia de bênção de antepassados até a geração 210 a partir de um ponto 
de vista individual e familiar pode apenas parecer uma liberação e bênção de 
antepassados comum, entretanto, é um grande evento, sendo que a queda de Adão e Eva 
gerou a história má de 6.000 anos, mas isto será finalmente conectado com a linhagem 
de Deus, mudando para uma boa história. Mesmo se tentamos apreciá-la, ainda não 
podemos ser gratos o suficiente pelo fato que somos capazes de mudar nossos 
antepassados para espíritos bons absolutos nesta História da Providência de 
Restauração, centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais. 
 
Devemos aperfeiçoar nossas personalidades com nossos espíritos bons absolutos até a 
210ª geração que vivem dentro da lei celeste que são as palavras de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. Devemos viver uma vida sem natureza decaída. Apenas porque 
terminamos a cerimônia de bênção de antepassados de todas as 210 gerações não 
significa que ‘eu terminei tudo’. Isto não é que ‘tudo está feito’, mas que ‘é o início.’ 
 
Devemos começar a jornada de aperfeiçoar a personalidade após a liberação e bênção 
de antepassados de 210 gerações. Para isto devemos primeiro viver uma vida para nos 
livrar da natureza decaída; suspeita, inveja, ódio e mentira. Então, devemos pegar a mão 
uns dos outros e criar a história da providência de restauração com amor verdadeiro.  
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Enquanto fazemos isto, antes do Dia da Fundação no 4º ano do Cheong-gi, devemos nos 
tornar grandes filhos e filhas da família da unificação que testemunharão mais pessoas 
do que agora, e que têm certeza que todas elas acolherão os Verdadeiros Pais e irão para 
o céu conosco. Desta vez vocês tiveram a chance de ter a peregrinação para o Centro 
para Paz Mundial Cheongshim. No Dia da Fundação no Centro para Paz Mundial 
Cheongshim, seus antepassados até a geração 210 participarão com vocês. Mas se seus 
antepassados são incapazes de tomar parte da linhagem de Deus, isso será mais 
doloroso do que qualquer outra coisa. Esse é o motivo pelo qual você deve fazer a 
cerimônia de liberação até a geração 210.  
 
Nossos antepassados são agora espíritos bons absolutos. Com sua ajuda, eles 
encontrarão antepassados além dessa geração e os transformarão em espíritos bons 
absolutos. Eles possuem a força para encontrar e trazer de volta antepassados que estão 
no mau mundo satânico. Então, o que vocês pensam sobre a força que eles podem ter 
por seus descendentes? Por favor, olhem para as famílias de esposo e esposa que 
concluíram a liberação e bênção de antepassados até a 210ª geração de 8 linhagens. 
Desta forma, a coisa mais importante para os membros que concluíram estas 210 
gerações é ter uma vida de fé com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, e 
uma vida de amor. E a partir de agora em diante, devemos enxertar as bênçãos celestes 
da fortuna celeste com nossas famílias, tribos e vizinhança.  
 
Com verdade, diante dos Verdadeiros Pais, devemos relatar: ‘Eu viverei assim e viverei 
pela vontade de Deus’ e continuarei a viver uma vida seguindo esta promessa. Deus não 
está dizendo para você: ‘Cumpra esta promessa em um único dia.’ Isto será feito quando 
fazemos promessas com Deus e mudamos a nós mesmos todos os dias. Eu peço que 
vocês se tornem membros preciosos que viverão para o benefício da vontade de Deus 
com os Verdadeiros Pais, e atenderão os Verdadeiros Pais dia e noite.  
 
Este ano o clima parece estar instável. Haverá muitos dias frios, por isso, por favor, 
sempre cuidem de sua saúde. Vamos todos fazer a determinação para nos tornarmos 
filhos e filhas de piedade filial diante dos Verdadeiros pais. Eu desejo que os 
Verdadeiros Pais derramem sua fortuna celeste e bênção sobre cada um de vocês.  
 
Eu prometo que o Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong fará seu 
melhor para resolver todos os seus problemas. Obrigada por participarem nestas 
‘Grandes Obras Especiais de Outono’.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Sincera Devoção dos Verdadeiros Pais rumo 
ao Dia da Fundação e nossa Responsabilidade 

 
Annyeonghaseyo. (“Annyeonghaseyo!”) Ontem (29 de outubro pelo calendário solar), o 
evento comemorativo do 52º Dia dos Verdadeiros Filhos e do 24º dia da Fundação para 
a Nação Unificada de Céu e Terra foi realizado no Cheon Jeong Gung Museum com os 
Verdadeiros Pais.  
 
Eu sempre fico surpresa com a sincera devoção e esforço dos Verdadeiros Pais quando 
trabalho mais perto deles. Recentemente, o Verdadeiro Pai tropeçou e machucou um 
pouco seu joelho. Mesmo assim, os Verdadeiros Pais não pensaram sobre seu próprio 
corpo e trabalharam pela Vontade de Deus, assim, eu implorei a ele para colocar um 
gesso no hospital. Para se curar mais rápido, o Verdadeiro Pai estava se movendo por aí 
em uma cadeira de rodas.  
 
Entretanto, no dia após colocar o gesso, o Verdadeiro Pai foi para Gomun island, e 
então participou do ‘20º Aniversário da visita dos Verdadeiros Pais à Coréia do Norte, 
na Cerimônia de Início da Semana da Paz 2011’ (22 de outubro pelo calendário solar) 
na Universidade Sun Moon, e falou por cerca de 4 horas ficando de pé o tempo todo.  
 
Muitas vezes as pessoas próximas a ele dizem: ‘eu vou relatar agora’ sobre as 
preocupações com sua saúde, mas o Verdadeiro Pai sempre diz: “Eu não sei quando irei 
encontrar estas pessoas novamente. Esta é uma educação que eu tenho que dar” e 
continuou com seu discurso por 4 horas até o final.  
 
Testemunhando o comprometimento do Verdadeiro Pai, eu entendi: ‘Eu tenho que 
aprender dos Verdadeiros Pais o shimjeong de amar as pessoas’. Naquele dia, enquanto 
estava retornando para Cheongpyeong com os Verdadeiros Pais, eu pensei: ‘O que quer 
que aconteça, eu tenho que servir os Verdadeiros Pais. Eu quero que todos os membros 
sejam filhos e filhas de piedade filial que podem cumprir a providência dos Verdadeiros 
Pais’.  
 
Os Verdadeiros Pais estão atualmente oferecendo sincera devoção para conceder a graça 
que Deus e os Verdadeiros Pais têm preparado para o Dia da Fundação para aqueles 
membros que concluíram suas responsabilidades.   
 
E a Verdadeira Mãe é aquela que está sempre atendendo o Verdadeiro Pai ao seu lado, 
acordando mais cedo do que o Verdadeiro Pai e sempre o apoiando para que o 
Verdadeiro Pai não tenha nenhum desconforto.  
 
Quando sirvo os Verdadeiros Pais realmente de perto, eu sempre sinto que: ‘as famílias 
abençoadas da família da unificação são realmente abençoadas’. Eu sinto que os filhos e 
filhas desta família da unificação são felizes porque temos os Verdadeiros Pais que 
estão sempre querendo nos confiar amor. Especialmente, olhando para os Verdadeiros 
Pais oferecendo sincera devoção pelo Dia da Fundação, eu sinto que ‘Estamos vivendo 
em meio à emoção e ao amor!’. Eu espero que vocês também possam compartilhar este 
coração.  
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Grandes Obras de Outono cheias de Graça e Bênção 
 
A última semana das ‘Grandes Obras Especiais de Cheongpyeong do outono de 2011’ 
(21 a 23/10) foi realizada. Durante estas Grandes Obras Especiais de Outono, houve 
muita graça a ser recebida, começando com a remoção de maus espíritos. 
Especialmente, este foi o primeiro seminário para realizar a primeira cerimônia de 
bênção de antepassados para a 210ª geração.  
 
Para estas Grandes Obras Especiais, eu ofereci sincera devoção com um coração: ‘Eu 
espero que estas Grandes Obras Especiais proverão os membros com a bênção de todas 
as coisas e saúde através da minha sincera devoção e a sincera devoção oferecida pelos 
membros’. Mas esta não foi uma tarefa fácil.  
 
Quanto maior o problema que você enfrenta, maior a reclamação e descontentamento. A 
natureza decaída e tentação do mal se tornam maiores quando você enfrenta problemas 
difíceis. Não foi fácil oferecer sincera devoção e pedir: ‘Deus, por favor, dê bênçãos 
para os membros neste tipo de situação difícil’.  
 
Pela Primeira Vez Realizamos a Oração de Início e de Encerramento com 
os Membros 
 
Até agora, para todas as Grandes Obras Especiais, eu realizei a oração de início com a 
equipe de organização do Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong. 
Deus me disse: ‘A partir destas Grandes Obras Especais de Outono você deve realizar a 
oração de início para o seminário com os membros que chegaram um dia antes das 
Grandes Obras Especiais na Árvore da Bênção’, e esse é o motivo pelo qual realizamos 
esta oração de início com os membros, e começamos as Grandes Obras Especiais. E 
também eu realizo a oração final de gratidão somente com a equipe de organização, mas 
a partir destas Grandes Obras Especiais, eu realizei esta oração com todos os membros 
participantes.  
 
Quando estava subindo o campo sagrado para a Árvore da Bênção neste dia, surgiu 
dentro de mim a confiança que ‘os membros que vieram desta vez receberão muitas 
graças e bênçãos’. Assim, talvez seja porque realizamos a oração de início juntos, mas 
muitos espíritos foram removidos durante a primeira manhã da sessão de Chanyang 
Yeoksa (sessão de cântico sagrado). Muitos espíritos foram removidos durante a sessão 
de Chanyang Yeoksa do almoço e continuou até o último dia.  
 
No último dia durante a oração de encerramento de gratidão, todos os membros que 
encherão o Salão Principal do Cheonseong Wanglim Palace (Palácio Celeste) 
ofereceram uma sincera oração dizendo: ‘Obrigado Deus e Verdadeiros Pais! Obrigado 
a todos os espíritos bons absolutos e os anjos!’ E ondas de gratidão e coração 
ressoaram, que Deus ficou verdadeiramente feliz a partir desta oração.  
 
O Interesse e Amor dos Verdadeiros Pais pelas Grandes Obras Especiais 
 
No primeiro dia das Grandes Obras Especiais de Outono, o Verdadeiro Pai subiu em seu 
carrinho de golfe e seguir em direção ao Centro de Treinamento de Céu e Terra de 
Cheongpyeong a partir do Cheon Jeong Gung Museum.  
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Eu estava me preparando para a visita dos Verdadeiros Pais pensando: ‘Quando o 
Verdadeiro Pai chegar, eu devo dar esta deliciosa comida servida na praça de 
alimentação,’ mas porque as baterias do carrinho de golfe tinham acabado, eles não 
puderam vir para o centro de treinamento e tiveram que retornar. 
 
Assim, Deus e os Verdadeiros Pais prestam muita atenção às Grandes Obras Especiais, 
a atenção dos anjos, os espíritos bons absolutos e todos os membros participantes se 
uniram em um único coração, um único corpo e uma única mentalidade, e criaram estas 
surpreendentes Grandes Obras Especiais. Eu sempre tive o coração: ‘Deus, eu sou tão 
grata. Este foi um grande Seminário,’ mas desta vez foi ainda maior. Esse é o motivo 
pelo qual eu tinha a confiança que ‘se realizamos este tipo de Grandes Obras Especiais, 
os membros receberão ainda maior graça e bênçãos’.  
 
A partir de 13 até 15 de janeiro de 2012, será realizada a comemoração do 17º 
Aniversário das ‘Grandes Obras Especiais de Cheongpyeong’. Eu já comecei a oferecer 
sincera devoção para essas Grandes Obras Especiais.  
 
É realmente quase impossível oferecer essa sincera devoção. É porque eu tenho que 
oferecer esta devoção sincera através do corpo humano de Hoon Mo Nim. Embora seja 
quase impossível, diante dos conteúdos difíceis dos membros e da Vontade de Deus, 
embora não haja tempo suficiente para oferecer isto, eu espero que vocês entendam que 
já estou preparando espiritualmente as ‘Grandes Obras Especiais para comemorar o 17º 
Aniversário das Obras de Cheongpyeong’ então, por favor, ofereçam sincera devoção a 
partir de agora e se preparem para estas Grandes Obras Especiais.  
 
Importância da Liberação de Antepassados e Remoção de Maus Espíritos 
 
Os Verdadeiros Pais abriram as Obras de Cheongpyeong e criaram os espíritos bons 
absolutos. Porque o mal esteve se desenvolvendo até agora, o mundo espiritual estava 
sendo regido em sua maioria pelo mal, e o céu era muito pequeno. Entretanto, 
recentemente o céu tem se expandido. Assim é quão importante é esta cerimônia de 
liberação e bênção de antepassados para esta mudança.  
 
Devemos liberar os maus espíritos que estão em nosso corpo. Quando você tem a 
mentalidade: ‘Eu devo remover maus espíritos tanto quanto eu posso enquanto estou 
vivo. Para isto, eu farei a cerimônia de liberação de antepassados e a cerimônia de 
bênção de antepassados’ e participarei no ‘Seminário de 2 dias de Cheongpyeong’, 
‘Seminário de 40 dias de Cheongpyeong’ e ‘Grandes Obras Especiais de 
Cheongpyeong’, e então, a dor genética e a doença serão limpas. A atmosfera espiritual 
dos maus espíritos tem afetado grandemente sobre doenças e sofrimento genético.  
 
Eu penso que os membros que somente veem para eventos em Cheongpyeong, e então 
vão para casa logo que ele termina: ‘Seria bem se estes membros pudessem tirar belas 
fotos das paisagens de Cheongpyeong e participar das seções de Chanyang Yeoksa, e 
das cerimônias de liberação e bênção dos antepassados’.  
 
Testemunhar para Famílias, Tribos e Vizinhos 
 
Como eu disse no início, senhoras e senhores, os Verdadeiros Pais estão oferecendo 
muitas condições e sincera devoção pelo Dia da Fundação.  
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O núcleo das mensagens do Verdadeiro Pai em suas palavras é ‘Testemunhar’ e 
‘Perfeição da Personalidade’. Devemos fazer nosso melhor ao aperfeiçoar nossas 
personalidades. E também, dia e noite devemos testemunhar para nossas famílias. Se 
damos atenção para nossa família, e damos amor, vocês são capazes de testemunhar 
para eles. Quando você tem interesse e dá amor para sua tribo e vizinhos, você pode 
testemunhar para eles.  
 
Recentemente, não há nenhuma família que não sofre por ter um membro da família 
doente espiritualmente ou doente fisicamente. Por exemplo, há muitos que não dormem 
à noite por causa de dores de cabeça, e há aqueles que não podem andar direito por 
causa da artrite. Há vezes quando vejo pacientes em um hospital, e penso: ‘essa pessoa 
pode ser curada em Cheongpyeong.’ 
 
Você deve servir seus vizinhos com o coração de pais, e servir sua tribo com o coração 
de pais. Você deve cuidar de seus pais e filhos espirituais, e também seus familiares, 
mesmo se eles são contra você. Eu espero que vocês possam ter um coração sincero que 
diz: ‘Eu devo testemunhar para minha amada família’ em faça seu melhor.  
 
Exercício é importante para Estar Saudável 
 
Exercício é muito importante para estar saudável. Eu sempre penso que caminhar pelo 
parque é um bom exercício. Eu também penso que caminhar ao redor de sua casa é 
bom, ao invés de ficar sentado após uma refeição.  
 
Quando você dorme à noite, a maioria de vocês provavelmente apenas se levanta da 
cama de manhã. Se esse é o caso, então acorde e estique ambos os braços e faça alguns 
alongamentos. Se você tiver algum tempo, então seria uma boa ideia apenas caminhar 
ao redor da casa.  
 
Sejam gratos quando se alimentam e desfrutam seu alimento. O alimento também é 
importante. O kimchi da Coreia é muito bom para sua saúde, assim, aqueles membros 
do Japão, por favor, comprem bastante kimchi e comam em casa. Os membros 
japoneses tendem a comer Natto, certo? Misturem o kimchi com o Natto. É muito 
delicioso. Sempre cuidem de sua saúde. Este inverno parece que será muito instável, por 
isso, por favor, cuidem de seu corpo. Eu peço que vocês se tornem membros que podem 
cumprir a responsabilidade que os Verdadeiros Pais nos confiaram. Sou muito grata aos 
membros que se reuniram aqui para participar neste seminário hoje.  
 
Não esqueçam que Deus e os Verdadeiros Pais estão sempre se preparando para dar 
bênção para vocês. Não digam apenas: ‘Deus, me abençoe,’ mas aperfeiçoem suas 
personalidades para que quando Deus conceder bênção, você possa utilizá-la 
eficientemente. Eu terminarei este discurso pedindo a vocês para se tornarem filhos e 
filhas que oferecerão piedade filial diante de Deus e dos Verdadeiros Pais. 
Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos tornar os donos da História para a Providência de 
Restauração com um Coração Paternal 

 
Coração Paternal que Restaurou a Humanidade 
  
Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade estão oferecendo sinceras devoções e 
condições através de seu hoondokhae e vidas para preparar para o Dia da Fundação. 
Para conceder muita graça e bênção no Dia de Fundação, com o coração paternal que 
eles estão oferecendo ainda mais sinceras devoções e condições. 
 
Quando sirvo os Verdadeiros Pais mais de perto, eu sempre tenho pensado: ‘sinto 
muito’. Os Verdadeiros Pais estão oferecendo muitas condições e sinceras devoções 
para que a humanidade e o mundo espiritual possam viver em alegria e felicidade. 
Entretanto, dizemos que estamos fazendo nosso melhor, mas quando pensamos sobre 
quanto realmente realizamos, às vezes sentimos que estamos em falta, porque não 
alcançamos plenamente a piedade filial como filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. 
 
Devemos fazer nosso melhor e seguir em frente por esta História da Providência de 
Restauração. Depois da Queda de Adão e Eva, Deus assistiu a dor e sofrimento da 
humanidade e sentiu muita dor. Deus imediatamente desejou a restauração da 
humanidade após a queda de Adão e Eva. Até agora, Ele desejou que todas as figuras 
centrais em cada área desta História da Providência de Restauração cumprissem suas 
responsabilidades, mas isto nunca ocorreu. Podemos dizer que estas figuras centrais 
foram arrogantes, e por esse motivo, não puderam cumprir suas responsabilidades. 
 
Todo tempo Deus sentiu dor em Seu coração. Ele sentiu esta dor porque Ele sabia que 
doenças e dor surgiriam enquanto Satanás e o mal expandissem sua realidade, e que os 
seres humanos perderiam sua liberdade enquanto seriam controlados por Satanás e o 
mal. 
 
Após a morte de Jesus, para enviar o Messias, os Verdadeiros para a terra, Ele preparou 
por 2.000 anos. Depois disso, como sabemos, os Verdadeiros Pais vieram à esta terra. 
Entretanto, não houve nenhum ser que tentou se tornar uma pessoa aperfeiçoada através 
da salvação do Messias. Esse é o motivo pelo qual, os Verdadeiros Pais tiveram que 
oferecer estas condições de indenização por eles mesmos até agora.  
 
Os Verdadeiros Pais ofereceram sinceras condições que nem mesmo Satanás poderia 
tocar, e confiaram a bênção que limpou nosso Pecado Original. Originalmente, 
tínhamos que encontrar com o Messias e receber a Bênção depois de termos limpado 
nossos pecados herdados, pecados colaterais, pecados individuais e a natureza decaída, 
mas infelizmente fomos incapazes de fazer isto.  
 
Vamos nos colocar à frente da História para a Providência de Restauração 
 
Após receber a Bênção e entender o Princípio, completar nossas personalidades, viver 
uma vida de fé absoluta, amor absoluta, obediência absoluta e viver um único coração, 
um único corpo e uma única mentalidade com os Verdadeiros Pais, devemos fazer 
nosso melhor em nossas vidas diárias.  
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A partir de outro ponto de vista, podemos dizer que podemos ficar descansando e não 
fazendo nada, e somente tendo os pensamentos: ‘Eu sou um ser humano perfeito porque 
recebi a Bênção’ e ‘Eu estou vivendo para o benefício da Vontade de Deus’.   
 
De qualquer forma, quando você olha para a História da Providência de Restauração 
após a queda de Adão e Eva até agora, você pode dizer que como resultado, ‘a História 
da Providência de Restauração é de fato para mim mesmo’. Uma vez que você tenha 
concluído sua personalidade, seus descendentes também podem concluir isso, e assim, 
uma sociedade humana plena, e na sequência o mundo espiritual, serão criados como 
um bom mundo absoluto e, portanto, criar o reino celeste na terra e no céu.  
 
Através do Princípio agora entendemos o Pecado Original. Através do Princípio 
passamos a compreender a diferença entre bem e mal. Através do Princípio, agora 
sabemos que este mundo não é o único mundo, mas também temos o mundo espiritual. 
Nós que conhecemos o Princípio devemos cumprir nossa responsabilidade como filhos 
diante dos Verdadeiros Pais que estão marchando para criar um mundo pacífico. Temos 
que criar o reino celeste na terra e no céu, mas infelizmente fomos incapazes de fazer 
isto.  
 
O Princípio recria pessoas desafortunadas para pessoas afortunadas. Os conteúdos da 
mudança de maus espíritos que estão vivendo na má fortuna para o bem também podem 
ser encontrados. Isto é Amor Verdadeiro. Isto são as Obras do Princípio que ensina os 
seres humanos sobre o propósito de criação.  
  
Uma vez que tenhamos conhecido as Palavras do Princípio, devemos viver de acordo 
com estas palavras e viver uma vida com os Verdadeiros Pais com um único coração, 
um único corpo e uma única mentalidade. Portanto, deveríamos ter testemunhado para 
que Deus pudesse operar neste mundo em nossas tribos e famílias.  
 
Testemunhando com um Coração Paternal 
 
Se olharmos para as Obras de Cheongpyeong, temos alcançado muitas coisas 
externamente. Eu quero ser orgulhosa de coisas internas ao invés de coisas externas. O 
que é isto que eu quero ter orgulho? É sobre mudar maus espíritos em espíritos bons 
absolutos. Isto foi possível através de diligência, mentalidade de sacrifício e dedicação, 
e sem querer nada em troca. 
 
Os Verdadeiros Pais que trabalharam realmente duro para expurgar a doença e dor de 
muitas pessoas com um coração paternal, tornaram possível recriar maus espíritos em 
espíritos bons absolutos através das Obras de Cheongpyeong através de sua realidade de 
vitória. 
 
Como filhos que receberam a bênção dos Verdadeiros Pais, vocês devem também ter 
um coração paternal. Vocês devem ter o coração paternal uns com os outros, dentro de 
sua família e tribo como também quando olharem para as pessoas na sociedade. Vocês 
devem se sentir mal quando veem pessoas em dor e sofrendo por causa de doenças, e 
falar com elas sobre o Princípio e os Verdadeiros Pais. Devemos estar sentindo dor 
quando vemos as pessoas do mundo. 
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Devemos estar testemunhando. O estilo de vida dos Verdadeiros Pais é de fato um 
testemunho e a História da Providência de Restauração é testemunho. A História da 
Providência de Restauração é sobre restaurar as pessoas do mal para o bem, mas embora 
estejamos na posição de filhos de Deus, se não fizermos o testemunho e formos para o 
mundo espiritual, vocês devem pensar sobre como podem se colocar com orgulho 
diante dos Verdadeiros Pais.  
 
Vamos nos tornar Vitoriosos da História da Providência de Restauração 
 
Não vamos viver para sempre na terra, e algum dia iremos para o mundo espiritual. 
Quando vamos para o mundo espiritual e vivemos lá eternamente, devemos viver uma 
vida de estabelecimento do sol do meio dia em uma vida centrada no Princípio com um 
único coração, um único corpo e uma única mentalidade com os Verdadeiros Pais. Se 
esse não é o caso, então vocês devem entender que não podem ser felizes eternamente 
depois de seguirem para o mundo espiritual. Eu não estou dizendo para vocês 
testemunharem todos os dias até o Dia da Fundação, mas ajustem um tempo por si 
mesmos, e mesmo através do testemunho por um tempo curto por dia, vocês devem se 
tornar o centro desta História da Providência de Restauração.  
 
Devemos ser gratos pelo fato que nossa doença e dor estão gradualmente diminuindo 
porque estamos com os Verdadeiros Pais, e porque estamos com a fortuna celeste e os 
espíritos bons absolutos. Vocês devem entender que, quando tentamos fazer melhor 
hoje do que ontem, e melhor amanhã do que hoje, rumo à perfeição do caráter, somos 
capazes de viver na fortuna celeste e com alegria e felicidade.  
 
Não importa quanto sabemos sobre o Princípio e que já tenhamos recebido a Bênção, se 
não temos praticado nada, então somos incapazes de receber a graça. Isto é algo que 
vocês devem entender. Somente aqueles que praticam, se tornarão vitoriosos. Saibam 
que aqueles que praticam serão vitoriosos, e que devemos começar de novo depois de 
receber a fortuna celeste, graça e bênção hoje.  
 
Hoje deve ser o ponto de início do testemunho, e por favor, tenham o coração paternal 
de querer resolver as dificuldades de todas as pessoas e fazer este testemunho que é a 
ação mais importante nesta História da Providência de Restauração. Vocês entendem? 
(‘Sim!’) Vocês irão testemunhar? (‘Sim!’) 
 
A partir de hoje, devemos ser pessoas que testemunharão e se tornarão as pessoas mais 
importantes nesta História da Providência de Restauração. Por favor, tornem-se 
membros que podem cumprir a piedade filial diante dos Verdadeiros Pais, e por favor, 
se preparem para se tornar pessoas que podem receber a alegria e felicidade dos 
Verdadeiros Pais.  
 
Dizem que este inverno será bastante rígido. Por favor, cuidem de sua saúde. Eu 
cuidarei espiritualmente de suas Cartas de Realização dos Desejos que vocês 
escreveram hoje ao voltar para Cheongpyeong. Eu conhecerei e apoiarei todas as coisas 
que vocês querem conseguir e tornarei seus antepassados em espíritos bons absolutos, e 
me certificarei que a fortuna celeste estará com vocês. Peço a vocês para se tornarem 
espiritualmente e fisicamente famílias felizes.  
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Senhoras e senhores, sou grata por   encontrar vocês hoje!   Eu prometerei a vocês que o 
Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong tentará seu melhor para 
resolver todos os seus problemas e terminar minhas obras. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Palavras de Dae Mo Nim sobre Ressentimento 
 
Porque eu disse isto para vocês? Vocês não podem ver espiritualmente, mas vocês vêm 
fazer chanyang. Vocês podem pensar sobre maus espíritos, mas se vocês realmente 
conhecessem sobre eles, vocês trabalhariam com muito mais dedicação no chanyang. 
Quando vejo vocês durante o chanyang, penso que vocês não estão investindo a si 
mesmos. Quando eu liberei os soldados, às 6:30 da manhã eu devia terminar. Hoje, nem 
até às 8:30 ou 8:40 da manhã. O ressentimento era tão grande.! É tão difícil tirar 
soldados que foram vencidos. Assim, alguns de vocês podem ter ressentimento e estar 
em uma posição de não ser capaz de perdoar alguém. Eu penso que não devemos ter 
isto. Se podemos perdoar, devemos perdoar.  
 
Estes soldados, eles experimentaram fome, trabalho duro, e foram golpeados até a 
morte. Por isso eles têm bastante ressentimento. Se vocês têm esse ressentimento, vocês 
não podem sair de sua dor e sofrimento. Cada nação tem sua própria história particular 
de ressentimento, que está em vocês, e é realmente assustadora. Estes soldados, 
escravos, mulheres estupradas, grupos diferentes; e também aqueles que se centram no 
trabalho ou ocupação. Eu pude sentir a dificuldade. Há muitos maus espíritos que têm 
ressentimento e algum rancor. Assim, eu trabalhei até as 8:30 da manhã. Eu senti que o 
ressentimento era tão grande. Quem pode aliviar isto? Somente os Verdadeiros Pais 
podem. 
 
Se os Verdadeiros Pais não preparassem esta providência Cheong Pyeong, onde estes 
maus espíritos iriam com esse ressentimento? Eu conversei com estes espíritos; seu 
ressentimento precisa ser aliviado, e depois eles se tornam espíritos absolutamente bons, 
eles voltam para sua situação e dão educação para outros espíritos. Embora eu dê 
educação, mas quando vejo os maus espíritos em vocês, eles possuem esse enorme 
ressentimento. Se eles não podem ser aliviados, então absolutamente, por causa de 
Satanás e os maus espíritos, teremos que continuar a viver em sofrimento e miséria. 
Aqueles que estão mais próximos de vocês ainda têm ressentimento. 
 
Uma carta para mim expressava grande ressentimento. Como posso aliviar isto? Eu li a 
carta e já eram 11 horas da noite. Eu vi a urgência do conteúdo da carta. Já era 11 horas 
da noite para que eu pudesse ligar e falar com eles. Esta manhã, quanto ressentimento 
encontrei conectado com aqueles soldados. Se alguém que você mais ama tem 
ressentimento, você tem que deixá-lo ir e ser liberado. Do contrário, eles levarão isto 
para o mundo espiritual.  
 
Nossos pecados na terra podem ser pequenos, exceto pelo assassinato ou pecados 
sexuais, nossos pecados individuais não podem ser tão grandes. Mas os maus espíritos 
no mundo espiritual trazem seu ressentimento para a terra, e tentam resolvê-lo, mas 
desta forma cometem mais pecados a partir do mundo espiritual do que quando eles 
estavam na terra. Seu ressentimento e pecados são ainda maiores.  
 
Você ter ressentimento, a princípio, não é um pecado tão grande, mas ao longo do 
tempo o ressentimento se torna maior. Pessoas na terra e descendentes daqueles que 
cultivaram ressentimento extravasam sua raiva dando doença, sofrimento, dificuldades, 
etc. Satanás vem para sua casa através de maus espíritos; eles têm ressentimento e 
podem atacar os filhos. Vocês podem sentir os resultados nos membros da família na 
vida cotidiana.  
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Vocês podem sentir isso, e então me escrever uma carta. Às vezes eu faço uma ligação 
telefônica, mas às vezes santifico a família. Utilizem também o sal bento. Isto pode ser 
bom. Mas não utilizamos tão bem o sal bento. Vocês somente o utilizam como uma 
condição.  
 
Vocês não viram onde os maus espíritos estão. Vocês utilizam somente um pouco de sal 
bento. Por isso não é santificado. Quando utilizar sal bento, você não precisa muito, mas 
faça aqui e ali de forma uniforme. Quando você vem para o seminário de 40 dias, eu 
envio espíritos para sua família. Maus espíritos são liberados e recebem a bênção, e 
então vão para sua casa e ajudam. Com maus espíritos ressentidos, enquanto você está 
na terra, você precisa liberá-los. Antes de vir para o seminário, você precisa verificar e 
ver se você cultiva ressentimento com os outros. Às vezes, você sente que se tornou 
uma pessoa muito medrosa. Isto foi causado por espíritos ressentidos dentro de 
você. Você pode ficar bravo de repente com seus filhos. Isto frequentemente é devido à 
emoção, mas é também frequentemente devido a espíritos ressentidos dentro de você. 
Eu digo para algumas pessoas, por favor, venham rapidamente para o seminário de 40 
dias.  
 
Eu posso ver que você é uma pessoa que pode seguir no caminho errado. Mas as 
pessoas pensam, se eu vou para os 40 dias, surgirá muitos problemas em minha família. 
Por isso você não vem. Com o tempo, você chegará em um ponto onde não pode fazer 
nada. Se você vier, você poderá trabalhar várias coisas. Se vocês pudessem ver maus 
espíritos! Eu sinto muito mal sobre as pessoas não vieram para Cheong Pyeong. Os 
Verdadeiros Pais fizeram Cheong Pyeong.  
 
Para liberar maus espíritos precisamos viver uma vida boa e ter forte determinação. Mas 
vocês não sentem essa urgência! Estes maus espíritos estão criando sua natureza e 
caráter. Mas as pessoas pensam que isto não é feito por maus espíritos, e se eu posso 
fazer algo, posso liberar meus espíritos ressentidos. Precisamos viver uma vida de 
Princípio, não centrada na natureza decaída ou no pecado. Devemos reduzir nossa 
natureza decaída dia a dia.  
 
Eu encontro membros pessoalmente, que não sentem isto tão profundamente. Eu disse 
para uma pessoa: “Você tem muita ganância.” Este membro disse para mim: "Sério? Eu 
não pensava que tinha natureza decaída." Eu sempre respondo apenas as questões que as 
pessoas me fazem. Para não ferir o shimjung, eu falo somente sobre as questões. Mas, às 
vezes eu falo honestamente o que vejo. Quando fiz isso, esta pessoa se abriu para mim: 
“Sim, eu tenho ganância e natureza decaída.” Mesmo com a bênção, somos 
descendentes da queda, por isso, temos natureza decaída. Temos que cuidar disto! Há 
alguns membros que têm mudado bastante. Eu fiz uma turnê de discursos na Coreia. Eu 
sinto uma atmosfera diferente nesses lugares com pessoas que vieram para Cheong 
Pyeong. Há um odor vindo de nossos intestinos. As pessoas em Cheong Pyeong estão 
melhorando.  
 
Quando viajo, vejo maus espíritos separados do corpo. Entre as pessoas que não vieram 
para Cheong Pyeong, alguns estão consumindo muito álcool. No palco, enquanto eu 
falo, vejo pela cor quais pecados eles cometeram. Eu posso ver isso. Satanás tomou 
totalmente esta ou aquela igreja. As pessoas estão vivendo longe da vontade de Deus, e 
centradas em suas naturezas decaídas.  
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Quando poderemos aliviar este ressentimento? Quando voltei da turnê, fiz algumas 
correções espirituais, para que os membros pudessem melhorar. 
 
Mesmo se não podemos nos tornar facilmente perfeitos, precisamos nos tornar pessoas 
que podem estar unidos com os Verdadeiros Pais. Eu estou olhando na direção de 2013. 
Temos cerca de um ano. O dia 13 de janeiro de 2013 é um dia histórico. 
 
Quando eu aconselho e trabalho, mesmo se o pecado está conectado conosco, este estilo 
de vida temeroso é sacudido. Eu tenho que pensar como resolver todos os problemas. 
Ressentimento fecha totalmente a porta. Nas sessões de chanyang, batemos palmas 
porque o pecado é como concreto, assim, maus espíritos não podem sair facilmente. Por 
isso peço para vocês baterem suas mãos com força para os Verdadeiros Pais abrirem a 
porta. Eles querem que façamos atividades de testemunho. As portas estão totalmente 
trancadas. Os Verdadeiros Pais realmente querem abrir as portas. Podemos abrir essas 
portas com a fortuna celeste.  
 
 Vocês estão fazendo atividades de testemunho? Vocês estão trazendo uma pessoa por 
mês? Vocês não estão fazendo isto. No dia 1º de março será a cerimônia de inauguração 
do Templo Paz Mundial, e mais tarde haverá a cerimônia da bênção. Eu posso ao menos 
encher o primeiro andar? A atmosfera não está pronta. Vocês não respondem minha 
pergunta. 
 
No dia 1º de março, o Centro Paz Mundial abrirá, e no dia 3 de março, a cerimônia da 
bênção. O Centro Paz Mundial pode receber 25.000 pessoas. Vocês se sentem 
responsáveis por enchê-lo? Isso é somente o que os líderes da igreja devem fazer? Não 
há nenhum interesse em vocês?  
 
A equipe da sede veio, olhou e me perguntou: “Porque você construiu isto tão 
grande? Você pode cobrir a primeira parte com uma cortina?” Todos nós somos 
espectadores! Eu não sei como fazer isto. O que vocês acham que devemos 
fazer? Participamos ou somos observadores? Ou vocês querem trazer um único casal 
para a bênção?  
 
O Verdadeiro Pai fez uma turnê na Coreia, e a Verdadeira Mãe fará uma turnê ao Japão. 
Os Verdadeiros Pais querem que façamos atividades de testemunho. Muitas pessoas são 
esperadas na cerimônia da bênção. Pensamos que isto é responsabilidade dos outros! No 
mundo espiritual eu gastei muito tempo para achar até mesmo um único espírito. Um 
mau espírito correu até mim gritando: “Porque você me persegue? Se eu puder fazer 
mais algumas coisas, eu poderei resolver meu ressentimento! Não me pegue ainda!” 
 
Para liberar estes maus espíritos de nosso corpo, os Verdadeiros Pais desejaram ter o 
Dia da Fundação. Eles fizeram o fundamento. Eles estão nos pedindo para fazer 
atividades de testemunho. Se não, espíritos ressentidos vão nos devorar. Se não 
fazemos, o que devemos fazer? Se há somente algumas pessoas no primeiro andar, 
então deveríamos preencher os espaços com membros? Não podemos fazer isso! Vocês 
não fazem atividades de testemunho! Vocês estão apenas sentados. Dia 24 de março 
pelo calendário solar, é a bênção; o que devemos fazer? Se um espírito ressentido 
golpeia seus antepassados, tudo será em vão. 
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Um membro me disse: “Eu fiz economia para ter cem milhões de wons. Eu o investi. 
Mas então, um incêndio começou. A casa foi queimada.” Este membro escreveu uma 
carta para mim. Eles não vão para a igreja ou fazem dízimo. Devido a um descuido, um 
incêndio aconteceu. Se não há nenhuma ajuda do mundo espiritual, então pode haver 
um problema.  
 
O mais importante agora é atividades de testemunho. Se você correr, mesmo se for 
golpeado, poderá ir longe. Mais temeroso do que um tigre são os espíritos ressentidos. 
Eles estão dentro de você; eles não estão longe. Testemunhar é a única solução. Tenham 
fé e façam atividades de testemunho! O foco dos Verdadeiros Pais, o foco providencial 
é testemunhar. No dia 24 de março, no Centro Paz Mundial, precisamos trazer uma 
pessoa para participar na bênção. Espero que vocês possam se tornar tal pessoa.  
  
Eu darei muita graça nesta sessão de chanyang. Maus espíritos serão removidos. Esta 
será uma sessão especial de chanyang. Golpeie sua cabeça, olhos, ouvidos, muitos maus 
espíritos (que dizem: "Eu não posso ouvir o Princípio Divino, eu não posso 
testemunhar, etc.) podem ser removidos. Por favor, trabalhem bastante. Olhem para as 
obras de Cheong Pyeong. Tudo precisa ser feito com a ajuda do mundo espiritual, os 
Verdadeiros Pais e Deus. Acreditem no mundo espiritual, trabalhem duro, sejam felizes, 
ofereçam piedade filial aos Verdadeiros Pais. Espero que vocês possam se tornar tais 
membros. Encerrarei aqui. Muito obrigada." 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Testemunhar para a vitória do Dia da Fundação 
 
Obras de Cheongpyeong alcançaram os membros 
  
Annyeonghaseyo? (‘Annyeonghaseyo!’) Sou eternamente grata a todos os membros que 
ofereceram devoção sincera e condições para virem aqui sempre que ouvem que algo 
importante será realizado em Cheongpyeong.  
 
Não parece que o tempo tenha passado desde o início das Obras de Cheongpyeong, mas 
já se passaram 17 anos. Isto não seria possível sem os Verdadeiros Pais e os membros. 
As Obras de Cheongpyeong foram capazes de criar esta fortuna celeste através das 
obras dos espíritos bons absolutos e dos anjos. Eu acredito que estas históricas Obras de 
Cheongpyeong também foram algo muito precioso disponível para nós resolvermos 
nossos difíceis problemas.  
 
Embora houve momentos sérios até agora, sempre que via os membros em dificuldade, 
eu pensava: ‘Minhas experiências difíceis não são nada’. Também ao olhar para os 
membros fazendo seu melhor para cumprir suas responsabilidades diante da 
providência, eu pensava: ‘Minha situação é mais fácil comparada com os membros’ e 
trabalhei bastante através do período de 17 anos.  
 
Quando comecei as Obras de Cheongpyeong, foi difícil apresentar as Obras de 
Cheongpyeong aos membros. Quando olho para trás para 1995, os membros estavam 
em um estado melhor do que hoje, por isso não foi fácil ensinar adequadamente o 
mundo espiritual através das Obras de Cheongpyeong. Entretanto, os membros 
acreditaram em mim e através da aceitação da informação destas Obras de 
Cheongpyeong, eles foram capazes de se desenvolver até agora.  
 
Era muito difícil para os membros entenderem que não existem espíritos somente no 
mundo espiritual, mas que eles estão realmente vivendo na terra, e especialmente em 
nossos corpos. Mas porque os membros conhecem o Princípio, e que as atividades das 
Obras de Cheongpyeong atualmente estão baseadas nos ensinamentos do Princípio, 
fomos capazes de criar o Cheon Jeong Gung Museum na terra e criar 440 bilhões de 
espíritos bons absolutos na terra. (aplausos) Muito obrigada. 
 
Grandes Obras Especiais removendo natureza decaída 
 
As Grandes Obras Especiais deste ano são outras grandes Obras. Deus disse: ‘Através 
destas Grandes Obras Especiais temos abençoado antepassados até a 210ª geração. A 
partir de agora darei a vocês grande graça, bênção e fortuna celeste. Entretanto, a menos 
que eu tenha ação dar e receber com os seres humanos, não posso dar, por isso 
removerei natureza decaída durante este período. Através dos 3 dias destas Grandes 
Obras Especiais eu removerei sua natureza decaída através de Chanyang Yeoksa’.  
 
Depois da Queda de Adão e Eva, começamos a ter natureza decaída através da má 
linhagem. Somos cheios com inveja, raiva, ódio, falsidade, ganância, egoísmo, orgulho 
e descontentamento. Deus confiará fortuna celeste para todos aqueles que completarem 
a liberação e bênção de antepassados até a 210ª geração. Estivemos lutando e ficamos 
doentes pelo pecado hereditário, pecado coletivo e pecado individual, mas para liberar 
tais pecados Ele disse que removerá natureza decaída que é a causa destes pecados. 
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Portanto, Ele nos recriará para que possamos viver uma vida de aperfeiçoar nossas 
personalidades. Quando observei os membros fazendo Chanyang e orando no 
Jeongshim Won (Salão de Oração) durante este tempo, eu senti: ‘Deus é o Deus de 
Amor’. Estamos na posição de remover primeiramente a natureza decaída, e então 
resolver os pecados hereditários, coletivos e individuais, mas eu fiquei testemunhando 
com gratidão Deus trabalhando juntamente com os Verdadeiros Filhos a partir do 
mundo espiritual, com os espíritos bons absolutos e os anjos.  (aplausos) 
 
Turnê na Coreia dos Verdadeiros Pais para a Vitória do Dia da Fundação 
 
Não temos muitos dias restando até o Dia da Fundação no dia 13 de janeiro do 4º Ano 
Cheon-gi pelo calendário celeste (22 de fevereiro de 2013 pelo calendário solar).  
 
Exatamente agora, os Verdadeiros Pais estão realizando a turnê na Coreia. O propósito 
desta turnê é preparar para o Dia da Fundação. Os Verdadeiros Pais disseram que 
deveríamos ser ativos por anos, mas fomos incapazes de fazer isto, por isso os 
Verdadeiros Pais tomaram este assunto em suas próprias mãos realizando esta turnê e 
criando a atmosfera, condição e devoção sincera por nós. Devemos investir neste ano de 
2012 rumo ao Dia da Fundação.  
 
No início de 2011, Deus deu as seguintes palavras: ‘Testemunhe para uma pessoa por 
mês’. As palavras de Deus para o ano de 2012 à meia noite também foram: 
‘Testemunhe para uma pessoa por mês’. Hoje, os Verdadeiros Pais estão oferecendo 
condições e devoções sinceras para dar bênçãos e bênçãos celestes para nós no Dia da 
Fundação. Se não somos capazes de cumprir nossa responsabilidade, então os 
Verdadeiros Pais não podem confiar nada para nós.  
 
Devemos entender o que realmente representa este ‘Dia da Fundação’. Quando os 
Verdadeiros Pais vieram para esta terra, houve coisas que eles prometeram para Deus. 
Esta foi uma promessa de restaurar certo número de pessoas, restaurando o mundo 
tangível, restaurando o mundo espiritual e criando determinado mundo. O dia que os 
Verdadeiros Pais retornam todas estas realizações é neste Dia da Fundação.  
 
Diante dos Verdadeiros Pais fizemos o compromisso que completaríamos a Vontade 
dos Verdadeiros Pais com vida verdadeira, linhagem verdadeira e amor verdadeiro. O 
dia de retornar todas as realizações é o Dia da Fundação.  
 
Verdadeiros Pais desejam o Testemunho 
 
Em outras proclamações, os Verdadeiros Pais nunca nos avisaram de antemão. Os 
Verdadeiros Pais disseram: “Eu completei todas as coisas”. Ele liberou Deus e nos 
abençoou. Quando olhamos para os Verdadeiros Pais a partir de diferentes ângulos, eles 
são os vitoriosos Verdadeiros Pais, mas eles estão apenas abrindo os caminhos para nós, 
para que possamos realizar nossas responsabilidades.  
 
Os Verdadeiros Pais selecionaram uma data e nos pediram para cumprir nossas 
responsabilidades, entretanto, ainda temos que alcançar este objetivo. O que significa 
para nós esta História para a Providência de Restauração? É testemunhar. A quem 
pertence esta História para a Providência de Restauração? Ela pertence a nós.  
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Ela pertence a todos os seres humanos vivendo na terra, e especialmente às famílias 
abençoadas. Há membros que dizem: ‘A História para a Providência de Restauração 
pertence aos Verdadeiros Pais, mas este não é o caso. Ela pertence a todos nós.  
 
Havia um número que os Verdadeiros Pais tinham que abençoar na Providência. Eles 
não nos disseram de repente ‘Vamos abençoar’, mas nos deram o ‘Lar Igreja’ nas 
décadas de 70 e 80. A porta para o testemunho já estava aberta. Eles já tinham aberto as 
portas para que pudéssemos fazer nosso melhor. Entre os conteúdos do messias tribal e 
da restauração da terra natal, eles abriram para nós o caminho para o testemunho.  
 
Cada um de nós tem muitas realizações para oferecer diante dos Verdadeiros Pais, mas 
quando olhamos para as atividades de testemunho e bênção na História para a 
Providência de Restauração, fomos incapazes de encontrar este padrão. Os Verdadeiros 
Pais já selecionaram o Dia da Fundação, e abriram o caminho para fazermos atividades 
de testemunho e bênção todos os dias.  
 
Quando entramos no ano de 2012, os Verdadeiros Pais disseram: “Devemos abençoar 
muito este ano”. Quando fazemos nosso melhor no testemunho e abençoamos muitas 
pessoas, as portas da era revolucionária serão abertas. Se não, então estas portas não 
serão abertas. Eu não posso dar fortuna celeste e muitas outras bênçãos.” 
 
Testemunhar para Abrir os Portões da Era Revolucionária 
 
Não há nenhuma família sem doença e dor. Há muitos problemas difíceis quando você 
olha para os indivíduos e as famílias. Os Verdadeiros Pais têm ensinado a forma de 
liberar todos estes problemas difíceis. “Vocês devem completar sua responsabilidade até 
o Dia da Fundação. Se vocês fazem isto, então eu devo abrir o caminho para vocês 
viverem com alegria e felicidade, e resolver seus problemas difíceis com a fortuna 
celeste. Eu devo abrir os portões da era revolucionária.” Nós que carregamos problemas 
em um nível individual e familiar, devemos sair no caminho do testemunho. A igreja 
através de seu próprio método deve encontrar uma forma para todos fazerem 
testemunho. As igrejas devem realizar seminários e as regionais devem realizar 
seminários através de seu próprio padrão, e se alguém é trazido, então dê uma 
conferência de Princípio Divino e ascenda a chama do testemunho, entretanto, este não 
tem sido o caso.  
 
Esse é o motivo pelo qual Cheongpyeong começou a conceder o prêmio de testemunho. 
De qualquer forma, através destas Grandes Obras Especiais devemos remover a 
natureza decaída, e todos os membros juntamente com a fortuna celeste devem 
testemunhar para uma pessoa por mês neste ano de 2012 e realizar a era revolucionária 
no Dia da Fundação, e mover a providência nessa direção. Mas isto não pode ser feito se 
ainda temos a atitude que temos agora. Se não temos a mentalidade e vontade para 
praticar, então nada será realizado.  
 
Meu coração doía enquanto acompanhei os Verdadeiros Pais em sua turnê pela Coreia. 
Chamamos os Verdadeiros Pais de nosso ‘pai’ e pensamos que ele é jovem, mas ele está 
de fato com 94 anos de idade. Temos o Verdadeiro Pai de pé no palco por tantas horas 
falando para os membros, e devemos entender o coração paternal do Verdadeiro Pai. 
Ele está apelando com lágrimas. Ele apela aos membros em lágrimas, ele apela ao 
público em geral em lágrimas: “O que eu farei com esta tribo e a Vontade de Deus”.  
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Nós que somos mais jovens do que o Verdadeiro Pai, que conhecemos o Princípio e que 
estamos no centro desta História para a Providência de Restauração devemos 
testemunhar com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta de acordo com as 
palavras dos Verdadeiros Pais.  
 
Eu já ouvi de Deus sobre como os Verdadeiros Pais realizarão o evento do Dia da 
Fundação e já estou em preparação para isto. O que vocês acham se não houvesse 
ninguém para participar deste evento, embora tanta preparação tenha sido investida?  
 
Nesse dia, a bênção que realmente podemos receber depende totalmente do número de 
pessoas que testemunhamos. Devemos testemunhar como a igreja que ganhou o 
primeiro prêmio hoje, fazer as pessoas virem para a igreja e fazê-las fazer a cerimônia 
de liberação de antepassados e criar pessoas que podem servir os Verdadeiros Pais. Se 
não alcançamos isto, então seremos deixados em uma posição muito séria.  
 
Não temos ainda natureza decaída dentro de nós? O que significa para nós ainda ter esta 
natureza decaída? Significa que temos maus espíritos criando natureza decaída dentro 
de nosso corpo. Espíritos que causam inveja, raiva, ódio, falsidade, ganância, egoísmo, 
orgulho e descontentamento estão em nosso corpo criando natureza decaída.  
 
O caminho de liberar todas estas coisas de nosso corpo automaticamente acontece 
quando abrimos os portões da era revolucionária. Quando nos liberamos totalmente da 
natureza decaída, pecado hereditário, pecado coletivo e pecado individual, somos 
capazes de legar o padrão de amor verdadeiro e vida verdadeira para nossos 
descendentes. Entretanto, se formos para o mundo espiritual neste exato momento, o 
que podemos deixar para eles? Eles não terão escolha, a não ser herdar doença e dor 
através de nossa linhagem.  
 
De onde veio esta dor? Ela vem de Satanás e do mal. Testemunho é a forma de abrir os 
portões para a era revolucionária que limpa e remove completamente todas estas coisas. 
Qual é a arma, a devoção e condição sincera para abrir estes portões para a era 
revolucionária? É o testemunho. Esse dia está se aproximando a cada dia. Esse é o 
motivo pelo qual não posso dormir. Os Verdadeiros Pais também diriam: “Como os 
membros podem comer e dormir? Os membros não estão se movendo, embora esse dia 
esteja se aproximando.”  
 
Para todas as famílias abençoadas completarem este testemunho para uma pessoa por 
mês, elas devem correr através deste ano de 2012. Vocês não podem apenas caminhar 
através dele. Vocês devem atravessá-lo correndo. Vocês entendem? (‘Sim!’) Os 
Verdadeiros Pais estão realizando esta turnê dizendo: “Eu abrirei o caminho para que 
vocês possam fazer sua atividade”. Não culpe os outros. Deixe de se centrar em si 
mesmo, e mostre suas atividades para os outros para que eles possam seguir você e cada 
um completar sua responsabilidade. Vocês entendem? (‘Sim!’) 
 
Importância da liberação de antepassados e do testemunho 
 
Recentemente os Verdadeiros Pais têm enfatizado sobre a liberação de antepassados. 
Eles têm dito para concluirmos até a 210ª geração, mesmo que possa ser difícil, mas por 
favor, completem a cerimônia de liberação de antepassados até 210ª geração.  
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Depois da Queda de Adão e Eva, caímos na ignorância espiritual. Doença e dor se 
enraizaram espiritualmente em nosso corpo. Devemos remover isto através do 
Chanyang Yeoksa, por isso, durante este período de Grandes Obras Especiais, Deus, os 
Verdadeiros Filhos a partir do mundo espiritual e os 440 bilhões de espíritos bons 
absolutos ajudarão vocês.  
 
Às vezes tenho o ardente desejo de mostrar para cada membro. Enquanto sirvo os 
Verdadeiros Pais muito perto e observo o mundo espiritual e a vida que cada um 
conduz, eu quero contar isso para cada pessoa. Mas embora eu me coloque aqui diante 
de vocês e conte isso, vocês acham que estas palavras não são faladas diretamente para 
vocês. Vocês pensam que estou falando para outra pessoa, e não para vocês. Por favor, 
acreditem nas palavras faladas esta noite e testemunhem com seu melhor quando 
voltarem para casa.  
 
Entre seus antepassados, tenho educado aqueles que foram bons no testemunho e estão 
retornando para vocês neste tempo. Eu já expliquei tudo para eles, por isso vocês 
somente devem fazer seu melhor. Vocês entendem? (‘Sim!’) Eu posso acreditar em 
vocês? (‘Sim!’) Vocês devem correr com a mentalidade ‘Acredite em mim’.  
 
Se não seguimos a Vontade dos Verdadeiros Pais através dos anos das Obras de 
Cheongpyeong, eu teria morrido. Porque vocês não estão fazendo isto, apesar de que 
estas sejam as palavras dos Verdadeiros Pais? Com o coração que vocês concluirão isto, 
e pelas ‘Grandes Obras Especiais’ do próximo ano para comemorar o 18º Aniversário 
das Obras de Cheongpyeong em 2013, peço que todos vocês testemunhem para 12 
membros para que todos ganhem este prêmio. Vocês entendem? (‘Sim!’) Por favor, 
prometam para mim. Isto é uma promessa! (‘Prometemos!’) Fizemos uma promessa 
agora. Vocês não estão brincando comigo? (‘Não!’) Eu darei um prêmio para aqueles 
que trouxerem 12 pessoas no próximo ano. Esse é o motivo pelo qual vocês devem me 
prometer que testemunharão para 12 pessoas. Vocês entendem? (‘Sim!’) 
 
Sou grata a todos os membros que vieram para as Obras de Cheongpyeong a despeito 
deste clima frio. A partir da posição de conhecer tudo espiritualmente sobre o Centro de 
Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong, desejamos que a bênção esteja com 
todos os membros e esperamos que tudo corra bem neste novo ano. O Centro de 
Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong apoiará todos os membros sem qualquer 
falsidade, e somente com a verdade, por isso, por favor, cumpram a promessa que vocês 
acabaram de fazer comigo sobre o testemunho.  
 
No dia da Fundação, devemos nos tornar membros que podem entrar nesse Centro 
CheongShim pela Paz Mundial com um sentimento feliz e ajudar os Verdadeiros Pais a 
abrirem os portões para a era revolucionária. Kamisahaminida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos tornar donos da História da Providência de Restauração 
 
Desejo Sincero de Deus 
  
Eu sirvo muito de perto aos Verdadeiros Pais, por isso tenho visto as muitas devoções e 
condições sinceras que os Verdadeiros Pais oferecem rumo ao Dia da Fundação. 
Também estamos oferecendo devoções e condições sinceras rumo ao Dia da Fundação 
em nossos próprios padrões, mas acredito que devemos oferecer ainda mais devoções e 
condições sinceras. 
 
Os Verdadeiros Pais esperam que façamos mais atividades. E a História da Providência 
de Restauração pode ser concluída através de atividades de testemunho para restaurar a 
humanidade. É tão doloroso sempre que encontro os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade que desejam que testemunhemos tantas pessoas quantas possamos. À meia 
noite de 2011 Deus disse sinceramente: ‘Vocês devem fazer bastante testemunho em 
2011 e 2012. Vocês devem ao menos ‘testemunhar uma pessoa por mês’. Esse é o 
motivo pelo qual, no ano passado as Obras de Cheongpyeong enfatizaram o 
testemunho. Quantas pessoas vocês testemunharam quando olham de volta para o ano 
de 2011? Vocês foram capazes de testemunhar para uma pessoa por mês? Eu ainda 
posso ouvir as sinceras palavras de Deus dizendo ‘Vocês devem ‘testemunhar para uma 
pessoa por mês’. Peço que vocês façam seu melhor, assim todas as famílias abençoadas 
podem alcançar o ‘testemunho para uma pessoa por mês’ para o ano de 2012. 
 
Deus fará todas as coisas enquanto você estiver ativo 
 
As Famílias Abençoadas são os filhos dos Verdadeiros Pais sem o pecado original. 
Conhecemos o Princípio, servimos os Verdadeiros Pais e vivemos nossas vidas 
seguindo as palavras dos Verdadeiros Pais. Deus disse: ‘Sejam um só coração, uma só 
mente e um só corpo comigo’. Em outras palavras, Ele disse: ‘Sejam verdadeiros. 
Façam isto de fato. Não odeiem, apenas amem. Com a mentalidade de sacrifício e 
dedicação façam isto com diligência, noite e dia. Quando vocês fazem isto, eu farei as 
obras.’ Deus disse que Ele será aquele que fará todas as obras, e ninguém mais. Deus 
também deu a bênção: ‘Eu farei o testemunho com os bons antepassados absolutos. Eu 
mostrarei o caminho para vocês e transmitirei as palavras. Então eu terei certeza que 
eles virão até nós, por isso vocês têm que estar ativos’. 
 
Devote Toda a Sua Energia em Testemunhar com Responsabilidade 
 
Toda manhã os Verdadeiros Pais fazem o hoondokhae e perguntam: ‘Quantos dias 
faltam até o Dia da Fundação?’ Os Verdadeiros Pais estão preparando a bênção celeste 
da fortuna celeste a ser dada para vocês, mas se vocês que estão na posição de receber 
não tiverem se preparado bem, então a era revolucionária começará? Se vocês falharem 
em cumprir sua responsabilidade e falharem em criar o Dia da Fundação com a abertura 
da era revolucionária, então seremos acusados por gerações e gerações. 
 
Se vocês não estão prontos, não podem receber esta bênção. Esta preparação somente 
pode ser feita pelo oferecimento de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta a 
cada dia. Ele não está pedindo para vocês aperfeiçoarem sua personalidade em um único 
dia. Ele diz: ‘Tentem chegar mais perto da posição que estamos alcançando. Então 
testemunhem’.  
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Se as pessoas do mundo não puderem receber a bênção e completar sua personalidade, 
então o mundo se tornará difícil. Se os seres humanos não tivessem caído, então eles 
teriam se colocado em uma posição de ter a posse sobre a natureza e todas as coisas, 
mas isso não foi possível devido à Queda e o mal terem se desenvolvido. 
 
As pessoas que podem transformar o mal em bem são as famílias abençoadas que 
conhecem o princípio e servem aos Verdadeiros Pais. Nós famílias abençoadas devemos 
testemunhar ainda mais e ser capazes de ter posse sobre a natureza com amor 
verdadeiro. Todos devemos nos tornar filhos e filhas da Igreja de Unificação que podem 
viver para o benefício dos outros com amor verdadeiro, e viver felizes e alegres sem dor 
e doença. Todos devemos ter um forte sentimento de responsabilidade como os donos 
da Providência de Restauração e fazer nosso melhor. A partir de hoje, vocês devem 
testemunhar quando estão acordados e dormindo. Esta é uma decisão de vida e morte, e 
vamos devotar toda a nossa energia nisto. 
 
Amados membros, sou grata que vocês sempre vêm para Cheongpyeong. Vamos todos 
oferecer a nós mesmos e nos tornar filhos e filhas de piedade filial em um tempo 
quando temos que cumprir a providência com os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros 
Filhos. Vamos fazer nosso melhor ao oferecer devoção sincera e atividades de 
testemunho para que os Verdadeiros Pais possam conceder amor e bênção de acordo 
com sua vontade. Peço a vocês para se tornarem membros preciosos que podem 
oferecer grandes realizações diante dos Verdadeiros Pais através da execução de muitas 
atividades de testemunho até o Dia da Fundação. Por favor, sejam cuidadosos sobre sua 
saúde, e sempre tenham alegria e felicidade em suas famílias. Kamisahaminida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Estilo de Vida para a Vitória do Dia da Fundação 
 
Chave para abrir os Portões da Era Revolucionária   
  
Primeiro de tudo devemos tornar nosso estilo de vida belo e testemunhar nossa própria 
família com o princípio. Como messias tribais, devemos testemunhar nossa tribo, e 
então nossos vizinhos e sociedade. Então finalmente ter uma forte mentalidade de um 
messias nacional como se você fosse testemunhar sua nação. 
 
Sempre que os Verdadeiros Pais partem para a América, eles frequentemente dizem: 
“Como vocês irão dar as boas-vindas para o Dia da Fundação? Vocês devem abrir os 
portões para a era revolucionária, mas esses portões são extremamente pesados. As 
chaves estão solidamente trancadas. Devemos testemunhar e muitas pessoas devem 
abrir essas trancas para abrir os portões para que Deus possa ir e vir livremente. Mas 
vocês estão realmente fazendo testemunho?” O que é a História da Providência de 
Restauração? A História da Providência de Restauração é encontrar todas as pessoas 
depois da Queda de Adão e Eva. Se não podemos restaurar uma única pessoa, a 
providência continuará a seguir até que a pessoa seja restaurada. Ele diz: “Se você não 
pode abrir os portões para a era revolucionária enquanto os Verdadeiros Pais estão na 
terra, então como vocês viverão o resto de suas vidas?” Estamos em uma situação muito 
séria. Não temos tempo para ouvir outras coisas. Não temos tempo suficiente. Devemos 
correr em direção ao Dia da Fundação. 
 
Testemunhar Uma Pessoa por Mês 
 
Deus já nos forneceu a solução: ‘Vocês apenas devem ‘Testemunhar para uma pessoa 
por mês’. Se o esposo e a esposa na família ‘Testemunham para uma pessoa por mês’ 
então isso não é 12, mas 24 pessoas. Então vocês podem abrir os portões para a era 
revolucionária. O caminho para uma vida feliz é testemunhar e o caminho para dar as 
boas-vindas para o Dia da Fundação também é ‘Testemunhar para uma pessoa por mês’. 
Quando vocês fazem isto, vocês são capazes de viver uma vida feliz.’ Eu não estou 
dizendo para saírem com uma mala e se prepararem para o testemunho, mas enquanto 
vocês vivem suas vidas diárias tenham interesse e amor em relação aos seus familiares e 
vizinhos, e tenham um estilo de vida onde eles possam acreditar em vocês 100%. Vocês 
não devem estar ausentes de ligar para seus familiares por cerca de um ano e não dizer 
olá para seus vizinhos quando passar por eles. Vocês devem estabelecer um 
relacionamento onde podem ter interesse e amor, e ser aceitos. Ainda não é tão tarde. 
Por favor, entendam que 2012 somente acontecerá uma vez e façam seu melhor 
enquanto seguimos rumo ao Dia da Fundação. Por favor, tornem-se membros que farão 
seu melhor e não pensem que já é tarde. 
 
Viva para o benefício dos outros e Ame-os 
 
Neste ano também, o Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong ajudará 
os membros com verdade, amor, sacrifício, mentalidade de dedicação e com diligência, 
e prometerá fazer nosso melhor para apoiar o estabelecimento da Vontade de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. Esperamos que vocês sejam filhos e filhas com piedade filial diante 
de Deus e dos Verdadeiros Pais, e se tornem membros preciosos onde as famílias mais 
experientes podem amar as famílias mais jovens, e as famílias mais jovens podem servir 
as famílias mais experientes. Kamisahaminida. 
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Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos correr em direção da Vitória do Dia da Fundação 
 
Superar a Natureza Decaída e Servir os Verdadeiros Pais 
  
Senhoras e senhores, suas vidas não são muito fáceis agora, certo? (‘Não é fácil’) Essa é 
a realidade, não é? Mas neste momento vocês devem atravessar este período. Quando 
olhamos para a história humana, ela começou a partir da Queda de Adão e Eva. A 
humanidade viveu uma vida boa ou uma vida má? (‘Má!’) A humanidade tem vivido 
uma vida má devido à natureza decaída. As pessoas têm vivido suas vidas com inveja, 
raiva, ódio, falsidade, ganância, egoísmo e descontentamento. Todos esses conteúdos 
foram dados para nós. Por favor, olhem para si mesmos. Vocês têm natureza decaída ou 
não? (‘Sim, nós temos!’) Se vocês olharem para seu próprio estilo de vida hoje, vocês 
podem ver que vocês são o resultado da história humana até hoje. Esse é o motivo pelo 
qual vocês estão enfrentando dificuldades. Esse é o motivo pelo qual estamos dizendo 
que nossas vidas são ‘difíceis’. Enquanto vivemos nossas vidas de fé, às vezes 
pensamos: ‘É duro e difícil. Eu quero fugir. Eu quero descansar, porque é difícil’. 
Estivemos sofrendo por um longo período enquanto vivemos nossas vidas de fé, assim, 
esse é o motivo pelo qual pensamos que seja difícil. 
 
A história após a Queda de Adão e Eva foi séria. A muito longa história do mal está 
dentro de nós e Satanás está controlando os seres humanos através de maus espíritos 
dando doenças, dor e sofrimento. Alguns membros dizem: ‘Eu sou uma pessoa livre,’ 
mas eles não são realmente livres. Eles estão sob o controle de Satanás e o mal, por isso 
eles não são realmente livres. 
 
Vocês já pensaram alguma vez: ‘Quanto sofrimento Deus e os Verdadeiros Pais estão 
atravessando quando eles observam os seres humanos em dor?’ Deus e os Verdadeiros 
Pais estão sofrendo, pois eles velam por nós. No momento da Queda de Adão e Eva, 
Deus disse: ‘Adão e Eva, onde vocês estão?’ Foi a mesma coisa com Caim e Abel. Foi 
também a mesma coisa com Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Jesus. Deus 
selecionou figuras centrais e realizou Suas Obras. Entretanto, as pessoas naquelas 
idades foram incapazes de desenvolver suas responsabilidades. Porque estavam 
enfrentando dificuldades, elas escolheram ‘vamos viver uma vida fácil’ e assim, 
falharam em cumprir suas responsabilidades. Depois da Queda de Adão e Eva, o mundo 
mal foi criado na terra e no mundo espiritual. Temos vivido uma vida egoísta nesses 
mundos. Para superarmos isto, devemos dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais de 
Céu, Terra e Humanidade. E assim, devemos criar um mundo de fé. 
 
O segredo para a Vitória do Dia da Fundação é o Testemunho 
 
Os Verdadeiros Pais proclamaram o Dia da Fundação. A razão pela qual os Verdadeiros 
Pais revelaram o Dia da Fundação para nós é para que possamos testemunhar. 
Exatamente agora, quando o mal tem controle sobre todos os seres humanos, criar uma 
era quando bons seres humanos podem ter domínio sobre Todas as Coisas, somente 
pode ser feito pela abertura dos portões para a era revolucionária. Satanás assumiu 
controle sobre a terra e o mundo espiritual através de maus espíritos. O Dia da Fundação 
foi revelado para nós para que possamos abrir os portões da era revolucionária e vencer 
contra Satanás e o mal. Boas pessoas são necessárias para abrir estes temerosos portões 
que estão controlados pelo mal e por Satanás.  
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Os Verdadeiros Pais criaram as famílias abençoadas na terra com o auxílio de nossos 
antepassados, até a 210ª geração no mundo espiritual. Devemos chutar para abrir os 
portões que estavam controlados por Satanás e o mal por muito tempo. Devemos 
testemunhar para que possamos viver na realidade da era revolucionária. 
 
Não pensem que não temos tempo suficiente para testemunhar. Primeiro comecem a 
testemunhar a partir de sua família. Se a esposa retorna beleza absoluta, então o 
testemunho pode ser feito. Primeiro comecem a testemunhar em sua família com belo 
amor, beleza e interesse. Vocês se desenvolverão mesmo se apenas testemunharem para 
sua família. Então, servir sua tribo também é o início do testemunho. E também quando 
saírem, vocês verão seus vizinhos. Não vá longe para testemunhar, mas quando você 
cozinhar algo delicioso, dê para seus vizinhos, e limpe as ruas ao redor de você depois 
de levantar bem cedo. Quando você se comunica com eles com um coração paternal, 
eles serão testemunhados. Por favor, façam testemunho, o que liberará o ressentimento 
de Deus e dos Verdadeiros Pais. Vamos todos ser antepassados orgulhosos diante de 
nossos descendentes e nos tornar pais orgulhosos. Kamisahaminida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Filhos abençoados são a flor de todas as flores 
 
Annyeonghaseyo. (‘Annyeonghaseyo!’) Como foi seu seminário? Sou tão grata por ver 
os belos filhos abençoados japoneses vindo aqui em suas férias para participar de um 
seminário. Obrigada é uma expressão para descrever a gratidão que tenho a vocês que 
participaram deste seminário na Coreia. Muito obrigada! (Aplausos) 
 
Deus tem dito: “Filhos abençoados são a flor de todas as flores, o amor de todos os 
amores e o tesouro de todos os tesouros”. Isto é porque vocês nasceram nesta terra sem 
o pecado original desde a queda de Adão e Eva. Esse é o motivo pelo qual vocês são 
pessoas afortunadas.  
 
Desta forma, vocês se sentem felizes? Vocês compreendem que são pessoas 
afortunadas? Há muitas coisas que vocês não podem fazer, quando se comparam aos 
filhos fora desta igreja. E sendo que a maioria de seus pais vive centrando na 
providência e são incapazes de cuidar de vocês, então vocês acham que não são tão 
felizes. Tenho certeza que, às vezes vocês pensam: “Porque eu sou assim? Porque sou 
tão infeliz? Ou porque estou nesta situação?” 
 
Deus tem dito para os filhos abençoados estudarem muito bem. Ele frequentemente diz: 
“Tornem-se o melhor estudante em sua turma. Então quando você se tornar adulto, 
contribuirá com a Vontade de Deus e se tornará uma pessoa em uma posição muito 
importante em sua nação.” Vocês estão realmente estudando bastante?  
 
Tenho certeza que há aqui pessoas que não querem ir para a escola. Vocês dizem: ‘Eu 
não quero estudar. Eu não tenho amigos, e parei de ir para a escola, apenas jogo vídeo 
games e acesso à internet, assisto televisão e leio quadrinhos.” Isto não fará de você 
uma pessoa boa. Isto impede você de ter responsabilidade em sua nação, sua igreja e em 
sua família. 
 
Você não pode ser assim, sendo que você já é uma grande pessoa como um filho 
abençoado que não tem o pecado original. A expectativa de Deus é tão grande. Ele 
disse: “eles são o amor entre todos os amores” sobre os filhos abençoados, e também 
mencionou que eles são “o tesouro de todos os tesouros.” Há muitos tesouros no 
mundo, mas Ele disse que vocês são o maior de todos eles. Há muitos tipos diferentes 
de flores no mundo, mas Ele disse que vocês são a número um.  
 
Se esse é o caso, mesmo se vocês estão insatisfeitos com seus pais, porque vocês 
nasceram sem o pecado original, vocês devem fazer seu melhor para se unirem com os 
Verdadeiros Pais. Então, vocês devem ter uma vida boa de fé e entender o Princípio.  
 
Neste momento, vocês são estudantes. Isso está certo? O que você tem que fazer como 
um estudante? Você tem que entender o coração dos pais e retornar sua piedade filial 
para seus pais, e estudar bastante. Em que tipo de período vocês estão agora? O que 
vocês deveriam estar fazendo e priorizando? É estudar. Há irmãos e irmãs mais velhos 
que realmente estudam bastante, mas também há pessoas que dizem: “Eu não quero ir 
para a escola. Mãe, eu não vou para a escola hoje!” E ficam em casa sem fazer nada. Há 
também pessoas que dizem que irão para a escola, mas ficam lendo quadrinhos e 
jogando vídeo games em outros lugares. Há pessoas que navegam na internet e assistem 
televisão o dia inteiro.  
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Filhos Abençoados que têm o belo perfume de uma flor 
 
Filhos abençoados não podem ficar nessa situação. Você deve se tornar uma pessoa que 
possui uma mente e corpo belos, sem falsidade, e uma pessoa com amor. Você deve se 
tornar uma pessoa que possui o perfume de uma bela flor, e não uma pessoa com sujeira 
e mau cheiro. Você deve seguir as palavras: “Você é a flor de todas as flores, tesouro de 
todos os tesouros e amor de todos os amores”. 
  
Eu fiz com que os espíritos que estavam ocasionando que vocês parassem de ir à escola, 
mentissem para seus pais e parassem de ouvir os outros, fossem liberados através do 
Chanyang durante este seminário. Eu liberei os maus espíritos que faziam vocês 
jogarem vídeo games o dia inteiro e navegarem através da internet e quadrinhos ruins.  
 
Na sala de oração do Jeongshim Won, vocês devem oferecer uma oração sincera: 
“Vamos nos tornar filhos e filhas filiais diante de Deus e dos Verdadeiros Pais” 
enquanto ouvem todas as palavras e o Princípio. Vocês devem prometer para Deus: “Eu 
me tornarei um filho e filha filial diante de meus pais que me deram o nascimento sem o 
pecado original”.  
 
Tenha um Propósito Definido 
 
Vocês devem ter o desejo pela bondade. Vocês devem ter um propósito: “Eu me 
tornarei o número 1 na classe, me inscreverei em bons colégios e universidades, e me 
tornarei a pessoa mais importante para minha nação ao lado da providência”. Não 
apenas ficar sentado em casa, mas ter um propósito definido: “Eu serei esta pessoa”. 
Então, cresça para ter um senso de responsabilidade por sua família, por sua nação, e 
por sua igreja. Com isso em mente, vocês devem fazer seu melhor e ter uma boa vida de 
fé.  
 
Há um ditado coreano que diz: “Uma boa árvore pode ser descoberta a partir de sua 
raiz”. Aqueles que têm esperança no futuro devem fazer seu melhor agora. Vocês 
devem ter a atitude: “Eu devo me tornar este tipo de pessoa”. 
 
É o mesmo quando você vai para a escola. Quando há alguém mau entre seus amigos, 
você deve estar pensando: "Eu não posso ser como este mal amigo”. Por exemplo, se 
você tem um amigo que faz coisas ruins, bebe álcool, fuma cigarros, tem 
relacionamentos com o sexo oposto, e que lê maus quadrinhos e vê maus programas de 
televisão, você deve adverti-lo e ajudá-lo, e não ser assim. E então, você deve jurar: “Eu 
nunca farei isto. Eu nunca viverei assim”.  
 
Estilo de Vida com os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade 
 
Quando olho para vocês hoje, todos os meninos parecem muito simpáticos com seu 
cabelo bem cortado. A partir de agora, os meninos não devem ter cabelo comprido. E 
também vocês não devem furar suas orelhas, ter unhas compridas e usar roupas 
estranhas. Se vocês fazem isso, Satanás virá. Esse é o motivo pelo qual vocês devem 
parecer muito inteligentes como estão agora. É a mesma coisa com as meninas. Sempre 
fico chocada quando visito o Japão. Não posso entender porque as saias das meninas 
são tão curtas. Quando olho para as meninas na escola elementar e ensino médio, suas 
saias são realmente curtas. Mas isso está totalmente errado.   
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Vocês não podem ficar com raiva de seus pais e não devem mentir para eles. Vocês 
devem dizer a verdade para eles. Isto é porque vocês não têm o pecado original. Se 
vocês vivem assim, então Deus protegerá vocês. Se vocês vivem adequadamente sem 
qualquer mentira, então Deus e os Verdadeiros Pais os protegerão, e espíritos bons 
absolutos e anjos também os protegerão. Para isso acontecer, vocês devem mudar seu 
atual estilo de vida.  
 
Vocês devem oferecer uma inclinação diante dos Verdadeiros Pais em sua casa, e 
sempre que vocês comem ou dormem, e mesmo quando vão para a escola e voltam, 
vocês devem oferecer uma inclinação. Vocês sempre devem oferecer uma oração.  
 
Por favor, orem bastante. Não estou dizendo que você será uma boa pessoa se orar 
muitas horas, mas que você deve cumprimentar Deus antes de ir para a escola: “Deus, 
estou indo para a escola agora!” E estude na escola sempre tendo a mentalidade que 
‘Deus está comigo’. Se você quer fazer isto na escola, é preciso lembrar: “Espere um 
pouco. Os Verdadeiros Pais estão comigo agora, por isso não posso fazer algo ruim, e se 
faço algo ruim então Satanás ficará feliz e Deus ficará triste”. Quando vivemos com 
esse padrão, você é capaz de viver uma vida bela. Vocês podem fazer isto? (“Sim!”) 
Vocês devem fazer seu melhor.  
 
Um menino de 2ª geração participou em um seminário aqui e retornou para casa. Esse 
menino de segunda geração estava um dia andando na rua e viu uma bela garota, e 
pensou: “Eu quero sair com essa garota”. Quando ele foi falar com ela, ele lembrou das 
palavras de Dae Mo Nim: “Nunca tenha problemas de relacionamento”. Então ele se 
virou e voltou para onde estava.  
 
Por favor, venham aqui nas férias de verão. Quando podem vir frequentemente para 
Cheongpyeong, vocês podem ouvir bem as palavras, participar do Chanyang para 
remover maus espíritos, encontrar com Deus e os Verdadeiros Pais no Jeongshim Won, 
e encontrar com os Verdadeiros Filhos no mundo espiritual. Esse é o motivo pelo qual 
vocês devem participar de muitos seminários, e aprimorar seu corpo e coração para que 
possam ser grandes pessoas. Peço que vocês vivam suas vidas para que Deus possa estar 
em vocês, e que vocês possam estar em Deus e viver com um único coração, um único 
corpo e uma única mente. Vocês entendem? (“Sim!”) 
 
Após voltar para casa você deve mostrar para sua mãe e seu pai que você mudou. Você 
também deve ser capaz de mostrar quanto mudou para seus vizinhos e as pessoas na 
escola. Tenha confiança que você não tem o pecado original e que você pode mudar. 
Vocês entendem? (“Sim!”) 
 
Por favor, levantem suas mãos se vocês estão aqui com seus pais. Tudo bem, agora 
digam para seus pais que vocês farão seu melhor. Aqueles que não puderam estar aqui 
com seus pais devem prometer para seus pais que farão seu melhor. Vocês fizeram esta 
promessa agora.  
 
Eu desejo que vocês possam mudar. Por favor, estudem bastante. Para estudar bem, 
vocês devem estar saudáveis. Se alimentem bem, façam exercícios e sempre tenham um 
coração e um sorriso feliz, e tenham uma mentalidade positiva sendo preciosos da 
segunda e terceira gerações. Kamsahamnida.  
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Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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A ‘Cerimônia da Chegada da Idade’ é o início de uma Nova Vida 
 
Annyeonghaseyo. Vocês estão felizes por participar desta ‘Cerimônia da Chegada da 
Idade dos Filhos Abençoados em Âmbito Mundial? (Cerimônia da Chegada da Idade) 
Ontem, vocês foram capazes de entender muitas coisas sobre a ‘Cerimônia da Chegada 
da Idade’ através do Rev. Yeong-ho Ha, Presidente do Centro de Treinamento de Céu e 
Terra de Cheongpyeong e o  Rev. Mang-un Joe, Diretor de Educação e Família da Sede 
Mundial da Igreja. Hoje, eu falarei sobre a vida que vocês devem conduzir depois de 
participarem nesta cerimônia ao invés de falar mais sobre a Cerimônia da Chegada da 
Idade. 
 
Através da Cerimônia da Chegada da Idade você alcança a idade, em outras palavras, 
você é um adulto. Você deve viver um estilo de vida como um adulto. Até agora, seu 
pai e sua mãe orientaram e cuidaram de você. Entretanto, você deve se tornar uma 
pessoa preciosa que cumprirá sua própria porção de responsabilidade como um adulto. 
Mesmo por seu próprio estilo de vida, você deve fazer seu melhor para estabelecer fé 
absoluta. Você deve viver uma vida centrando na igreja e se tornar membro de amor 
absoluto. Você deve viver uma vida de obediência absoluta diante do Princípio e diante 
dos Verdadeiros Filhos que vivem suas vidas centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Inferno na Terra nasce pela Queda 
 
Vocês nasceram como 2ª e 3ª geração sem o pecado original. Vocês entenderão o medo 
do pecado original depois de seguir através da fase adulta, se tornando avôs e então indo 
para o mundo espiritual. 
 
Se não tivéssemos o pecado original este mundo teria sido o céu. Este teria sido um 
mundo pacífico sem dor. Entretanto, a dor nasceu através deste pecado original. 
Pecados foram criados por este pecado original que resultou na criação do inferno. 
 
Desta forma, vocês sabem de onde veio a suspeita, inveja, ódio, falsidade, ganância, 
pensamento sobre ‘mim mesmo’, arrogância e natureza decaída? Tudo isto veio do 
pecado original. Em outras palavras, a dor foi criada pela natureza decaída centrando no 
pecado original. Se esse é o caso, então sobre o que devemos ser cuidadosos em nossas 
vidas? O que não está do lado do céu é natureza decaída e é do lado de Satanás. Todas 
as naturezas decaídas; suspeita, inveja, ódio, falsidade, ganância, pensamento sobre 
‘mim mesmo’, e arrogância se centram em Satanás. 
 
Se vivemos nossa vida centrando na natureza decaída, Satanás ficará feliz. Porque? 
Porque seremos como ele. Se vivemos nossa vida centrando na natureza decaída, então 
Satanás e o mal ficam felizes. Quando eles ficam felizes e quando eles estão no centro 
de todas as coisas, o que é criado? É a dor. 
 
Quais corações estariam doloridos se temos mais natureza decaída? É o de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. Se a 2ª e 3ª geração que não tem o pecado original vivem uma vida 
centrando na natureza decaída, isto fere o coração de Deus de dos Verdadeiros Pais. Por 
outro lado, se vivemos uma vida sem natureza decaída, Deus e os Verdadeiros Pais 
estarão presentes e a fortuna celeste será movida. Tudo isso vem junto. 
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As pessoas dizem que ‘Nada segue de acordo com a forma de um homem’. Após a 
queda de Adão e Eva, o mal prosperou causando o enfraquecimento dos seres humanos. 
Porque? É porque estamos vivendo nossa vida centrando na natureza decaída. Se existe 
2ª e 3ª geração aqui pensando: ‘Nada pode ser feito pelo poder humano’ ou ‘Porque 
coisas ruins continuam acontecendo?’, é porque vocês são incapazes de viver de acordo 
com o Princípio e estão vivendo pela natureza decaída. 
 
O pecado e a essência do mal emergiram através da inveja, ciúme, ira e ganância que 
estão em nós mesmos. Nascemos sem o pecado original, mas por causa dos pecados 
herdados de nossos antepassados, o pecado coletivo e o pecado individual, temos 
natureza decaída dentro de nós mesmos. 
 
Vida sem natureza decaída 
 
Através da Cerimônia da Chegada da Idade de hoje, da Proclamação da Idade Adulta e 
da Cerimônia da Água Sagrada, vocês se tornarão adultos. Mesmo se vocês têm vivido 
suas vidas com natureza decaída de ter mau humor, mentido para outras pessoas, tendo 
ganância, ficando zangado e vivido uma vida arrogante, vocês devem estar seguros que 
suas vidas depois disto não será assim. A partir de hoje, Deus tentará confiar em vocês 
novamente. Ele quer acreditar em vocês como adultos que centram suas vidas no 
Princípio, E também, como 2ª e 3ª geração sem o pecado original, a partir do ponto de 
vista do verdadeiro princípio, Deus e os Verdadeiros Pais acreditam que vocês viverão 
suas vidas centrando na bondade. 
 
Quando comecei as Obras de Cheongpyeong, Deus me mostrou estilos de vida de todos 
da 1ª geração em uma visão. Quando olhei para todas estas pessoas ao mesmo tempo, 
havia várias pessoas lá. Então Ele me mostrou os estilos de vida da 2ª e 3ª geração, e 
havia até mesmo coisas piores. Então Deus me disse: ‘Quem ficaria feliz ao ver esse 
estilo de vida?’ Com as palavras, ‘Você deve mudar Satanás e o mal para o bem e 
remover toda a má essência de natureza decaída dos corações e corpos da 2ª e 3ª 
geração através do Chanyang’, e me confiou as palavras: ‘Você deve começar a fazer as 
Obras de Cheongpyeong’. 
 
A partir de hoje, vocês devem fazer seu melhor ao viver uma vida centrando na fé 
absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Esse é o motivo pelo qual vocês não 
devem ter naturezas decaídas que são: suspeita, inveja, mau humor, ódio, pensamento 
sobre ‘mim mesmo’, e arrogância. Quando retornarem para casa, vocês devem escrever 
‘Eu me tornarei uma pessoa da 2ª e 3ª geração sem natureza decaída. Eu viverei 
somente através do amor’ e colocar isto diante de sua mesa. 
 
Não deve beber, fumar ou usar drogas 
 
A partir de hoje você não deve beber álcool, fumar cigarros ou usar drogas e nem estar 
nesses ambientes. Se você for para a universidade, você será convidado a beber álcool. 
Mas sendo que jurou ser um adulto hoje, você não deve beber álcool, fumar cigarros e 
usar drogas. 
 
Quando comecei as Obras de Cheongpyeong Deus me testou através de fazer vigílias 
noturnas por 40 dias. Não foi algo que poderia ser feito com uma mente normal. 
Naquele tempo Deus me disse para escalar uma montanha muito alta.  
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Quando estava escalando essa montanha de repente começou a chover pesadamente. 
Esta não era uma situação para eu escalar a montanha, mas eu escalei e tentei colocar 
uma tenda por causa da chuva, mas fui incapaz de fazer isso. Se eu colocasse a tenda, 
ela seria soprada e cairia da montanha. Se eu tentasse ficar nessa tenda, poderia perder 
minha vida. Eu não me importava mais por estar molhada pela chuva, mas eu precisava 
da tenda para acender a vela sagrada. Eu tive que descer e pegar a tenda e voltar para 
colocá-la novamente, mas isto não foi fácil. Mesmo nessa situação horrível, eu coloquei 
a tenda de novo, mas nunca tive medo e somente pensava: ‘Eu devo concluir minha 
responsabilidade aqui hoje’. 
 
Por favor, pensem sobre isto. Vocês acham que é fácil fazer vigília noturna dia após dia 
por 40 dias? Vocês acham que a sonolência era um problema? Sim, ela era. Mas se eu 
tivesse adormecido, as Obras de Cheongpyeong não poderiam ter acontecido. Esse é o 
motivo pelo qual me determinei a não adormecer. É além da sua imaginação lutar contra 
o sono. Mas eu fiz isso e pude cumprir a responsabilidade das Obras de Cheongpyeong. 
Com esse tipo de determinação, peço a vocês da 2ª e 3ª geração que não têm o pecado 
original para não beberem álcool, fumarem cigarros e usar drogas, mesmo se isto estiver 
diante de vocês. Através de tais ações, Satanás tentará se agarrar a vocês. Vocês devem 
ter uma fé forte, ‘Eu nunca serei subjugado por Satanás. Eu serei da 2ª e 3ª geração que 
é muito melhor. Eu não serei tentado pelo álcool e cigarros, e não beberei ou fumarei.’ 
 
Vocês não devem olhar, tocar ou comer 
 
O que é este pecado original? É sobre ter um relacionamento sexual com outro gênero 
que não seja seu parceiro em um momento indevido. Este é o pecado original e a Queda. 
Antes de receber a bênção vocês não devem ver algo indecente ou tocar o outro gênero. 
Vocês não devem olhá-lo, tocá-lo ou comê-lo. Porque vocês tirariam suas roupas diante 
de um homem que não é seu esposo? Vocês nem mesmo receberam a bênção. Vocês 
não devem desabotoar-se diante do outro sexo. Deus ainda não deu a bênção para você, 
e este pecado original de hoje foi criado porque Adão e Eva tomaram e comeram o fruto 
do bem e do mal. Esse pecado original criou o inferno que gera a dor. 
 
O pecado original é um assunto temeroso. Vocês devem se esforçar bastante através de 
viver uma vida de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Não importa quanto 
Satanás empurra você e diga: ‘beba álcool’, ‘fume cigarros’, e ‘seja lascivo’, centrando 
no princípio que foi dado para vocês por Deus e os Verdadeiros Pais, vocês devem se 
esforçar bastante e viver uma vida de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. 
 
Início de Uma Nova Vida 
 
Através da Cerimônia de Água Sagrada e do Rev. Jun-ho Seok, Presidente da UPF-
Coreia, palavras e bênçãos, e com a sincera devoção que vocês ofereceram desde ontem 
até hoje, vocês serão perdoados de seus pecados até hoje e estão se colocando agora no 
ponto de início de uma nova vida. Eu apagarei todo seu passado como apagar com uma 
borracha as palavras que vocês escreveram erroneamente. Este é um início. Hoje, vocês 
passaram a ser adultos. 
 
Por favor, esqueçam todo o seu passado de hábitos de vida errados. Vocês devem viver 
uma vida do princípio e se tornar melhores hoje do que ontem, e melhores amanhã do 
que hoje.  
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Quando voltarem para casa, vocês devem dar as boas-vindas para Deus e os 
Verdadeiros Pais em sua casa e começar a viver sua vida. Este é o começo e um novo 
início. 
 
Vocês não podem apagar sua natureza decaída em um único dia, mas quando têm uma 
raiva súbita, por favor, tenham em mente: ‘Se eu ficar bravo Satanás ficará feliz e Deus 
ficará triste. Se eu mentir, então Deus irá chorar e Satanás ficará feliz’ e tentem se tornar 
melhor depois de cada vez. Por favor, vivam suas vidas com fé absoluta, amor absoluto 
e obediência absoluta. 
 
Eu tomarei sua lista de nomes comigo e mesmo depois de deixarem este lugar, eu 
oferecei sinceras devoções e protegerei vocês espiritualmente para que possam receber a 
bênção e viver uma vida feliz. Por favor, tenham fé que todos os conteúdos centrando 
nas Obras de Cheongpyeong são obras concedidas pelos Verdadeiros Pais e os 
Verdadeiros Filhos a partir do mundo espiritual, e façam seu melhor com gratidão e se 
tornem preciosos filhos da 2ª e 3ª geração que podem viver suas vidas com fé absoluta, 
amor absoluto e obediência absoluta. 
 
O tempo restante e cada conferência são muito preciosos. Por favor, tornem-se membros 
que podem enxertar todas as palavras ao seu estilo de vida. Por favor, participem destas 
‘Grandes Obras Especiais de Verão de Cheongpyeong’ e se tornem nossos amados da 2ª 
e 3ª geração que podem receber grande graça e bênção. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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A providência começa conjuntamente com o mundo espiritual 

e o mundo físico 
 
Annyeonghaseyo. Sou grata por ver muitos membros participando deste seminário. 
Nunca pensamos que o Verdadeiro Pai teria Seonghwa, por isso a maioria de vocês 
ainda não pode acreditar que o Verdadeiro Pai tenha realmente ido. Após o Seonghwa, o 
Verdadeiro Pai encontrou e recebeu relatos começando de Adão e Eva até as figuras 
centrais na história humana e outras pessoas importantes de todo o mundo. Foi um 
período de 40 dias para o Verdadeiro Pai ter muitas ideias para a providência a partir de 
agora com a Verdadeira Mãe que ainda está na terra. Agora, depois do período de 40 
dias, o Verdadeiro Pai está preparando o Dia da Fundação com os espíritos bons 
absolutos no mundo espiritual e preparando para as obras para que todos os membros 
possam viver com alegria e felicidade, o que é o propósito de criação. O Verdadeiro Pai 
está dando muitas instruções para os espíritos bons absolutos, recebendo muitos relatos 
e fazendo muitas coisas. A Verdadeira Mãe também está fazendo o mesmo na terra ao 
mesmo tempo. 
 
Os Verdadeiros Pais disseram, “Não há nenhuma parada. Devemos seguir em frente. 
Toda a providência começa a partir de agora em conjunto com o mundo espiritual e o 
mundo físico.” Em janeiro, estaremos celebrando o 18º aniversário das Obras de 
Cheongpyeong, mas o Verdadeiro Pai também disse que este é um novo início também 
para Cheongpyeong. 
 
O Verdadeiro Pai está trabalhando no mundo espiritual e o Verdadeiro Pai e a 
Verdadeira Mãe estão trabalhando juntos na terra. Hoje, no Centro CheongShim para a 
Paz Mundial, o ‘Seminário Nacional para Membros Coreanos para a Vitória do Dia da 
Fundação’ como também a celebração do retorno dos Verdadeiros Pais foi realizada, e o 
Verdadeiro Pai esteve ao lado da Verdadeira Mãe. Embora as palavras dela tenham sido 
breves, o Verdadeiro Pai esteve lá o tempo todo. Porque eles existem tanto 
espiritualmente como fisicamente, a providência apenas começou, e estamos em uma 
era quando coisas surpreendentes acontecerão. 
 
Vocês ofereceram muita devoção sincera pela ‘Cerimônia Universal de Seonghwa de 
Sun Myung Moon, os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade’ (29º dia do 7º mês 
pelo calendário celeste, 15 de setembro de 2012). Eu também gostaria de expressar 
minha gratidão do fundo do meu coração. Vocês acreditaram em Cheongpyeong e agora 
temos 440 bilhões de espíritos bons absolutos. Vocês são pessoas magníficas que 
criaram um ambiente para o Verdadeiro Pai, que pode trabalhar livremente com os 
espíritos bons absolutos no mundo espiritual. Antes do Verdadeiro Pai ir para o mundo 
espiritual, vocês são as pessoas que edificaram o Cheon Jeong Gung Museum, o Centro 
CheongShim para a Paz Mundial e etc. até agora com sincera devoção. Vocês são 
aqueles que seguirão os Verdadeiros Pais e moverão a providência em frente. Devemos 
trabalhar bastante enquanto seguimos em frente com os Verdadeiros Pais e abrimos um 
caminho para que nossos descendentes possam viver.  
 
Eu sei que vocês têm feito seu melhor até agora, mas vocês devem fazer seu melhor 
ainda mais. Isto é porque os Verdadeiros Pais ainda estão aqui. O Verdadeiro Pai pode 
vir espiritualmente para este país. No passado, o Verdadeiro Pai não era capaz de visitar 
o Japão.  
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Bem recentemente, quando eu estava realizando uma reunião na região 10, o Verdadeiro 
Pai veio espiritualmente. E ele disse que estava grato aos membros e disse que eles 
fizessem seu melhor para a providência. 
 
Não há muito tempo até o Dia da Fundação. Depois de selecionar o Dia da Fundação, o 
Verdadeiro Pai contava os dias até o Dia da Fundação, mas de repente ele foi para o 
mundo espiritual. Porque isto aconteceu? Ele foi lá para abrir uma nova era com bênção 
e graça surpreendentes no Dia da Fundação. Para que possamos nos unir com Deus e os 
Verdadeiros Pais no Dia da Fundação com um único coração, um único corpo e uma 
única mente, e começar obras incríveis. 
 
Há algo que vocês podem fazer a fim de preparar para o Dia da Fundação. Primeiro, 
vocês devem remover sua natureza decaída; suspeita, inveja, ódio, vingança, falsidade, 
ganância, excesso de autoestima, arrogância, descontentamento e reclamação. Vocês 
devem viver substancialmente uma vida do princípio. Vocês devem se tornar um 
defensor leal para seu país e um filho e filha de piedade filial para sua família. Vocês 
devem fazer seu melhor para que possam fazer isto. Se vocês fazem isto, então a fortuna 
celeste e a bênção celeste que os Verdadeiros Pais prepararam podem ser recebidas. 
Todos temos o princípio e a bênção incríveis que os Verdadeiros Pais nos deram. 
 
Quando vocês vão para o mundo espiritual, podem ver que os espíritos sentem a maior 
felicidade quando vivem com Deus e os Verdadeiros Pais, e se não, então eles devem 
viver em um ambiente muito difícil pela eternidade. Não importa se vocês têm uma boa 
vida de fé ou não, vocês devem fazer seu melhor, se querem ir para o céu no mundo 
espiritual. Por favor, acreditem que os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade 
são as pessoas que tornarão possível para vocês irem para o céu, assim, por favor, 
realmente aprendam e estudem o princípio muito bem. 
 
Exatamente agora, espiritualmente há muitas situações difíceis. Há muitas pessoas que 
vivem suas vidas sem conhecer o princípio e o amor verdadeiro. Devemos ensinar 
nossas tribos e vizinhanças sobre o princípio e o amor verdadeiro, e limpar seu pecado 
original através da bênção. Há muitas doenças e dor na terra. De onde vocês acham que 
elas vêm? Vocês sabem isto depois de aprender o princípio. Isto vem a nós através do 
pecado original.  
 
Entretanto, as pessoas geralmente não sabem de onde vem e como remover isto. 
Devemos ensiná-las sobre isto. É o princípio e o amor verdadeiro que removerão a 
doença e a dor. Além disso, para vivermos uma vida mais feliz devemos testemunhar. 
Devemos tomar nossas realizações para o Dia da Fundação. Estas realizações, em outras 
palavras, é testemunho. 
 
Tenho certeza que no passado houve momentos quando vocês estavam lentamente 
conduzindo a Vontade de Deus. E naturalmente, houve momentos que vocês estavam 
correndo. Mas a partir de agora devemos nos levantar e correr, e compartilhar as 
palavras e o amor verdadeiro, e viver um estilo de vida para que a humanidade possa 
dar as boas-vindas ao Dia da Fundação juntamente conosco. A partir de agora, devemos 
correr na direção da providência e correr na direção do testemunho. A cultura da Coreia 
é ‘cada vez mais rápido,’ mas a cultura de Cheongpyeong é mais de ‘Preparar antes de 
fazer’. A preparação para o Dia da Fundação já está concluída. 
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As palavras de Deus para este ano eram testemunhar uma pessoa por mês. Ele tinha 
dito, ‘testemunhe uma pessoa por mês’ em Cheongpyeong até agora. Vocês 
testemunharam uma pessoa por mês? Mesmo que não pudessem alcançar isto no tempo 
restante, vocês deveriam acreditar que quando testemunham ao menos uma pessoa, que 
receberão bênçãos celestes da fortuna celeste no Dia da Fundação e viverão em um 
mundo sem doença e dor. 
 
Porque vocês hesitariam em um tempo quando o Verdadeiro Pai vem e visita? O que 
vocês temem? Vocês apenas devem viver de acordo com o princípio, demonstrar amor 
verdadeiro para todas as pessoas e se tornar membros preciosos que demonstram e 
vivem vidas felizes. Por favor, recebam a bênção e graça incríveis que os Verdadeiros 
Pais prepararam para vocês, e se tornem membros preciosos que podem dar as boas-
vindas ao Dia da Fundação. Eu gostaria de terminar minhas palavras pedindo a vocês 
para terem felicidade e alegria em suas famílias, e se tornem filhos e filhas de piedade 
filial. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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A Era do Cheon Il Guk, uma Era de Felicidade depois de viver 
uma vida do Princípio 

 
Annyeonghashmnika! Está frio não é? O clima deste ano está muito frio comparado aos 
anos anteriores, mas sou grata a todos os membros participando deste seminário. 
 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade 
 
Até 2020, esta nação e este povo devem ser restaurados. Para isso ser realizado, todos os 
filhos e filhas da Igreja de Unificação devem cumprir suas responsabilidades como 
messias nacionais. Por isso, o Verdadeiro Pai quer que a providência seja estabelecida 
enquanto a Verdadeira Mãe ainda está nesta terra. 
 
Estilo de Vida do Princípio 
 
Assim, como podemos viver uma vida boa e brilhante? É vivendo uma vida dentro do 
Princípio. Com o princípio, quando aparece um desafio diante de nós, ou se um pecado 
foi cometido, devemos ser capazes de examinar se este é um assunto dentro do princípio 
ou fora do princípio. Isto é o que devemos estar pensando. Quando vemos coisas que 
não deveríamos estar vendo, quando dizemos coisas que não deveríamos estar dizendo, 
quando ouvimos coisas que não deveríamos estar ouvindo, devemos pensar se isto está 
de acordo com o princípio ou fora do princípio. 
 
Conhecemos o princípio, não é? Porque conhecemos o princípio, devemos implementá-
lo em nossas próprias vidas cotidianas. Quando examinamos constantemente se está 
dentro do princípio ou fora do princípio, nossas vidas podem melhorar. 
 
Educar a Mim Mesmo e Minha Família 
 
A quem estamos destinados a educar com os conteúdos do princípio? Primeiramente, 
isto deve ser para você mesmo. Então, quem vem a seguir? É sua família. Eduque sua 
família com as palavras do princípio. Educação familiar é necessária para que sua 
família possa viver uma vida do princípio como parte de sua própria vida cotidiana. 
Educação familiar é a educação mais importante, seguida pela educação do caráter, e 
então a educação acadêmica. 
 
Para ter certeza que nossos filhos tenham uma boa personalidade, a mãe e o pai devem 
viver uma vida dentro do princípio. Portanto, tribos e vizinhança serão restauradas. 
 
Viva uma Vida dentro do Princípio para receber Graça 
 
Como estamos destinados a viver nossas vidas nesta era do Cheon Il Guk? Devemos 
viver uma vida do princípio. Então podemos receber graça do céu. Uma era quando 
podemos facilmente receber a graça está chegando. Estamos em uma era quando bênção 
será dada para aquelas pessoas que são melhores hoje do que ontem, e melhores amanhã 
do que hoje. Vocês podem fazer isto? (‘Sim’) No início será difícil, mas quando se torna 
seu hábito, então será fácil. 
 
Senhoras e senhores, sou grata do fundo do meu coração. Embora esteja tão frio, vocês 
vieram para este lugar. Estamos aqui por vocês e faremos nosso melhor.  
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Por favor, estejam saudáveis, sempre sejam felizes enquanto servimos a Deus e aos 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Diante dos Verdadeiros Pais, por favor, 
tornem-se filhos e filhas de piedade filial. Kamsahamnida. 
 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vida Após o Seminário de 40 dias em Cheongpyeong 
 

Entendendo a mim mesmo 
 
Através deste seminário de 40 dias, vocês aprenderam sobre o Princípio Divino, sobre 
as palavras de Deus e o mundo espiritual. Vocês também foram capazes de ter um 
entendimento mais profundo sobre si mesmos através do Chanyang, oração na Sala de 
Oração Jeongshim Won e na Árvore da Bênção. É difícil entender a si mesmos de volta 
ao lar quando há tantas distrações, entretanto, vocês tiveram tanto tempo para orar e 
entender a si mesmos aqui, e fizeram resoluções e determinações para mudar suas 
próprias vidas. 
 
Sua identidade é a de ser os filhos e filhas dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais de 
Céu, Terra e Humanidade. Portanto, vocês têm a responsabilidade de viver uma vida 
centrando no Princípio a fim de satisfazer seus pais. 
 
Sua responsabilidade não são apenas as atividades e tarefas na igreja. Sua forma de 
pensar e seu estilo de vida diário também estão incluídos nesta responsabilidade que 
vocês devem cumprir como os filhos e filhas dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais. 
Após o Dia da Fundação, como famílias abençoadas entramos em uma era quando não 
podemos apenas e simplesmente seguir as vidas das pessoas do mundo em geral. 
 
Estilo de Vida deve mudar 
 
Havia um membro que oferecia muitas devoções e condições sinceras fazendo muitas 
atividades na igreja, mas em oposição a essa sua vida pública, sua vida pessoal era 
completamente contrária a uma vida do princípio. A vida pessoal deste membro estava 
centrada na natureza decaída. A indenização para esses membros se torna ainda maior, 
causando assim maiores problemas. 
 
Qual é a era que entramos após o Dia da Fundação? É a era do Cheon Il Guk. Portanto, 
como pessoas do Cheon Il Guk, suas vidas devem mudar para melhor; seus estilos de 
vida devem ser centrados nos Pais Celestiais e nos Verdadeiros Pais e devem cumprir 
sua responsabilidade como filhos e filhas de piedade filial. Vocês devem sempre 
verificar a si mesmos se estão na posição de receber bênção ou não.  
 
Verificando a si mesmo 
 
Portanto, enquanto servem aos Pais Celestiais e aos Verdadeiros Pais do início ao fim 
do seu dia, vocês devem ter um tempo para verificar seu coração com sua consciência. 
Se vocês não fazem isto, então não entenderão e compreenderão onde estão colocados. 
Por isso, eu peço que depois de retornarem para seus lares, que vocês façam uma 
verificação de si mesmos uma vez por dia. Vocês farão isto? (“Sim!”) Tal como vocês 
verificam a si mesmos com um espelho todos os dias para ver se sua aparência é boa, 
vocês devem verificar seu lado interno com o espelho da consciência. 
 
Desde o início das Obras de Cheongpyeong, cada simples dia eu tenho um tempo para 
me verificar centrando nos Pais Celestiais. Eu sempre me pergunto se os Pais Celestiais 
eram capazes de ter satisfação com minha vida. Eu sempre oro e recebo uma resposta 
para minhas questões.  
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Vocês sempre devem perguntar aos Pais Celestiais e aos Verdadeiros Pais em suas 
orações pelo que está errado em seu ser. Se vocês não corrigem esse problema, então 
vocês não podem se tornar indivíduos e famílias que podem mover a fortuna celeste. 
 
Vocês sempre devem oferecer seu melhor para receber grande orientação dos Pais 
Celestiais e dos Verdadeiros Pais. Se vocês não puderam alcançar o que estavam 
destinados a alcançar, então deveriam se arrepender e fazer seu melhor no dia seguinte 
para que os Pais Celestiais possam acreditar que vocês podem fazê-lo. 
 
No final do seu dia vocês devem relatar aos Pais Celestiais e aos Verdadeiros Pais sobre 
suas realizações diárias. Eles vão parar de acreditar em vocês, se não puderem cumprir 
as promessas que fizeram a eles em suas orações anteriores. Por isso é muito importante 
se observar e se verificar onde estão colocados a cada dia. 
 
Tornando-se o Centro de sua Família 
 
Quando retornamos do nosso seminário, devemos nos tornar o centro de nossa família. 
Agora conhecemos o mundo espiritual, o princípio e muitas outras coisas para criar uma 
verdadeira família com amor verdadeiro. Vocês devem se tornar o centro da atividade 
em casa e criar harmonia com seu cônjuge, seus filhos e seus pais. 
 
Ao fazer isso, sua família será uma verdadeira família. Espalhem esta mensagem e 
demonstrem que uma verdadeira família pode ser criada que certamente estabelece o 
reino do céu na terra e no céu. Vocês entendem? (“Sim.”) 
 
Quando retornarem para casa, vocês devem enviar outras pessoas para participarem do 
seminário de 40 dias de Cheongpyeong. Quanto mais membros participam deste 
seminário significa uma vida melhor para todos nós. Nossos filhos terão uma vida bela e 
um mundo pacífico. Mais uma vez, agradeço por participarem deste Seminário de 40 
dias de Cheongpyeong e o Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong 
sempre estará aqui para ajudá-los e suas famílias a prosperarem e terem alegria. 
Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Palavras de Dae Mo Nim de 22 de março de 2013 
 
Estamos fazendo seminários muito rapidamente, mas isto não é feito simplesmente com 
rapidez. As coisas que faço com antecedência, diante dos Verdadeiros Pais, eu faço com 
um sentimento de uma filha filial. As coisas foram abertas anteriormente (O Palácio, o 
Centro da Juventude, etc.) Eu fiz silenciosamente. E também a cerimônia de Seong Hwa 
do Verdadeiro Pai, fizemos bem, certo? A preparação que precisávamos para atender os 
Verdadeiros Pais – todas as coisas foram preparadas antecipadamente e preparadas 
cuidadosamente. Quando vocês olharam para a foto do Verdadeiro Pai, vocês podem ter 
pensado que era uma foto, mas de fato ela foi pintada há algum tempo atrás. Algumas 
pessoas me disseram: "Você é louca, porque o Verdadeiro Pai viverá até 107 anos, etc." 
Mas eu fiz tudo com antecedência. Porque se o Verdadeiro Pai vai para o mundo 
espiritual mais cedo, então não haverá tempo para preparar. A foto aqui (no palco) com 
uma bela cor púrpura, foi preparada antecipadamente. E também a roupa que os 
Verdadeiros Pais usam simboliza os 10 Símbolos de Longevidade [uma cena popular do 
Taoísmo frequentemente vista em telas dobráveis]. As nuvens simbolizam os membros 
sagrados. 
 
Quando o Verdadeiro Pai partiu para o mundo espiritual, ele disse que tudo estava 
cumprido. Ele disse: os membros precisam participar. Depois do Dia da Fundação, 
sendo que os Verdadeiros Pais concluíram todas as coisas, devemos participar, com o 
sentido de trazer as coisas à sua conclusão. Assim, os fios roxos e as outras flores, todas 
as roupas da Verdadeira Mãe preparadas foram escolhidas, e feitas à mão com 
sinceridade. Agora, embora a indústria Tongil seja a "primeira," ela não pode ser mais 
rápida do que Cheongpyeong. Temos o diretor da indústria Tongil aqui, mas o mundo 
espiritual sabia com antecedência, e se preparou. Todas as coisas são o resultado de algo 
que foi feito com antecedência. Além disso, quando vamos ao serviço dominical, nos 
preparamos com antecedência. Mas vocês se preparam com antecedência? Doação, 
roupas limpas, etc. Vamos para a igreja para encontrar os Pais Celestiais, assim, é 
suficiente ir com um terno bonito? Alguns dias atrás eu visitei a igreja, e alguns 
membros foram participar na igreja com uma calça de esquiador, etc. Eu me arrependi, 
sendo que eu não os eduquei bem. Eu sempre sento no fundo porque tenho que sair 
rapidamente. Mas eu verifiquei isto. Eu vi algumas pessoas: seu cabelo não estava 
arrumado, seu rosto não tinha sido lavado, etc. Devemos parecer lindos diante dos Pais 
Celestiais. 
 
O Rev. Choi disse a vocês que Dae Mo Nim fica de pé a noite inteira e agora vem ver 
vocês. Mas eu pareço com alguém que esteve de pé a noite inteira? Eu estou 
encontrando os membros e devo parecer radiante. Não sabemos quando os Verdadeiros 
Pais podem vir visitar nossa família. Não sabemos quando Dae Mo Nim e Heung Jin 
Nim vêm para nossa família. Não sabemos quando Dae Mo Nim e Heung Jin Nim 
podem vir para visitar nossa família (espiritualmente) assim, precisamos limpar bem. 
Devemos limpar todos os dias. Para encontrar os Pais Celestiais, Dae Mo Nim e Heung 
Jin Nim, devemos limpar e manter um ambiente lindo. Então, certamente nossa mente, 
nossa atitude mental e nosso comportamento se tornarão belos.  
 
Por exemplo, em um casal, se o esposo chega em casa do trabalho, e a louça não está 
limpa e etc. A esposa depois da refeição, coloca a louça na pia, e o esposo chega e lava 
a louça. Eu disse para ela: absolutamente não faça isso. Porque a esposa pensava que 
esse era o trabalho do esposo. Mas este não é o trabalho do esposo.  
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Ele está trabalhando nisto e naquilo durante o dia inteiro. Quando o esposo chega em 
casa, a esposa pode fazer uma massagem para aliviar a fadiga. Se eu digo “porque você 
faz seu esposo lavar a louça?”, ferirei o coração da esposa, por isso não digo isso. 
  
Não sabemos quando iremos para o mundo espiritual, mas podemos ir devido a uma 
doença, ou mesmo podemos ir repentinamente, e podemos ir sem arrumar devidamente 
as coisas. Estamos preocupados sobre muitas coisas. No tempo do seong hwa devemos 
preparar muito bem. Nos preocupamos sobre o último desejo e o testamento que 
deixaremos para nossos descendentes. Mas não sabemos quando poderemos ir para o 
mundo espiritual. Mas a coisa mais temerosa não é se preocupar com o último desejo e 
o testamento, mas é se preocupar sobre sua vida habitual. Portanto, precisamos 
absolutamente de um estilo de vida de Fé, Amor e Obediência Absolutos. Se vocês 
vivem juntos, mas não ouvem aos pais, e não vão para a igreja, e não vivem bem, então 
um último desejo e o testamento podem mudar um filho? Isto pode mudá-los? Isto não 
pode mudá-los tão rapidamente. Algum dia iremos para o mundo espiritual. As pessoas 
que vêm se aconselhar, algumas delas até mesmo têm câncer na idade de 20 ou 30 anos. 
Elas me dizem:  "Eu posso ir para o mundo espiritual logo." Assim, precisamos arrumar 
as coisas e colocar as coisas em ordem em nossa família. Quando elas veem as coisas 
que utilizamos quando estamos vivos, os filhos podem dizer: "meus pais viveram de 
forma tão bela!" Precisamos criar o ambiente (o nosso ambiente) belo. Eu visitei uma 
família, e mesmo no caminho de entrada, não se podia entrar facilmente por causa dos 
sapatos desarrumados. Na sala de estar eu nem mesmo podia sentar, porque as coisas 
não estavam arrumadas em boa ordem. Eu disse a eles: "vocês devem educar seus filhos 
para colocarem as coisas em ordem." Na semana passada, eu visitei a igreja de 
Cheongshim. Eu disse para eles educarem os filhos para colocarem seus sapatos bem 
arrumados, etc. Quando está chovendo, eles chegam na porta, e eles fazem isso com 
educação? Os filhos não devem estar no pódio porque vocês não podem educá-los bem 
sobre seus sapatos. E vocês devem olhar para as mãos deles, e talvez levá-los ao 
banheiro e lavar suas mãos. Eu educo os membros da igreja de Cheongshim. Se você 
espera até a hora chegar para fazer as coisas, e não faz com antecedência, você sempre 
estará atrasado. Se você vai às 11 horas da manhã, e Dae Mo Nim chega às 9:30 da 
manhã, e temos que fazer as coisas com antecedência.  
 
Se você vai para o mundo espiritual, enquanto está na terra, é preciso colocar as coisas 
em ordem, e estar preparado. Demonstre aos descendentes um bom exemplo. Vocês 
precisam ter tal atitude em uma vida de fé. Além disso considerar esposo e esposa, etc. 
Não deve haver ‘bloqueios” entre vocês, e não deve haver nenhum ressentimento em 
direção um ao outro. Maus espíritos em nós têm raiva dos outros. Se temos sentimentos 
ruins em relação aos outros, então no mundo espiritual, isto pode ser transmitido para 
eles no mundo espiritual. Em nossa mente, não devemos ter quaisquer sentimentos 
ruins, mas somente ter amor, e ir para os membros da tribo e os membros da família, 
sem nenhum sentimento ruim com cada um deles. Na cultura japonesa, eles não gostam 
da família do esposo e não gostam das palavras dos membros da família do esposo. Mas 
se não educamos os descendentes, não teremos uma boa tribo.  
 
Eu recebi uma carta que dizia: "embora você disse vá para a igreja, eu não vou para a 
igreja, porque não gosto do líder da igreja." Se você não gosta da pessoa, você é aquele 
que recebe o prejuízo, você é aquele que não recebe bênção. Se você tem este tipo de 
mentalidade, isto pode se desenvolver em desejo excessivo, por causa da mente injusta e 
da ausência de amor.  
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Embora Lúcifer conhecesse o propósito da criação, ele pôde cair com Eva, assim, este 
sentimento injusto é muito perigoso. Se você tem um sentimento injusto, isso pode se 
tornar desejo excessivo, e então carência de amor, e você pode se tornar uma pessoa 
negativa. Você precisa resolver seus sentimentos ruins. Você precisa pensar: "Eu careço 
de muitos pontos " com um único coração, mente, corpo e mentalidade.  
 
Como desenvolvi as obras de Cheongpyeong, eu olho para os membros. Aqueles com 
30 anos na igreja, que vieram para o primeiro seminário de 40 dias. Eu olhei para seu 
rancor de sua não indicação. Eles tinham rancor sobre não serem indicados como um 
Messias Nacional, etc. e nenhuma outra posição na igreja. No mundo espiritual a linha 
mais longa (?) pertencia às pessoas fazendo essas nomeações. Deixem seu coração e sua 
mente serem aliviados durante este momento. Mas seu sentimento era tão forte que eles 
não podiam nem mesmo conversar uns com os outros. Cada um destes relacionamentos. 
A filha de uma família veio para minha casa. Os pais não queriam a bênção da segunda 
geração, mas os filhos gostavam um do outro, assim, eles foram abençoados e as 
famílias puderam viver bem juntas. Por isso, os pequenos sentimentos ruins em mim 
podem se tornar ressentimento, e mais tarde no mundo espiritual, pode se tornar um 
problema. Assim, se você tem quaisquer sentimentos ruins sobre líderes da igreja, você 
tem que deixar isto ir embora. Resolvam toda a mentalidade ruim entre pessoas; deixem 
isto ir embora. Se vocês têm tais sentimentos ruins com um membro da família, vocês 
podem deixá-lo se aproximar se há um problema. Eu espero que todos vocês possam se 
posicionar bem. Para os cidadãos do Cheon Il Guk como somos, podemos mover a 
fortuna celeste. Essa é a vida familiar e individual que vocês precisam ter. Esse é o 
ambiente de amor que vocês precisam criar. Eu espero que vocês entendam tudo isto. 
Eu fiz assim antes, assim, no Cheon Il Guk, no tempo do Festival da Azaleia, eu 
gostaria de resolver todo ressentimento.  
 
Se vocês têm ressentimento, causado em parte por sua mente, mas também em parte por 
coisas espirituais, eu quero conectá-los com a fortuna celeste no tempo do Festival da 
Azaleia. Mesmo se a realidade espiritual de antepassados se torna de Espíritos Bons 
Absolutos e da linhagem de Deus. Recentemente tal mundo chegou. Vocês podem 
comprar algum item, mas vocês não podem ver maus espíritos dentro dele. Antes de 
levá-lo para dentro de sua casa, precisamos utilizar o sal bento. São poucas pessoas que 
utilizam sal bento nestes dias. Em tempos antigos nós o utilizávamos mais. Agora 
apenas desejamos, "oh, vá embora!” Vocês acham que poderiam santificar as coisas 
assim? Em alguns casos, o sal bento até mesmo ficou endurecido devido a não ser 
utilizado. A casa de algumas pessoas nem mesmo tem sal bento! Agora, fazemos 
cerimônia de liberação de antepassados, mas vocês ainda devem utilizar o sal bento. 
Espíritos Bons Absolutos podem ajudar a tirar maus espíritos de itens que compramos. 
Aqueles maus espíritos podem entrar em seu corpo. Espíritos Bons Absolutos entrarão e 
tirarão os maus espíritos. Mas isto pode voltar novamente. Depois do Festival da 
Azaleia do ano passado, pessoas que participaram, e aqueles que participaram da 
Cerimônia de Liberação de Antepassados, tiveram seus problemas resolvidos, mas se 
você não participou, Espíritos Bons Absolutos no mundo espiritual, nossos 
antepassados como Espíritos Bons Absolutos, fizeram ainda mais do que na terra. Eles 
dominam espíritos mais fracos, etc. Apesar de seus seres se tornarem Espíritos Bons 
Absolutos, as coisas ruins que eles fizeram na terra ainda estão em suas memórias. Se 
você veste as mesmas roupas que vestiu ontem, é a mesma coisa com os Espíritos Bons 
Absolutos no mundo espiritual. Memórias ruins ainda estão com eles.  
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Portanto, no Festival da Azaleia, fazemos cartas dos desejos, e as queimamos, e se visto 
espiritualmente, é um fogo espiritual para memórias. Não é fogo, mas luz espiritual. 
Depois do Festival da Azaleia dos últimos anos, suas memórias ruins serão totalmente 
apagadas. Se as memórias ruins são apagadas, é bom. Durante o Festival da Azaleia, se 
você fez bênção de antepassados, você precisa vir para o Festival da Azaleia. Se você 
não veio no ano passado, deve vir este ano para apagar as memórias ruins. Quando um 
espírito viveu na terra, espíritos no mundo espiritual podem ver as coisas ruins. Se você 
separá-los, os espíritos não podem ver os registros de nossos antepassados Bons 
Absolutos. Os Espíritos Bons Absolutos dizem para os maus espíritos em nós com uma 
voz agradável: “vocês não querem viver no céu?” E os maus espíritos dirão, “vamos ver 
que vida vocês tiveram na terra!” Se os Espíritos Bons Absolutos tiveram uma vida 
ruim, então os maus espíritos podem fazer acusação. Os Espíritos Bons Absolutos 
podem fazer bem para nós, se os maus espíritos não podem acusar ou ver sua parte 
ruim. Não esqueçam o que estou dizendo! Vocês frequentemente esquecem o que digo 
depois da próxima sessão de chan yang!  Eu disse para vocês: façam as coisas com 
antecedência, deixem seus sentimentos ruins irem embora, e resolvam todas as coisas, e 
endireitem as coisas para seus antepassados com a vinda do Festival da Azaléia.  Os 
Verdadeiros Pais estão trabalhando muito duro. O Verdadeiro Pai está encontrando 
líderes no mundo espiritual, e a Verdadeira Mãe está encontrando pessoas aqui na terra. 
Os Verdadeiros Pais querem que vocês façam testemunho, e se tornem membros 
preciosos. Eu encerrarei aqui. Obrigada."  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos tornar pessoas do Cheon Il Guk 
 
Graça do Dia da Fundação 
 
Depois de concluir o evento, a Verdadeira Mãe me perguntou: “Houve alguém que não 
pôde receber a graça?” E eu respondi: “Não, todos receberam a graça com um coração 
de gratidão.” À medida que o dia se aproximava, embora a Verdadeira Mãe tivesse 
trabalhado realmente duro pelos últimos anos, ela trabalhou ansiosamente mais 
intensamente para que todos pudessem receber toda a graça no Dia da Fundação. A 
Verdadeira Mãe disse que ela trabalhou duro e ofereceu sincera devoção intensamente 
todos os dias pelos últimos 6 meses. 
 
Foi o mesmo como no tempo da Coroação da Realeza de Deus (13 de janeiro de 2001), 
o que eu vi durante este Dia da Fundação, foi a luz brilhante dos Pais Celestiais. A luz 
da fortuna celeste brilhou intensamente sobre as pessoas. Esse é o motivo pelo qual 
vocês devem ter o coração de: ‘Hoje eu recebi as bênçãos celestiais da fortuna celeste. 
Eu não manterei isto comigo, mas compartilharei isto com meus próximos e meu clã, e 
me tornarei os pais que moverão a fortuna celeste e devo ser capaz de dar alegria e 
felicidade para todas as pessoas.’ 
 
O Dia da Fundação foi um dia muito especial. Foi um dia de ser perdoado por nossos 
pecados passados. Nos tornamos novas formas de vida, assim, devemos viver nossas 
vidas com um corpo e um coração como uma criança. Sejam gratos pela bela fortuna 
celeste e grande bênção que vocês receberam ontem, e viver de forma bela é a única 
forma de retribuir o que vocês receberam. 
 
Vida do Povo do Cheon Il Guk após o Dia da Fundação 
 
A partir de agora, vocês devem se tornar pessoas que podem corrigir a natureza decaída, 
a inveja, ódio, o coração de falsidade, arrogância e etc. Viver uma vida justa e não 
olhar, ouvir e dizer coisas ruins é a única forma para vocês viveram uma vida de 
fortuna. 
 
A partir de agora, vocês devem ser cuidadosos com o que dizem. Quando você está 
tendo uma conversa com seus amigos, não pense que eles estão dizendo tudo para você. 
Há coisas que eles não dizem nem mesmo para você. Entretanto, agimos como se 
soubéssemos de tudo depois de ter essas conversas. Você está violando o coração de 
uma pessoa quando fala sobre ela como se soubesse de tudo apenas porque vive perto 
dela ou porque vai para a mesma igreja. Nunca saberemos 100% sobre a outra pessoa. 
Também não estamos em uma posição de dizer que essa pessoa cometeu um pecado. 
Devemos primeiramente obter uma bela personalidade, e quando a outra pessoa comete 
um pecado, você deve abraçá-la com amor para que os Pais Celestiais não se sintam 
mal, e não fazer essa pessoa se sentir correta para que satanás e o mal olhem e apoiem 
essa pessoa, Devemos ajudar essa pessoa para que ela possa aperfeiçoar sua 
personalidade. 
 
Após o Dia da Fundação, devemos amar uns aos outros. Vocês devem fazer seu melhor 
para se tornarem pessoas cheias de amor para que qualquer um possa vir e confiar em 
vocês. Em relação à sua família, vizinhança e clã, vocês devem começar a estabelecer o 
ideal de criação dos Pais Celestiais.  
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Vocês devem trabalhar duro para se tornarem pessoas com uma personalidade perfeita 
que podem cumprir a Vontade dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra 
e Humanidade que anseiam pela vida antes da Queda de Adão e Eva. 
 
Recebemos grande graça e bênção. Qualquer coisa pode ser feita a partir de agora. 
Podemos fazer isto. Não há nada impossível. Esse é o motivo pelo qual devemos correr 
em frente. Vocês devem transmitir esta mensagem para todos que encontrarem. 
Primeiro, vocês devem testemunhar sua família depois de retornar para casa. Enquanto 
você tiver a mentalidade de sacrifício e dedicação, você pode testemunhar sua família. 
Se você tem a mentalidade de sacrifício, dedicação e amor, então você é capaz de 
testemunhar seu clã. Se você tem a mentalidade de sacrifício, dedicação e amor, então 
você é capaz de testemunhar sua vizinhança. Vamos correr em frente e ter a 
mentalidade: ‘Não há nada impossível. Se eu faço isto, isto será feito. Se eu me movo, 
isto será feito. Se eu pratico, então isto será feito.’ Nunca esqueçam que vocês são o 
povo do Cheon Il Guk e os filhos do Cheon Il Guk. Peço que vocês se tornem belos 
membros da igreja de Unificação cujo estilo de vida, coração e corpo possam refletir 
beleza para todas as outras pessoas. 
 
Senhoras e senhores, este ano, 2013, é um ano pelo qual temos esperado. Este também é 
o primeiro ano do Cheon Il Guk. Por favor, estejam saudáveis e se tornem uma família 
feliz e um indivíduo que os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade desejam que vocês sejam. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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A Era do Cheon Il Guk é um Tempo de Viver com Gratidão 
 
Enquanto vivermos nossas vidas, devemos sempre ter um coração de gratidão mesmo 
quando enfrentamos problemas difíceis e eventos desafortunados dentro de nossa 
família. Por que? Porque isto poderia ter sido pior. Esse é o motivo pelo qual vocês 
devem começar a pensar: ‘A razão pela qual terminei nesta extensão é por causa do 
apoio dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade’. Em cada 
aspecto de nossas vidas devemos sempre ter um coração de gratidão. 
 
Felicidade e Infelicidade vêm da mesma pessoa 
 
Há amor na mentalidade de gratidão. Se você pode viver sua vida de forma positiva 
centrando nesse amor, então isto ajudará grandemente você a criar uma personalidade 
perfeita. Entretanto, se você é negativo em toda forma possível e nunca é grato, e 
reclama sobe tudo, isto somente levará você para a infelicidade. 
 
Vocês não concordam que ‘Quem traz felicidade e infelicidade a este mundo é você 
mesmo?’ (‘Sim!’) Felicidade e infelicidade vêm da mesma pessoa. Mas algumas 
pessoas dizem: ‘Se eu conseguir alguma ajuda, então eu serei feliz, mas quando não 
tenho essa ajuda, então serei infeliz.’ Há momentos quando os Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade não podem nos ajudar, embora eles 
queiram fazer isso. 
 
Somos as pessoas mais felizes deste mundo. É porque conhecemos a forma de ter um 
relacionamento dar e receber com os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra 
e Humanidade através das palavras dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. 
Somos famílias que movem a fortuna celeste e não a má fortuna. Todos temos fortuna 
celeste. A fortuna celeste pode ser recebida dos Pais Celestiais, dos Verdadeiros Pais de 
Céu, Terra e Humanidade, dos espíritos bons absolutos e os anjos. 
 
Devemos ser gratos por ter espíritos bons absolutos que nos auxiliam com a fortuna 
celeste através da autoridade especial dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade. Como diz no Juramento da Família: ‘A família que pode mobilizar a 
fortuna celeste’, os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade tiveram que seguir 
através de um caminho de sangue, suor e lágrimas para ter a fortuna celeste. 
Frequentemente dizemos: ‘sangue, suor e lágrimas,’ mas nunca soubemos quanto 
conteúdo existe por trás dessas palavras. Não temos claro realmente o que é o caminho 
de sangue, suor e lágrimas. Agora a Verdadeira Mãe está derramando muitas lágrimas. 
Ela derrama lágrimas quando pensa sobre as grandes condições de indenização que 
foram oferecidas até agora. 
 
Entretanto, nunca entendemos isto adequadamente porque os Verdadeiros Pais de Céu, 
Terra e Humanidade ofereceram todas as condições e deram a posição de nos abençoar 
sem quaisquer condições. Será evidente a vocês depois que forem para o mundo 
espiritual sobre o precioso valor de ser uma família abençoada sem o pecado original. 
Vocês entenderão isto quando forem para o mundo espiritual mais tarde, mas virá o 
tempo quando esses espíritos bons absolutos olharão para vocês de forma diferente por 
terem vivido como famílias abençoadas na terra com os Verdadeiros Pais de Céu, Terra 
e Humanidade. 
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Pais Celestiais e os antepassados bons absolutos 
 
Demos nascimento a novos espíritos bons absolutos através das sessões de Chanyang 
Yeoksa. Os maus espíritos são liberados de nosso corpo, e então depois de 100 dias eles 
participam da cerimônia de bênção dos antepassados, e então se tornam espíritos bons 
absolutos que se colocam em uma posição de apoiar as famílias abençoadas. Aqueles 
membros que nunca participaram na cerimônia de liberação de antepassados devem 
fazer isto. Agora nos tornamos pessoas do Cheon Il Guk. Vocês devem ser gratos pelos 
antepassados bons absolutos que são os únicos que podem nos apoiar. 
 
O mal começou a partir da Queda de Adão e Eva, assim, somos levados a ser maus. 
Nossa linhagem era uma má linhagem totalmente controlada por satanás. A 
personalidade, ação e todos os outros conteúdos de nossa vida são resultados do que 
nossos antepassados viveram no passado. A linhagem dos Pais Celestiais nunca existiu. 
Entretanto, agora começando com nossos Pais que nos deram nascimento, estamos 
dando nascimento a uma linhagem boa absoluta que é totalmente controlada pelos Pais 
Celestiais. 
 
Antes de conduzirmos a cerimônia de liberação de antepassados e a cerimônia de 
bênção de antepassados não podíamos responder a questão: ‘Você tem uma linhagem 
boa absoluta em sua linhagem?’ Mas agora, temos a linhagem do bem absoluto, a 
linhagem de domínio direto dos Pais Celestiais e uma linhagem onde podemos viver 
juntos no céu. O ambiente no mundo espiritual foi completamente mudado. Nossos 
antepassados estão vivendo em uma mentalidade de felicidade. 
 
Chanyang se tornou mais forte após o Dia da Fundação 
 
A força das sessões de Chanyang Yeoksa melhorou grandemente comparado com o 
tempo antes do Dia da Fundação. Neste momento o Verdadeiro Pai está dizendo para os 
espíritos bons absolutos: “Se vocês não mostram que o mundo espiritual está vivo nesta 
era, a Vontade de Deus não pode ser concluída até 2020. Esse é o motivo pelo qual 
todos os espíritos bons absolutos devem descer na terra e salvar todos os descendentes”, 
por isso estes espíritos bons absolutos que receberam essa educação, estão fazendo 
obras maiores durante as sessões de Chanyang Yeoksa. O poder espiritual mudou 
completamente antes e depois do Dia da Fundação. Eu posso ver que o poder se tornou 
mais forte quando vejo os membros nas sessões de Chanyang Yeoksa. 
 
Quando vocês participam com esforço definitivo no Chanyang depois do Dia da 
Fundação, vocês podem obter adequada mentalidade saudável e se tornar famílias 
felizes com a fortuna celeste e sem quaisquer problemas espirituais. 
 
Eu gostaria de terminar meu discurso pedindo para vocês se tornarem filhos preciosos 
de piedade filial diante dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade e viver uma 
vida feliz. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vida como Pessoas do Cheon Il Guk rumo à Visão 2020 
 
Os maus espíritos que estão em nosso corpo estão arruinando nossas vidas. Esse é o 
motivo pelo qual é surpreendente ter espíritos bons absolutos após finalizar a liberação e 
cerimônia de bênção de antepassados até a 210ª geração antes do Dia da Fundação do 
Cheon Il Guk. Não devemos mais cometer pecados de agora em diante. Para termos um 
bom e completo corpo humano enquanto vivemos nossas vidas como pessoas do Cheon 
Il Guk, devemos estar cumprindo nossas responsabilidades. 
 
Pessoas do Cheon Il Guk que devem ter Aperfeiçoado suas 
Personalidades 
 
Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade declararam o Cheon Il Guk no Dia da 
Fundação. Este foi um momento claro, puro e belo. Se vocês são capazes de entrar nesse 
lugar, então vocês podem se tornar uma pessoa que pode mover a fortuna celeste como 
o povo do Cheon Il Guk. Se somos capazes de viver no Cheon Il Guk, então somos 
capazes de viver dentro da fortuna celeste, e não na má fortuna. Para vivermos de 
acordo com nossa própria vontade, devemos estar vivendo de uma forma dentro do 
princípio em nossa cabeça, coração e vida. Entretanto, eu me tornei preocupada. Eu 
senti: ‘Eu devo fazer algo para que os membros possam viver no Cheon Il Guk. Eles 
deveriam estar vivendo com um coração e corpo de vida para o benefício dos outros 
sem natureza decaída, mas isto ainda não está acontecendo. Este é um problema sério.’ 
 
A vida após o Dia da Fundação do Cheon Il Guk é a mais importante. Vocês não devem 
falar palavras más. Vocês não devem ver coisas más. Vocês não devem ouvir coisas 
más. Vocês não devem fazer ações más. Vocês devem ser capazes de viver somente 
pelo amor. Por exemplo, se alguém comete um crime, então vocês não devem apenas 
criticá-lo, mas vocês devem protegê-lo e silenciosamente educá-lo para que não cometa 
isto novamente. É a mesma coisa com suas famílias e a mesma coisa com os 
relacionamentos na igreja. Quando somos capazes de viver como pessoas do Cheon Il 
Guk e aperfeiçoar nossas personalidades, então as obras sem precedentes de céu e terra 
acontecem através da fortuna celeste. 
 
Você deve mudar sua vida para receber bênção 
 
Nesta era do Cheon Il Guk não devemos mais ter arrogância. E vocês não devem pensar 
que já aperfeiçoaram suas personalidades apenas porque já se registraram no Dia da 
Fundação do Cheon Il Guk. Agora que nos tornamos o povo do Cheon Il Guk devemos 
ser mais suaves e mais modestos. 
 
O mundo está agora em seu pico. Eles estão vivendo em um ambiente muito difícil e 
doloroso. A vida melhorada e diferente deve vir das pessoas do Cheon Il Guk. Vocês 
devem entender que devem concluir e aperfeiçoar suas personalidades através de viver 
uma vida do princípio. Devemos viver uma vida onde as pessoas em geral ficarão com 
inveja e não saberão o que fazer. Para isto acontecer, vocês devem se unir como unidade 
em sua família, viver para o benefício dos outros e amar uns aos outros. 
 
Todos dizem: ‘Isto é terrível’, ‘Aquilo é terrível’. Mas quando vejo seus ‘problemas’ 
posso ver que isso será resolvido uma vez que a família se une como uma unidade e 
ama uns aos outros.  
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Os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade criaram um 
ambiente onde os espíritos bons absolutos e os antepassados bons absolutos podem nos 
ajudar o tempo todo. Entretanto, não importa quantos espíritos bons absolutos tentem 
nos ajudar, se não mudamos, então não podemos receber este apoio.  
 
Nossa vida deve mudar. Se vocês não mudaram em nada, então vocês não podem ficar 
com raiva dos Pais Celestiais, dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade e dos 
espíritos bons absolutos porque eles não deram bênção para vocês. 
 
Cultura do Povo do Cheon Il Guk 
 
A partir de agora devemos nos recompor e centrar nossas vidas na igreja e no princípio. 
E devemos ir para a igreja todos os domingos. Vocês devem relatar sua semana e 
receber fortuna celeste. Vocês devem receber o ambiente onde os Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade têm posse. 
 
Como as pessoas do Cheon Il Guk deveoms ir para a Igreja e estabelecer a cultura do 
dízimo. Mesmo os filhos, quando eles, por exemplo, recebem 10.000 Wons como 
dinheiro para ter no bolso, eles devem oferecer 1.000 Wons como dízimo. Dizem que os 
hábitos até os 3 anos de idade durarão para sempre. Esse é o motivo pelo qual para a 
cultura do dízimo ser estabelecida vocês devem criar um ambiente para que seu filho 
possa seguir esta cultura desde que é pequeno. 
 
Também devemos abandonar a cultura de ver de forma errada, ouvir de forma errada e 
falar de forma errada em nossa própria família, igreja e vizinhança. Se vivemos uma 
vida bela, então a fortuna celeste e a bênção virão para nós e isto nos levará a criarmos 
uma cultura de testemunho para as pessoas ao nosso redor e nossos vizinhos. 
 
A Estrela da Providência rumo a Visão 2020 
 
Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade disseram: “Como as pessoas do 
Cheon Il Guk, devemos ter orgulho do princípio, dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade, de nossas vidas e de todas as coisas, e testemunhar para muitas pessoas”. 
Sendo que foi declarado completar a providência dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros 
Pais de Céu, Terra e Humanidade até o ano de 2020, vocês devem pensar: ‘Esta é minha 
responsabilidade’. Vocês devem se colocar na linha de frente do testemunho. Não façam 
isto porque outra pessoa disse para vocês fazerem ou não parem de fazer porque 
ninguém mais está fazendo. A iniciativa para testemunhar deve vir de dentro de vocês. 
 
Por favor, se tornem donos da providência. Por favor, se tornem donos e sigam para a 
igreja, e fiquem preocupados se vocês não veem alguns de seus membros amigos na 
igreja, e vocês devem entrar em contato com eles. E também, por favor, se tornem 
membros que criarão uma atmosfera ou terão um coração de fazer o testemunho, se o 
testemunho não está indo bem na igreja. Eu peço que vocês mudem suas vidas para que 
mais uma vez novamente no ano 2020 possamos todos voltar aqui e celebrar o dia das 
boas vindas aos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Eu acredito que todos 
poderemos fazer isto. 
 
Eu sou realmente grata a todos os membros que vieram aqui hoje. Eu sou grata a todos 
os membros que estão vivendo suas vidas centrando na vontade de Deus.  
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As obras de Cheongpyeong prometem assumir a responsabilidade de apoiar os 
membros. Todos devemos nos tornar filhos e filhas de piedade filial diante dos 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Responsabilidade das Pessoas do Cheon Il Guk 
 
Vocês devem fortalecer suas mentes: ‘Eu tenho que liberar mais maus espíritos para que 
possa me tornar um ser humano perfeito após o Dia da Fundação. Eu entendi mais sobre 
o princípio e vivo por ele’. Isto é porque maus espíritos farão obras maiores para nos 
impedir de viver uma vida como pessoas do Cheon Il Guk. Vocês devem primeiramente 
ter a mentalidade de liberar esses espíritos antes de dizer que vocês são pessoas 
completas. Se vocês podem se aperfeiçoar em casa, então vocês não devem vir para 
Cheongpyeong. Esse tipo de tempo deve vir rapidamente. O dia quando os membros 
não precisarão vir para Cheongpyeong deve chegar muito rapidamente. 
 
Entretanto, ainda não estamos nessa situação. Devemos liberar os maus espíritos logo 
que possível de nossos corpos porque eles estão controlando nossos corpos e causando 
doença e dor. Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade criaram isso para que 
possamos viver dentro do Cheon Il Guk centrando no Dia da Fundação, mas porque 
vivemos nossas vidas de forma errada, o que vocês fariam se este mundo voltasse a 
estar sob o controle de satanás e o mal novamente? Satanás está trabalhando realmente 
duro para que este mundo não seja tomado dele. 
 
Vamos Cumprir nossas Responsabilidades rumo à Visão 2020 
 
Devemos testemunhar até o ano 2020. Agora cada nação tem um objetivo para 
testemunhar até o ano 2020. Esse é o motivo pelo qual vocês devem mergulhar no 
testemunho. Vocês devem ser insanos ao testemunhar. Vocês não devem ter o coração 
que ‘Alguém mais fará isto’. Há um objetivo em nível mundial para o número de 
pessoas que devem ser testemunhadas até o ano 2020. Esse é o motivo pelo qual vocês 
devem tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade. 
 
Vocês sabem o que eu disse desta vez para os líderes e pastores da Coreia? Eu falei a 
eles sobre o número de pessoas que devem ser testemunhadas em um ano, em um mês, 
em uma semana e em um dia até o ano 2020. E eu também enfatizei que o objetivo para 
o número de pessoas que devem ser testemunhadas na Coreia deve ser aparente como 
também para o número que deve ser alcançado por membros individuais. Se esse é o 
objetivo que os Pais Celestiais, os Verdadeiros Pais e todos nós devemos alcançar, então 
devemos seguir isto. 
 
Devemos planejar decisivamente e ter uma forte determinação e resolução que 
cumpriremos esta responsabilidade, e não apenas os líderes e pastores. Todos devemos 
trabalhar com a mentalidade: ‘Eu testemunharei por esta quantidade de horas’. Primeiro 
vocês devem começar a partir de sua própria família, clã, e então para seus vizinhos. Eu 
peço que vocês façam seu melhor para que o mundo que os Pais Celestiais, os 
Verdadeiros Pais e nós esperamos possa ser estabelecido até o ano 2020. 
 
Nunca esqueçam que vocês são os filhos dos Verdadeiros Pais e se tornam membros 
preciosos que alcançarão o padrão de piedade filial diante dos Verdadeiros Pais. 
Kamsahamnida.  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos Tornar Filhos Abençoados que se preparam para o Futuro 
 
Vida de Gratidão 
  
Seu estilo de vida deve mudar através de sua vida de fé. Através do ‘Seminário 
Sunghwa de 14 dias de Cheongpyeong para Estudantes de Japão e Coreia’ e o 
‘Seminário de Verão de 40 dias Internacional para Filhos Abençoados’ aprendemos 
quem somos. Depois que voltamos para casa, nosso estilo de vida deve mudar. 
 
Vocês devem se tornar membros que podem orar. A partir de agora, vocês devem se 
tornar membros que podem oferecer uma inclinação diante dos Verdadeiros Pais depois 
que levantam de manhã. Vocês devem oferecer uma oração dizendo, ‘Bom dia!’ e 
‘Obrigado por me proteger!’. A partir de hoje, quando vocês saem para a escola, por 
favor, digam para os Verdadeiros Pais ‘Estou indo para a escola agora!’ 
 
Vocês não podem viver como querem quando voltam para casa. Isto é porque os 
Verdadeiros Pais estão lá com vocês. Os Verdadeiros Pais estão vivendo em sua casa. 
 
Para onde vocês acham que os Verdadeiros Pais iriam? Para um lar sem pecado 
original? Ou para um lar com pecado original? Eles iriam para um lar sem o pecado 
original. Vocês devem entender que os Verdadeiros Pais estão lá com vocês em casa e, 
por isso, vocês devem mudar seu estilo de vida. Antes deste seminário vocês não 
sabiam disto e talvez possam ter vivido de forma errada, entretanto agora vocês sabem 
disto. 
 
A partir de agora, vocês devem cumprimentar os Verdadeiros Pais, ‘Voltei para casa!’, 
‘Estou saindo agora!’, ‘Vamos comer!’, e ‘Muito obrigado’, e viver uma vida com o 
coração de gratidão. Vocês devem dizer ‘obrigado’ por terem nascido sem o pecado 
original. Por isso vocês deveriam também ter gratidão em relação aos seus pais que 
deram nascimento a vocês sem o pecado original. Digam ‘obrigado’ para seus amigos 
de 2ª geração na igreja. Este é o estilo de vida de gratidão que vocês devem estar 
praticando. 
 
Como um filho de 2ª e 3ª Geração 
 
Vocês não devem beber álcool e fumar cigarros a partir de hoje. Vocês não devem mais 
usar drogas. Isto é sério! O que quer que vocês façam, estas são as coisas que vocês não 
devem  
 
Há muitas tentações de álcool e cigarros quando vocês vão para a universidade. Esta é a 
cultura de uma universidade. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ter uma 
mentalidade séria, ‘Eu sou de 2ª ou 3ª geração sem o pecado original. Eu não devo fazer 
isto’. Vocês não podem fumar ou usar drogas e ver e tocar coisas ilícitas nem comer o 
fruto. Mulheres não devem olhar para outros homens como um parceiro ou tocá-los 
antes de receber a bênção. Homens também não devem ver, tocar ou cruzar a linha com 
outras mulheres antes da bênção. Vocês não devem participar em ações tais como beber 
álcool, fumar cigarros, usar drogas e ter relacionamentos ilícitos. 
 
Vocês são completamente diferentes dos filhos fora desta igreja. Vocês não têm o 
pecado original.  
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Vocês devem estar conduzindo os filhos de fora, mas vocês não podem estar em uma 
situação de segui-los. Qualquer coisa que vocês estejam fazendo não devem esquecer 
que, ‘Eu sou da 2ª ou 3ª geração. Eu sou um filho sem o pecado original’. 
 
Vocês nasceram sem o pecado original, portanto vocês devem se livrar da natureza 
decaída. Vocês não podem ter desconfiança, inveja, raiva, vingança, falsidade, ganância 
e mentir para as pessoas. 
 
Se vocês não podem viver uma vida com orgulho e confiança como 2ª e 3ª geração, 
então vocês não podem cortar a má linhagem de seus antepassados quando eles viveram 
na terra com o pecado original. Vocês não podem cortar esse ciclo vicioso do mal. A má 
história de satanás é uma história muito longa. 
 
Apenas porque vocês nasceram sem o pecado original não significa que vocês se 
tornarão pessoas belas. Esse não é o caso. Vocês devem fazer algum esforço. Vocês 
devem ter um coração de gratidão em relação a todas as coisas e ter fé absoluta. 
 
Vocês devem ir à igreja. Ir à igreja enxertará fé absoluta em vocês. Se vocês não têm 
uma vida apaixonada de ir à igreja, então vocês não podem mudar suas ações erradas do 
passado. 
 
Estude para preparar seu futuro 
 
Quem são vocês? Vocês devem estar realmente estudando bastante enquanto são 
estudantes agora. 
 
Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade vieram a esta terra para restaurar a 
humanidade. Qual é a forma de restaurar estas pessoas? Todos devemos testemunhar. 
 
Vocês devem estudar bastante e se matricular em uma boa universidade, e trabalhar em 
uma posição muito boa quando saírem para a sociedade. Vocês também devem 
trabalhar bastante na Vontade de Deus. A igreja tem um futuro para cumprir muitas 
coisas porque ela tem vocês. Vocês podem fazer qualquer coisa na sociedade como 
também na Vontade de Deus. 
 
Vocês que nasceram sem o pecado original e que podem recriar este mundo para o 
mundo dos pais celestiais, devem estar estudando bastante como estudantes ou não? 
Vocês devem realmente estudar bastante. Vocês não podem estudar apenas porque seus 
pais dizem para vocês fazerem isso, ou não estudar porque eles não dizem isso. Vocês 
devem fazer isso a partir de vocês mesmos. 
 
Aqueles que podem estudar têm alta concentração. Concentração! Vocês devem se 
concentrar quando ouvem o que seus professores dizem. Vocês também precisam desta 
concentração quando voltam para casa da escola e fazem seu trabalho de casa, e se 
preparam para o próximo dia. Vocês devem ter o coração de ‘Eu tenho que recriar a 
mim mesmo para que eu possa me tornar uma pessoa que trabalhará na sociedade’. 
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Sempre estar em um estado agradável 
 
Qual é sua idade? Entre 13 a 18 anos? Vocês não podem apenas cuidar de sua 
aparência. Vocês não podem ter 4 ou 5 piercings. Um par de brincos é suficiente e você 
não precisa deles quanto está na escola elementar ou ensino médio. 
 
Irmãos não devem ter piercings. Vocês não podem furar seu umbigo ou nariz. Isso é o 
que as crianças do mundo externo fazem. 
 
As mulheres devem vestir algo adequado como mulheres. Vocês não podem usar algo 
como uma camisa sem mangas. Quando uma mulher tenta pegar alguma coisa, ela 
sempre deve tentar pegar isso sem mostrar seus peitos. 
 
Vocês não podem usar calças apertadas nem calças baggie que recolhem a sujeira e 
limpam as ruas. 
 
Vocês não podem tingir sua cabeça de vermelho ou amarelo e andar na rua vestido de 
forma estranha. Se vocês fazem isso, então vocês serão facilmente influenciados pelo 
mundo exterior. Então, vocês cometerão algum pecado. 
 
Vamos nos tornar Filhos Abençoados que se preparam para o futuro 
 
Vocês devem começar a viver sua vida, ‘Eu sou da 2ª e 3ª geração. Eu não tenho o 
pecado original’ e devem se tornar membros que serão novamente belos filhos de 2ª e 3ª 
geração. Vocês entendem? Presidentes e senadores famosos do mundo devem ser 
produzidos a partir da 2ª e 3ª geração. Vocês também devem avançar para o mundo 
jurídico e a mídia social. Esse é o motivo pelo qual vocês devem estudar bastante. 
Vocês entendem? Agora vocês vão estudar bastante? Isto é uma promessa! Fizemos 
essa promessa agora! Tudo bem? 
 
Quando perguntei aos pais celestiais, ‘Pais Celestiais! Quão espertos são os filhos de 2ª 
e 3ª geração?’ e Ele respondeu, ‘Eu fiz o cérebro deles ser esperto para estar no nível 5 
acima de suas turmas’. Por favor, tornem-se estudantes que estudarão com a 
mentalidade, ‘Eu tenho que estar no nível 5 em minha sala de aula’. Vocês entendem? 
 
Por favor, não se inclinem para o mundo exterior e estudem bastante, e tenham uma boa 
vida de fé ouvindo cuidadosamente o que seus pais dizem. Deixando vocês com estas 
palavras, eu gostaria de vê-los novamente no próximo ano em melhores condições. 
 
Por favor, compreendam que os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais estão sempre ao 
seu lado, e façam seu melhor. Por favor, tornem-se 2ª e 3ª gerações que podem ser 
amados e cumprir sua tarefa como filhos e filhas de piedade filial diante dos 
Verdadeiros Pais e seus pais que deram nascimento a vocês. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Grandes Obras com o Verdadeiro Pai 
 
Annyeonghaseyo. (‘Annyeonghaseyo!’) Sou muito grata por ver muitos membros neste 
dia. Exatamente agora é um tempo para oferecer nossa ‘Gratidão’ aos Pais Celestiais e 
aos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Acredito que enquanto vivemos 
nossas vidas em casa e na igreja, devemos primeiramente relatar aos Pais Celestiais e 
aos Verdadeiros Pais, e nesse relato o coração de ‘gratidão’ é mais importante e algo 
que devemos manter. Aqui nas Obras de Cheongpyeong, antes de qualquer coisa e 
sempre relato aos Pais Celestiais e aos Verdadeiros Pais, e conduzo isto com um 
coração de gratidão. Nos reunimos aqui com o mesmo coração, ‘Pais Celestiais e 
Verdadeiros Pais, por favor, estejam aqui conosco durante estas Grandes Obras. E 
estamos sempre gratos’.  
 
Durante estas Grandes Obras, o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe, e os Verdadeiros 
Filhos a partir do mundo espiritual estarão sempre aqui, por isso peço que vocês façam 
seu melhor.  
 
O Verdadeiro Pai disse que Ele resolverá problemas espirituais e de 
insanidade 
 
Depois que o Verdadeiro Pai foi para o mundo espiritual e olhou para todos os membros 
e seres humanos, ele compreendeu que problemas de espiritualidade e insanidade são 
muito sérios e disse, “Vamos resolver problemas espirituais e doenças mentais durante 
estas Grandes Obras. Vamos curar os membros com problemas espirituais. 
Especialmente os membros que estão sofrendo de insanidade.” 
 
Eu também concordo que os problemas espirituais são sérios. Quando vejo membros 
com insanidade, especialmente a segunda geração, sempre fico nervosa durante os 
seminários. O Verdadeiro Pai viu isto e disse, “Já é difícil viver de acordo com a 
vontade da própria pessoa, mas é muito mais difícil viver com estes problemas 
espirituais. Temos que retirar isto deles.” Em outras palavras, ele disse para curarmos os 
membros que particularmente sofrem de insanidade espiritual. Todos temos este 
problema. Todo este problema será removido durante este tempo, assim, por favor, faça 
seu melhor.  
 
Grandes Obras com o Verdadeiro Pai 
 
Exatamente agora, o Verdadeiro Pai está aqui conosco. Como vocês sabem, o 
Verdadeiro Pai acabou de viajar com a Verdadeira Mãe no Japão. Quando a Verdadeira 
Mãe voltou para a Coreia no dia 23, o Verdadeiro Pai estava lá também. Além disso, o 
Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe têm muitas conversas e o Verdadeiro Pai disse que 
espíritos bons absolutos farão suas obras durante as Grandes Obras e deram muitas 
outras palavras sobre as Grandes Obras. Ele veio para a sala de oração (de Dae Mo 
Nim) ao meio dia e agora está aqui comigo neste Jeongshim Won.  
 
O Verdadeiro Pai apenas disse, “Os membros devem entender a preciosidade destas 
Grandes Obras. Eu mandarei estas Grandes Obras para fazer vocês viverem 
adequadamente como famílias abençoadas e 2ª e 3ª gerações. Esse é o motivo pelo qual 
vocês devem fazer seu melhor.  
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Depois de receber a bênção, se os membros tivessem vivido com fé absoluta, amor 
absoluto e obediência absoluta, então isto não teria acontecido. Entretanto, porque vocês 
não puderam viver com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, vocês estão 
sendo controlados por maus espíritos e satanás. Não é apenas participar das Grandes 
Obras, mas o que é mais importante é a vida depois disto. Um estilo de vida do 
Princípio. Esse é o motivo pelo qual vocês devem demonstrar que podem viver um 
estilo de vida do princípio através de suas ações de todos os dias.” 
 
O Verdadeiro Pai abriu tudo antes que ele foi para o mundo espiritual, para que 
pudéssemos criar o Reino do Céu na Terra e o Mundo Pacífico. Agora no mundo 
espiritual, ele está trabalhando com e através de espíritos bons absolutos e anjos para 
que possamos cumprir todas as coisas.  
 
Entretanto, embora o Verdadeiro Pai esteja fazendo isto por nós, somos incapazes de 
sentir isto. Porque não podemos sentir isto, reclamamos. Sempre e em qualquer lugar 
que vocês estejam, por favor, nunca esqueçam que os Pais Celestiais e os Verdadeiros 
Pais estão sempre trabalhando com e por vocês.  
 
Todos devemos ter um coração de gratidão pelo Verdadeiro Pai. Além disso, no dia 27, 
a Verdadeira Mãe está planejando encontrar conosco no CheongShim Peace World 
Center. Por favor, ofereçam uma oração sincera com o coração de oferecer gratidão aos 
Verdadeiros Pais.  
  
Sou muito grata por ver muitos membros vindo para Cheongpyeong para estas Grandes 
Obras um dia antes do início. Nunca esquecerei seu amor e devoção sincera e prometo 
tornar o Centro de Treinamento de Céu e Terra de Cheongpyeong algo que retornará 
graça para vocês. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos nos preparar para nos tornar pais 
 
Annyeonghaseyo. (‘Annyeonghaseyo!’) Participar na ‘Cerimônia da Chegada da Idade 
para Filhos de Famílias Abençoadas do Mundo’ significa que vocês estão se tornando 
adultos. Este é um tempo e um dia preciosos para vocês serem reconhecidos como 
adultos. Desde vários anos atrás, o Verdadeiro Pai tem dito, “Temos que realizar uma 
cerimônia de chegada da idade para todos da 2ª e 3ª gerações. Eles devem compreender 
que se tornaram adultos e ser cuidadosos sobre o que fazem em suas vidas cotidianas. 
Vocês devem preparar um momento e um dia para os filhos relatarem aos Pais 
Celestiais que eles se tornaram adultos.” Isto marca a 3ª Cerimônia da Chegada da 
Idade. Depois de realizar a Cerimônia da Chegada da Idade posso ver uma diferença 
clara nos membros antes e depois de participarem na cerimônia. O que eu senti foi, 
‘teria sido ótimo se eu tivesse preparado esta Cerimônia da Chegada da Idade antes’.  
  
Ter uma Adolescência Adequada 
 
Antes as crianças atravessavam sua adolescência em seus anos juvenis, mas 
recentemente os estudantes atravessam a adolescência na escolar elementar. Para 
atravessarem uma adolescência saudável, eles devem ter um bom relacionamento com 
sua família, e a família deve ter uma boa vida de fé.  
 
Geralmente, quando eles alcançam a adolescência, as crianças tentarão e buscarão por 
algo na sociedade. Homens buscam por namoradas, e mulheres buscam por namorados. 
Seu estado mental é desviado de seu ambiente real. 
 
Entretanto, quando a 2ª e 3ª geração alcança a adolescência, os jovens devem tentar 
resolver seus problemas dentro de sua igreja e de sua família. Eles devem buscar a 
resposta para a questão, ‘Como posso ter uma adolescência saudável?’ em sua igreja e 
em sua casa.  
 
Quando eles se tornam estudantes na escola elementar e média, sua identidade deve ser 
estabelecida. Neste momento os pais devem explicar para seus filhos porque eles são 2ª 
e 3ª geração.  
 
Nova Vida que foi aguardada tremendamente pelos Pais Celestiais 
 
Os Pais Celestiais dizem que ‘As 2ª e 3ª gerações são as vidas que tenho esperado por 
um longo tempo’. Os Pais Celestiais continuaram a providência de restauração até 
agora. Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade vieram para esta terra e 
ofereceram devoção sincera para que satanás e o mal não pudessem intervir, e então eles 
abençoaram a 1ª geração, e nesse processo, deram nascimento a filhos sem o pecado 
original. Vocês são os filhos que os Pais Celestiais estiveram procurando.  
 
Esse é o motivo pelo qual os Pais Celestiais dizem que “vocês são ‘a flor das flores’”. 
Se vocês são ‘a flor de todas as fores’, então vocês não devem realmente ser belos? Se 
vocês são ‘a flor de todas as flores’, então vocês devem ser belos. Ele também disse, 
“Vocês são ‘a jóia de todas as jóias.’” Se vocês são ‘a jóias de todas as jóias’, então 
vocês devem ser belos. Então Ele disse, “Vocês são ‘o amor de todos os amores’.  
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Se vocês são ‘o amor de todos os amores’, então vocês devem ser ‘o amor verdadeiro do 
amor de todos os amores’, e se vocês são ‘a flor de todas as flores, então devem se 
tornar uma bela flor. Mais bela do que qualquer outra flor e jóia.’ 
 
Quando eu fui para o mundo espiritual depois de começar as Obras de Cheongpyeong, 
os Pais Celestiais disseram, “Você deve educar corretamente a 2ª e 3ª gerações. Você 
deve educá-los corretamente. Eles são ‘a flor de todas as flores, a jóia de todas as jóias e 
o amor de todos os amores’”. Esse é o shimjeong dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros 
Pais. Se esse é o caso, então devemos começar a pensar, “Estamos realmente nos 
tornando ‘a flor de todas as flores, a jóia de todas as jóias, e o amor de todos os 
amores’?”  
 
Apenas porque os filhos em geral estão bebendo álcool, fumando cigarros, tendo 
relacionamentos ilícitos e vivendo com natureza decaída não significa que, “Eu posso 
fazer isso também”.  
 
Há uma vontade dos Pais Celestiais que quer restaurar todos os filhos do mundo. 
Aqueles da 1ª geração foram restaurados, e aqueles da 2ª geração nasceram nesse 
fundamento. Então a partir deles nascerá a 3ª geração. Entretanto, vocês que são 
reconhecidos como ‘a flor de todas as flores, a jóia de todas as jóias e o amor de todos 
os amores’ saem para a sociedade e se unem com eles, então como vocês acham que os 
Pais Celestiais pensam sobre isto?  
 
Em sua vida cotidiana de 24 horas vocês não podem pensar, “Estou vivendo por mim 
mesmo.” Todas as pessoas conectadas com vocês estão observando, e espiritualmente 
os Pais Celestiais, os Verdadeiros Pais e os espíritos bons absolutos estão observando. 
Vocês devem entender o amor incrível dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais que 
desejam que vocês se tornem a bela flor, a flor de todas as flores. 
 
Preparação para se tornar Pais 
 
Somente quando vocês crescem um pouco mais e recebem a bênção, e então dão 
nascimento a filhos, vocês são capazes de entender o coração dos Pais Celestiais. Qual 
era o Shimjeong que os Pais Celestiais tiveram quando os filhos não fizeram o que os 
pais queriam que eles fizessem? Vocês podem entender isto somente depois que dão 
nascimento a filhos.  
 
Devemos estar em um estado de uma flor antes de dar nascimento a um filho a fim de 
poder ter esse filho. Vocês devem crescer bem até receber a bênção. Por favor, cresçam 
bem com o princípio e recebam a bênção. 
 
Em um tempo muito breve vocês também se tornarão pais. Vocês não mais uma criança 
selvagem, mas um adulto certificado pelos Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, 
Terra e Humanidade. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem viver como adultos. Vocês devem fazer uma 
firme determinação diante do céu e de seus pais que cumprirão o caminho de um filho e 
uma filha filial. Vocês devem se tornar membros que viverão suas vidas com a 
mentalidade, “eu me tornarei uma pessoa de 2ª e 3ª geração que edificará 
adequadamente uma boa família”. 
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Vocês devem ser cuidadosos com as palavras que utilizam, as ações que vocês fazem e 
com sua aparência. A partir de agora, vocês devem ter a atitude de “eu crescerei como o 
filho dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais”. Vocês devem fazer isso para que os 
filhos em geral possam sentir que sua vida é bela e queiram vir visitá-los. Vocês devem 
fazer isso para que eles possam visitá-los sobre a base que seu estilo de vida pode ser 
confiável. 
 
Além disso, vocês ainda são estudantes, por isso devem estudar bastante na escola. A 
humanidade deve ser restaurada o mais breve possível. Para isso, vocês devem escolher 
um curso no qual se encontrem e estudem bastante em suas áreas ou trabalhem para a 
vontade de Deus, e não importa para onde vocês vão, se tiverem uma determinação que 
se tornarão os corpos centrais para a providência, então vocês devem fazer seu melhor. 
Quando perguntei para os Pais Celestiais, “Quão espertos são a 2ª e 3ª gerações?” Ele 
respondeu, “Eles podem estar na nota 5. Essa é a quantia que eles poderiam ser 
espertos.”  
 
Tornar-se um filho e filha filial diante de seus pais 
 
Se vocês vão viver suas vidas como adultos certificados pelos Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais, então vocês devem entender que podem se tornar famílias que podem 
mover a fortuna celeste. Vocês devem entender que se tornarão membros que podem 
mover a fortuna celeste. 
 
A partir de agora vocês devem se tornar filhos e filhas de piedade filial diante de seus 
pais que deram nascimento a vocês. Vocês devem ir até seus pais e dizer, “Muito 
obrigado. Eu realmente sou grato. Muito obrigado por me dar nascimento como um 
filho sem o pecado original”. Vocês devem servir seus pais com respeito e amá-los. 
 
Vocês não podem ter natureza decaída. Vocês não podem ter desconfiança, ciúme, 
raiva, ódio, falsidade, ganância, mentalidade do ‘eu’, arrogância e reclamação. Quando 
você é uma unidade com sua família, então você é a flor de todas as flores, jóia de todas 
as jóias e amor de todos os amores. 
 
Protegendo a Fidelidade Conjugal Absoluta 
 
Vocês não podem ter qualquer problema com o sexo oposto. Os homens não devem sair 
com mulheres antes que recebam a bênção. As mulheres não devem sair com homens 
antes que recebam a bênção. Vocês sempre devem ser cuidadosos sobre sua aparência. 
Vocês não podem ir até o sexo oposto e tirar suas roupas. 
 
Vocês sempre devem parecer decentes. Vocês não devem pintar seu cabelo. Isso é o que 
satanás mais gosta. Vocês não podem pintar seu cabelo, mas pode cortá-lo sim para 
ficarem belos. Eu desejo que vocês se tornem filhos que podem dizer orgulhosamente, 
‘eu sou a 2ª e 3ª geração que os Pais Celestiais certificam’.  
 
Eu vi alguns da 2ª e 3ª gerações fazendo seu melhor na noite passada no ‘World 
Cultural Festival’. Estou pensando em fazer isto todos os anos. Teremos este tipo de 
momento para que a 2ª e 3ª geração do mundo possam vir aqui e mostrar seu talento.  
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Vocês devem ter um coração de gratidão neste tempo quando os Verdadeiros Pais nos 
amam. Vocês sempre devem ter uma mentalidade de que ‘eu sou grato’. Se vocês são 
capazes de viver suas vidas com gratidão, então não há nenhum obstáculo que não pode 
ser superado. Por favor, entendam isto e se tornem membros que serão gratos.  
 
Estou tão feliz que vocês são capazes de participar nesta Cerimônia da Chegada da 
Idade neste ano. Se há 2ª e 3ª geração próximos a você que ainda não participaram da 
Cerimônia de Chegada da Idade, então por favor, diga a eles para participarem no 
próximo ano. Sempre estejam bem diante de seus pais que deram nascimento para vocês 
e dos Pais Celestiais, e por favor, se tornem preciosas 2ª e 3ª gerações que sempre 
cumprirão sua piedade filial como filhos e filhas. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Restaurar com o coração de pais 
 
Annyeonghaseyo. Vocês estão se sentindo muito bem? (aplausos) Eu sinto que vocês 
estão nervosos, e esse é motivo pelo qual estou fazendo essa pergunta a vocês. Quando 
olho para este lugar, sinto que as pessoas de Niigata são pessoas refinadas como as 
pessoas em Cheuncheon-do, Coreia. 
 
O Presidente Geral Rev. Yong-cheon Song partiu rapidamente depois de seu discurso 
porque ele foi chamado pela Verdadeira Mãe. Ele é um cavalheiro que realmente 
trabalhou bastante na Europa. Ele pensa sobre o s membros e ouve as vozes de pastores 
e pessoas na linha de frente. Eu peço que vocês se unam com o Rev. Song e tem um 
único coração, um único objetivo e façam seu melhor.  
 
Vida da Era do Cheon Il Guk 
 
Vocês já mudaram depois do Dia da Fundação? Ou ainda não mudaram? Quando leio as 
cartas que vocês me enviam, ‘eu sinto que a fortuna celeste está mais conosco depois do 
Dia da Fundação’. Mas às vezes ouço membros dizendo que não há nenhuma mudança 
depois do Dia da Fundação. Assim, quando faço a pergunta, ‘Seu estilo de vida já 
mudou ou não?’ Eles respondem, ‘Não, ainda não’.  
 
A era após o Dia da Fundação é a Era do Cheon Il Guk. Finalmente recepcionamos a 
Era do Cheon Il Guk depois de atravessarmos as eras do velho testamento, do novo 
testamento e do completo testamento. Vocês devem viver com o máximo esforço nesta 
Era do Cheon Il Guk. Vocês devem viver centrando no princípio, não somente em seu 
nível individual, mas também em sua família e na sociedade. Aqueles membros que 
estão fazendo seu melhor depois do Dia da Fundação estão dizendo que suas vidas têm 
melhorado depois do Dia da Fundação, mas aqueles outros estão dizendo o contrário. 
 
Os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade estão nos dando fortuna celeste. Eles 
estão dando esta fortuna celeste uniformemente, contudo, há pessoas que recebem e há 
pessoas que não. Aquelas pessoas na posição onde podem receber a fortuna celeste a 
estão recebendo, mas aquelas que estão em outra posição não a recebem, ou em outras 
palavras, estão vivendo em uma posição de um estilo de vida sem o princípio. 
 
Felicidade é criada por você mesmo. Entretanto, entre os membros há pessoas que 
pensam, “eu tenho vivido publicamente e oferecido tanta devoção sincera, contudo 
porque meus problemas ainda não foram resolvidos e as bênçãos não vieram para 
mim?” Entretanto, como eu disse antes, os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
humanidade estão constantemente dando fortuna celeste, mas se vivemos nossas vidas 
centrando em nossa natureza decaída e de uma forma fora do princípio, então a fortuna 
celeste não pode estar conosco. 
 
Quando vivemos nossas vidas como famílias abençoadas, devemos viver um estilo de 
vida do princípio. Então, devemos viver com a fortuna celeste e sempre ter uma 
mentalidade de ter ‘gratidão’. Vocês devem começar a pensar, ‘Os Pais Celestiais me 
deram 100% quando eu pude somente dar 10%’. Vocês também devem ser gratos por 
serem capazes de ver uns aos outros hoje em um estado saudável. Devemos ser gratos 
por estarmos vivos com esta vida hoje. 
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Nosso estilo de vida determinará felicidade e infortúnio. Reclamar e resmungar criará 
infortúnio, e o coração de alegria e gratidão criará felicidade. Felicidade e infortúnio são 
criados por você mesmo. 
 
Os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais estão sempre tentando estar ao nosso lado. Eles 
nunca trairão seus filhos em um estado difícil e sempre estarão lá. Se eu (Dae Mo Nim) 
tenho este coração, então quão intensamente vocês acham que os Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais sentiriam? Eles têm um coração ainda mais intenso, e esse é o motivo 
pelo qual eles tentam dar mais para vocês. Somos capazes de ter fortuna celeste quando 
temos o coração de um único coração, um único corpo, uma única mente e uma única 
harmonia com os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais. Vocês devem entender os 
corações de nossos pais. Então a fortuna celeste pode estar com vocês. 
 
As pessoas do Cheon Il Guk devem ser a base do princípio. Isto é porque o lugar onde 
os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais estariam juntos é o Cheon Il Guk. Esse é o 
motivo pelo qual vocês devem tentar não viver com inveja, raiva, ódio, falsidade, 
ganância, arrogância, egoísmo, reclamação, e tentar viver uma vida para o benefício dos 
outros ao invés de para seu próprio benefício. Vocês não devem viver para seu próprio 
benefício por ganância. Quando dentro de uma família, um casal pode viver para o 
benefício um do outro, e pais e filhos vivem para o benefício uns dos outros cheios de 
amor, então essa família é uma família feliz. Entretanto, uma família vivendo com 
natureza decaída, por exemplo, odiando uns aos outros e vivendo de acordo com seus 
próprios interesses, esta não é uma família feliz. As famílias das pessoas do Cheon Il 
Guk são famílias que podem mover a fortuna celeste onde cada membro da família pode 
viver para o benefício dos outros com amor. 
 
Então esta mentalidade de viver para o benefício dos outros deve se expandir para suas 
tribos, vizinhanças e sociedade. É egoísmo dizer, ‘Eu somente me importo com minha 
família’.  
 
Testemunhar através de transmitir a Fortuna Celeste 
 
Há dois tipos de fortuna; a fortuna celeste e o infortúnio. Pela primeira vez na história 
humana os Verdadeiros Pais criaram espíritos bons absolutos. Vocês já tinham ouvido a 
frase ‘viver uma vida com fortuna celeste? Depois que os Verdadeiros Pais criaram 
espíritos bons absolutos, frequentemente ouvimos esta expressão fortuna celeste. Vocês 
devem se tornar famílias que podem mover a fortuna celeste. 
 
Vocês também devem ter um coração de pais quando olham para este mundo. Vocês 
também devem ser capazes de olhar para a tribo, vizinhança e sociedade com um 
coração de pais. Vocês sabem quão devastadoras são as vidas que as pessoas atualmente 
estão vivendo? A sociedade no mundo está em um estado caótico com álcool, cigarros, 
luxúria e desvios de fundos públicos. Entretanto, o princípio está ensinando a forma de 
viver uma vida centrando na verdade e no amor. Esse é o motivo pelo qual devemos 
trazer estas palavras que recebemos dos Verdadeiros Pais para nossa tribo. Devemos 
dizer para nossa vizinhança como podemos viver uma vida feliz. 
 
Um ser humano não pode ser feliz se ele ou ela tenta fazer isto por ele mesmo. Somente 
quando a família, a tribo, a vizinhança e a sociedade estão felizes, podemos viver uma 
vida feliz. O método de dar felicidade e fortuna celeste é através do testemunho. 
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A providência de restauração é testemunho. A providência de restauração é criar um 
mundo pacífico nesta terra. Um mundo pacífico é uma cultura de acreditar uns nos 
outros e não viver pensando que eu estou certo. Quando somos capazes de criar esse 
mundo pacífico, podemos ser felizes, e quando somos felizes nossos descendentes 
podem ser felizes. Os antepassados no mundo espiritual estão dizendo como eles veem 
seus descendentes na terra, ‘Vocês não podem viver assim na terra. Se vocês continuam 
a fazer isso, então vocês virão para o inferno onde eu estava. Esse é o motivo pelo qual 
vocês não podem viver como eu.’ 
 
Eles dizem que a vida que vocês estão vivendo agora é tal como seus antepassados 
viveram na terra. Esse é o motivo pelo qual seus antepassados que não conhecem o 
princípio dizem, ‘Se vocês vivem assim na terra, vocês virão para o inferno’. Entretanto, 
seus antepassados que receberam a bênção e se tornaram antepassados bons absolutos 
dirão, ‘Porque vocês conheceram o princípio antes de mim, vocês devem se tornar uma 
pessoa maior do que eu. Vocês que receberam a bênção dos Verdadeiros Pais na terra e 
viveram com eles devem se tornar pessoas melhores do que eu.’ 
 
A História da Providência de Restauração é minha 
 
Como o povo do Cheon Il Guk vocês devem ter o coração de pais nesta era. Vocês 
devem ter o coração de verdade e o coração de amor. Quando observa o mundo, você 
deve ficar mais próximo das pessoas que estão em dificuldade, e quando você começa a 
viver uma vida com um coração de querer dar a fortuna celeste, então seu sentimento de 
querer compartilhar as Palavras em seu local de trabalho e em sua família deve ser 
maior. 
 
Você não pode se fechar e criar uma parede em seu coração, olhos e ouvidos, dizendo 
que o mundo é um lugar fora do princípio. A história da providência de restauração 
deve ser criada por você. Há um ditado na Coreia, ‘Para pegar um tigre você deve entrar 
em sua habitação’. Vocês devem se tornar membros que podem ir para a sociedade 
dando a eles o princípio e as formas de viver uma vida feliz, e dizer a eles que vocês 
estão lá para dar a vida verdadeira, a linhagem verdadeira e o amor verdadeiro dos 
Verdadeiros Pais. Vocês entendem? (‘Sim!’) Quando vocês fazem isto, então podem ser 
felizes. 
 
Se você está reclamando e resmungando, e tem um coração de preguiça, então você não 
pode ser feliz. Se você não tem um coração de viver para o benefício dos outros, então 
você não pode ser feliz. O Verdadeiro Pai veio para esta terra e então teve seu 
seonghwa. Em alguns meses vamos acolher o primeiro aniversário do seonghwa do Pai, 
mas vocês devem se tornar filhos e filhas de piedade filial que podem derramar lágrimas 
o ano inteiro ao pensar sobre o Verdadeiro Pai. Então, vocês devem ter um propósito. 
Vocês devem viver suas vidas criando uma programação para anos, meses e dias até o 
ano 2020 como o corpo central desta história da providência de restauração. Peço que 
vocês se tornem membros que podem levar todas as suas realizações para o mundo 
espiritual e encontrar com os Verdadeiros Pais em uma postura de muito orgulho. Vocês 
entendem? (‘Sim!’) 
 
Eu realmente quero pedir para vocês fazerem seu melhor, como vejo vocês hoje. Eu 
ficaria feliz se vocês pudessem unir seu coração em um único coração e ter uma única 
ambição, e ter interesse nesta providência e fazer seu melhor. 
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Se há pessoas que estão aqui pela primeira vez, ou que estiveram descansando por 
algum tempo, então, por favor, aprendam alguma coisa hoje. O Reino Celeste no Céu é 
um lugar onde você pode ir quando conhece o princípio centrando nos Verdadeiros 
Pais. Saibam que vocês estão em um lugar cheio de bênçãos e aprendam ainda mais, e 
façam seu melhor a partir de agora. 
 
Outro dia eu fui para Okinawa. Os membros em Okinawa tiveram que enfrentar 
dificuldades por muitos anos. Entretanto, quando eu fui para Okinawa e perguntei aos 
membros, “Vamos fazer isto de novo! Vocês podem fazer seu melhor?” e hoje eles 
estão fazendo seu melhor. Okinawa está localizada no sul, mas quando eu pedi a eles, 
‘Faça seu melhor! Eu voltarei novamente!’ eles responderam que fariam seu melhor. 
 
Eu realmente nunca tive a oportunidade de visitar Niigata muitas vezes no passado, mas 
se vocês fazem seu melhor com seus corações juntos e pedem, ‘Por favor, volte e 
organize aqui espiritualmente, e nos dê fortuna celeste’ então eu virei novamente e farei 
as obras de dar fortuna celeste. Na sessão de Chanyang Yeoksa que vocês participaram 
antes, muito mais coisas espirituais foram removidas porque vocês fizeram seu melhor 
mais do que esperado. Eu também ajudarei vocês para que possam ter fortuna celeste 
através das Cartas do Desejo (Cartas de Realização dos Desejos). Por favor, sempre 
estejam saudáveis e vivam suas vidas para que não tenham do que se arrepender. 
Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Vamos Edificar a Cultura do Testemunho 
 
Maus Espíritos com Fortes e Profundas Raízes, como Ervas Daninhas 
 
Vocês sabem o que cresce primeiro na primavera? As ervas daninhas. Antes da 
Verdadeira Mãe partir para a América, quando ainda havia neve no chão, ela ofereceu 
uma inclinação e orou diante do Jardim Original, “Pai, eu vou para a América.” Este 
ainda era um dia muito frio. Quando virei minha cabeça em outra direção, eu vi um 
pedaço de verde no meio da neve, e quando olhei mais perto, era erva daninha. 
 
Eu disse, “Eu presumo que você saiu porque quer viver, mas para a grama sobreviver 
aqui, você não pode deixar a erva daninha.” As ervas daninhas querem viver também. 
Elas dizem “Queremos viver porque temos vida.” Entretanto, eu disse para a equipe no 
Jardim Original: “Vocês devem arrancar as ervas daninhas antes que elas se 
multipliquem.” Quando estava tirando estas ervas daninhas fortes e, eu senti, “Elas são 
muito semelhantes aos maus espíritos que estão ligados aos membros.” 
 
Sua Situação Sentida Através da Natureza 
 
Ontem, enquanto estava molhando o gramado e arrancando as ervas daninhas, eu vi 
como as ervas daninhas têm suas raízes espalhadas pelo gramado. Eu tentei ver quão 
longe as raízes tinham chegado. Eu estava pensando enquanto estava molhando o 
gramado, “Isto é como os espíritos assombrando os membros. O que eu posso fazer?” 
Então senti, “Talvez os membros estejam sedentos por amor como o gramado.” 
Somente a superfície será molhada se somente dou uma pequena quantidade de água 
que não descerá profundamente no solo. Por isso, eu molhei até formar poças de água 
na superfície do gramado, e molhei outros lugares também. Entre os outros lugares, eu 
descobri um lugar na sombra. Havia a sombra projetada por uma árvore alta. Não havia 
nenhum gramado somente nessa área. 
 
Então pensei, “Mesmo se uma pessoa ganhou muitas coisas quando chegou em uma 
posição mais elevada, e se ela não pensa sobre as pessoas em necessidade? Há alguém 
que está enfrentando dificuldade diante dessa pessoa?” 
 
Quando estava molhando a área, eu pensei, “Eu estou distribuindo amor de forma igual? 
Eu estou dando amor tanto quanto possível? Eu estou negligenciando os membros? 
Estou dando suficiente amor e interesse? Eu não estou descuidando dos espíritos que 
estão afligindo os membros?” Estes foram os pensamentos que vieram para mim 
quando eu estava arrancando cada erva daninha e estava olhando para a área coberta 
pela sombra. 
 
Se os membros da família da unificação olham para a natureza e dão amor e apoio que 
se compara a essa natureza, e vivem para o benefício dos outros com interesse, então 
essa natureza retornará mais alegria para nós. 
 
Tenha Amor e Interesse em Testemunhar para a Família e Parentes 
 
Vocês dizem, “Eu não tenho ninguém para quem testemunhar. Eu não tenho tempo para 
testemunhar” e dão este tipo de desculpa. Mas essa não é a forma certa de pensar. Por 
quê? Porque você pode testemunhar em sua própria casa.  
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Todos os membros de sua família estão atendendo a igreja? É fácil e também é difícil 
testemunhar para a família. Como você é capaz de fazer isto? É tendo amor e interesse. 
 
Você deve saber se seu filho tomou o café da manhã. Ou se ele foi para a escola; 
quando ele retorna da escola; o que ele faz em seu tempo livre; o que ele gosta e o que 
ele deseja. Você deve ensinar e educar seus filhos sobre um estilo de vida do princípio 
até que isso seja parte do estilo de vida deles. 
 
Quando eu digo para as pessoas “Compartilhe as palavras do Pai,” algumas leem alto as 
palavras do Pai para seus filhos por cerca de 1 a 2 horas, mas isso não é o que estou 
dizendo. Vocês devem dizer a eles, “Todos devemos viver para o benefício dos outros. 
O irmão mais velho deve viver pelo mais jovem, e vice-versa.” E quando eles mentem, 
vocês devem dizer, “Aqueles que não mentem são pessoas boas. As pessoas são 
originalmente feitas para não mentir” e isso é o que significa ensinar o princípio. Mas se 
vocês somente dão uma conferência sobre a Criação, a Providência de Restauração e o 
Segundo Advento, então seus filhos odiarão isto. 
 
Há muitos membros no Japão que nem mesmo testemunharam para seus cônjuges. A 
fim de testemunhar para o esposo e a família, vocês devem ter um objetivo. Tenha um 
objetivo de testemunhar por um mês ou um ano para sua família ou os membros. Então, 
devemos nos tornar um único coração, um único corpo e uma única mentalidade que 
não podem ser separados, viver uma vida do estabelecimento do sol do meio dia, e 
estabelecer uma cultura de testemunhar as pessoas deste mundo. 
 
Apenas porque pedimos para as pessoas preencherem a ficha de inscrição da igreja 
depois de testemunhar para elas nas esquinas, não significa que elas são membros. Há a 
necessidade de educação antes da bênção. Esta educação não pode ser dada depois da 
bênção, mas deve ser feita antes. Vocês devem constantemente compartilhar as palavras 
dos Pais Celestiais e viver uma vida de sacrifício e devoção, e levá-las até o salão da 
bênção. Se vocês fazem as pessoas receberem a bênção sem entender seu valor, então 
devemos nos tornar membros que devem assumir responsabilidade pelo corpo espiritual 
delas depois de sua morte. 
 
Vocês devem primeiramente testemunhar para sua família para evitar que Satanás e o 
mal venham visitar sua família. Vocês podem dizer, “Somos famílias abençoadas, por 
que você nos pede para testemunhar para nossa segunda e terceira geração?” Mas isto 
não é o que estou dizendo. Eles são provavelmente influenciados pelo mundo em geral. 
Esse é o motivo pelo qual devemos testemunhar os membros. Então vocês testemunham 
para seus familiares e criam uma cultura que pode testemunhar para a sociedade. 
Enquanto a primavera chega, devemos estar fazendo isto. 
 
O Segredo da Saúde é Testemunhar 
 
Há muitos membros que carregam problemas como câncer e doença mental. Isto 
provavelmente se multiplica quando vocês saem para o mundo. O segredo de estar 
saudável é caminhar. Não fique em casa, mas caminhe ao redor. Atividade de 
testemunho é a melhor forma para vocês caminharem por aí. 
 
Eu sempre aconselho os pacientes de câncer a caminharem e não ficarem deitados na 
cama.  
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A maioria das pessoas teme o câncer, dizendo, “Estou assustado” e dormem o dia todo. 
Elas ficam tão assustadas que não podem comer adequadamente. Pacientes de câncer 
devem ser aqueles que comem e caminhar mais, comparados com pessoas normais. Mas 
porque elas dizem que estão assustadas, elas deitam em suas camas enquanto o câncer 
se espalha e fica pior. 
 
Por favor, tornem-se membros que podem caminhar mais nesta primavera, e 
testemunhem para muitas pessoas enquanto fazem suas atividades e se tornem saudáveis 
ao mesmo tempo. 
 
Em maio estamos planejando realizar o “Festival da Azaléa 2014 para Herança da 
Fortuna Celeste” (9 a 11 de maio). Estamos preparando para molhar bem as azaleias 
para que desabrochem de forma linda durante esse tempo. E nesse tempo, quando vocês 
vêm para as Grandes Obras Especiais, que expurgaremos as memórias do passado de 
suas ações erradas de seus antepassados abençoados através da cerimônia de queima 
sagrada, e receberemos o Verdadeiro Pai e os membros dos Verdadeiros Filhos a partir 
do mundo espiritual como também os 480 bilhões de espíritos bons absolutos para 
realizarem obras surpreendentes. Por favor, sempre tenham uma mentalidade e um 
corpo saudáveis e se tornem filhos e filhas de piedade filial diante dos Verdadeiros Pais. 
Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Caminho para uma Verdadeira Segunda Geração 
 
Quando Você Faz Seu Melhor Com Concentração e Resistência 
 
Vocês são estudantes. Qual é a responsabilidade de um estudante? É estudar. Antes eu 
perguntei aos Pais Celestiais sobre quão bem uma pessoa da segunda geração pode ir na 
escola. Então Ele respondeu, ‘Eles têm a capacidade de estar no topo nível 5 de sua 
turma.’ 
 
A Academia Internacional CheongShim está localizada aqui perto. Os estudantes que se 
matriculam nesta escola foram os melhores alunos em suas próprias escolas. Quando 
olho para estes estudantes, posso ver que eles estudaram realmente duro. Eles não têm 
apenas elevada concentração, mas também têm resistência e persistência. 
 
Vocês sabem quanto eles investem no estudo? As luzes em seu alojamento na escola 
apagam às 11 horas da noite, mas uma vez que a luz se apaga, estes estudantes 
continuarão seus estudos com uma lanterna em seus banheiros ou em suas camas. É 
bastante surpreendente quando vejo estes estudantes fazendo seu melhor com elevada 
concentração e resistência. 
 
Você Deve Ir para a Igreja no Domingo 
 
Uma vida centrada na fé é mais importante do que estudar. Vocês vão para a igreja aos 
domingos? Vocês devem ir para a igreja aos domingos. Vocês não podem dizer, ‘Mãe, 
eu não vou porque preciso estudar.’ Vocês devem relatar para os Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade, ‘Eu vivia assim na semana passada. Eu 
viverei assim nesta semana, assim, por favor, me ajude.’ 
 
Vocês têm amigos na escola com quem se divertem? Às vezes recebo cartas de mães 
dizendo, ‘Meu filho está se recusando em ir para a escola. Por favor, me ajude.’ Vocês 
devem ir para a escola e se tornar filhos que podem passar momentos alegres com seus 
amigos com um coração de amor querendo ajudá-los. Todos vocês estudaram o 
princípio antes, certo? Se vocês são bons com amor, então seus amigos gostarão de 
vocês, e as pessoas se reunirão ao seu redor.  
 
Entretanto, se vocês se comportam errado e são gananciosos e arrogantes, então seus 
amigos odiarão vocês. Aqueles que têm pavio curto serão desagradáveis. Aqueles que 
são gananciosos e arrogantes também serão desagradáveis. Esse é o motivo pelo qual 
vocês não podem ser maus e arrogantes, mas sempre devem ter um coração de gratidão 
e ter a mentalidade de ajudar os outros quando vão para a escola. 
 
Os Verdadeiros Pais sempre dizem, ‘Devemos viver para o benefício dos outros.’ Eles 
não disseram para vocês viverem para si mesmos, mas para viver para o benefício dos 
outros? Se vocês podem fazer seu melhor para a oura pessoa, então seus amigos 
começarão a respeitar vocês. Quando algo acontece na escola, vocês devem 
rapidamente relatar para seus pais. Vocês devem dizer, ‘Este tipo de problema 
aconteceu. Pai, mãe, por favor, me ajude.’ A mãe e o pai devem ter muitas conversas 
para ajudar e resolver o problema. Por isso, vocês devem fazer seu melhor ao estudar e 
ter uma vida de fé adequada como segunda geração. 
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Não Mostre Seu Corpo para o Sexo Oposto 
 
Vocês devem crescer como uma bela pessoa como os Pais Celestiais desejam que vocês 
se tornem. Seu ser interior e seu estilo de vida devem ser puros e belos. 
 
Vocês não podem vestir calças justas ou minissaias como os filhos na sociedade estão 
fazendo. Quando vou ao Japão, eu apenas não entendo porque as meninas da escola 
elementar e média vestem saias curtas. Você pode ver suas roupas íntimas quando elas 
sobem uma escada. Estudantes devem estar estudando e fazendo outras atividades, por 
isso se suas saias fossem curtas, então suas roupas íntimas seriam vistas muito 
facilmente. Satanás gosta disto. 
 
As meninas não devem vestir roupas que revelem muitas partes de seus seios e 
blusinhas com decote. Vocês devem ser cuidadosas e esconder seus seios com as mãos 
quando se inclinam e ser cuidadosas quando se sentam. Até que vocês recebam a 
bênção, vocês não podem se despir e se mostrar para o outro gênero. 
 
Isto também se aplica aos meninos. Alguns meninos tingem seus cabelos e furam suas 
orelhas, mas isto é o que Satanás mais gosta. Esse é o motivo pelo qual vocês devem 
sempre manter um bom corte de cabelo, roupas limpas e unhas bem cortadas. 
 
Há um antigo ditado na Coreia, ‘O hábito da idade de 3 anos durará até a idade de 80 
anos.’ Os hábitos de uma criança durarão até a fase adulta. Esse é o motivo pelo qual 
vocês devem viver um estilo de vida do princípio. Vocês não podem estar envolvidos 
com problemas sexuais. Isto se aplica às meninas e aos meninos. Assim, antes de 
receberem a bênção, vocês devem estabelecer uma cultura de ter bons cuidados de seu 
próprio corpo. 
 
Importante Papel da Mãe na Educação do Filho 
 
A ajuda da mãe é muito importante quando um filho está crescendo. A vida de um filho 
é facilmente influenciada pelo ambiente, por isso vocês devem se tornar pais que podem 
demonstrar interesse e amor para que eles possam viver suas vidas centrando na fé, e 
viver com uma postura bela. Vocês também devem ter muitas conversas com seus 
filhos, e se tornar pais que conhecem realmente sobre o estilo de vida de seus filhos. 
Vocês não podem sempre estar na posição de pais, mas às vezes devem ouvir o que eles 
dizem a partir de uma posição de amigos. 
 
Os filhos de hoje parecem experimentar a adolescência mais cedo do que antes. Há 
alguns filhos que alcançam o 3° e 4° ano da escola elementar e já estão na adolescência. 
Quando seus filhos entram na adolescência, as mães devem tentar superar este desafio 
com amor em seus corações. 
 
Na escola, vários estudantes com diferentes personalidades vivem juntos, por isso há 
momentos quando pode haver confrontos. É assim como as pessoas crescem quando 
elas colidem umas com as outras, mas isso também envolve dor. Esse é o motivo pelo 
qual é importante se tornar uma mãe que pode ter interesse em resolver um problema 
quando algo aconteceu na escola. Nada será resolvido se vocês apenas os repreendem.  
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Não importa quantos pontos de vistas diferentes vocês possam ter com seus filhos, 
vocês devem tentar entendê-los para que eles sintam, ‘Minha mãe entende o que eu digo 
e resolve meu problema.’ Por favor, não esqueçam este importante papel de uma mãe, e 
vivam sua vida realmente bem. 
 
Por favor, cresçam para serem pessoas grandes. Por favor, tornem-se membros que 
farão seu melhor ao estudar e ter uma boa vida de fé. Kamsahamnida. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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Turnê Brasil 2014 
 
O Desejo dos Verdadeiros Pais é viver pelas Palavras 
 
Eu penso: ‘Qual é o desejo dos Verdadeiros Pais?’ Eles desejam que testemunhemos 
para que todo este mundo possa viver em um mundo da criação original sem dor e 
sofrimento. 
 
Os Pais Celestiais moveram a providência em frente para que os seres humanos 
pudessem viver pelas Palavras e em felicidade. Se vivemos pelas palavras proferidas 
pelos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade, o Messias, então seremos felizes. 
 
Para isto acontecer, primeiramente devemos remover a natureza decaída. Precisamos 
nos livrar da suspeita, inveja, raiva, ódio, ganância, pensamento sobre ‘mim mesmo’, 
arrogância, reclamação e insatisfação. E devemos viver para o benefício dos outros. O 
esposo deve viver para o benefício de sua esposa, a esposa deve viver para o benefício 
de seu esposo, os pais devem viver para o benefício de seus filhos, e os filhos devem 
viver para o benefício de seus pais. Então podemos encontrar alegria e felicidade em 
nossas vidas. Tudo é possível quando seguimos o ato de “amor verdadeiro” que é 
explicado pelos Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. 
 
Liberando Satanás e o Mal através das Obras de Cheongpyeong e se tornem um único 
coração, um único corpo e uma única mentalidade com os Pais Celestiais e os 
Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade e se tornem o povo do Cheon Il Guk que 
pode ser possuído diretamente pelos Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra 
e Humanidade. 
 
Se Movendo em Frente sem parar centrando na Verdadeira Mãe 
 
Ainda lembramos dos Verdadeiros Pais que conduziram a providência na América do 
Sul na década de 1990. Ao olhar para os Verdadeiros Pais na época, então sentimos que 
os Verdadeiros Pais se colocam ao nosso lado para sempre. Entretanto, o Verdadeiro Pai 
ascendeu e agora está no mundo espiritual. 
 
Como vamos viver a partir de agora? Este é o pensamento que muitos estão pensando. 
Quem ainda está conosco? A Verdadeira Mãe. A Verdadeira Mãe está seguindo através 
de todos os assuntos providenciais que foram criados pelo Verdadeiro Pai sem qualquer 
parada. Ela está conduzindo a providência se preocupando com os membros 24 horas 
por dia, ‘Como podemos rapidamente estabelecer a Providência de Restauração nesta 
terra?’ 
 
Da mesma forma, enquanto a Verdadeira Mãe ainda está na terra, para criar o Reino 
Celeste na terra e no céu, também devemos transmitir as palavras do princípio para 
tantas pessoas quanto possível. 
 
Ame a Natureza 
 
Neste momento, a ordem da natureza está desaparecendo. Isto é porque os seres 
humanos pararam de amar a natureza.  
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Para este mundo se tornar o mundo original da criação onde todas as coisas da criação 
sejam controladas pelos seres humanos, os seres humanos devem amar a natureza. A 
natureza deve ser amada, mas os seres humanos não sabem amar a natureza. 
 
Para todas as pessoas amarem a natureza, o princípio deve ser transmitido. Se uma 
pessoa pode viver sua vida centrando no princípio, então os seres humanos são capazes 
de viver em felicidade e assumir como donos da natureza com amor. Para muitas 
pessoas começarem a amar a natureza, nós devemos criar muitas pessoas que entendam 
o propósito de criação dos Pais Celestiais. 
 
Região da América do Sul onde Membros e Líderes se Unem 
 
Quando visito a América do Sul desta vez, sinto a mudança nos membros. Em outras 
palavras, vocês se uniram com o Diretor Regional, o Líder da Igreja e outros líderes. 
Posso sentir a coexistência de interesse, amor, educação e devoção sincera. 
 
Tornar-se uma unidade com o líder também significa que vocês devem se tornar uma 
unidade com os Pais Celestiais e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. 
Vocês fizeram seu melhor ao se tornar uma unidade com o líder sem reclamar sob 
quaisquer circunstâncias. Se vocês se tornam uma unidade, vocês podem alcançar 
qualquer coisa. Não há nada impossível. Antes de vir aqui, eu estava pensando comigo 
mesma, ‘O que eu posso dar aos membros brasileiros?’ Assim, eu decidi dar 3 espíritos 
bons absolutos para cada membro aqui, para que vocês possam testemunhar realmente 
bem e viver uma vida mais feliz. Por favor, façam seu melhor ao testemunhar até o ano 
2020 e viver uma vida feliz centrando na fortuna celeste. 
 
Sou grata por todos esses membros que vieram aqui de lugares distantes. Também 
gostaria de expressar minha gratidão para todas aquelas pessoas que prepararam e 
ofereceram devoção sincera para recepcionar estes membros. Nunca esqueçam que 
todos somos filhos e filhas dos Pais Celestiais e dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade e se tornem preciosos membros que cumprirão suas responsabilidades de 
piedade filial. 
 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
Fonte: Words and Testimonies no http://eng.cheongpyeong.org/ 
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