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Verdadeiros Filhos e Filhas que possuem Lealdade Durante 

Momentos de Grande Dificuldade  
 

Este é um trecho de um discurso proferido pelo Verdadeiro Pai em 12 de fevereiro de 1961 na 

Antiga Sede da Igreja em Cheong Pa Dong, Seul, Coreia, e que foi enviado para a sede nacional 

dos E.U.A. pela Sede da Missão Mundial da Igreja de Unificação. 
  

Deus advertiu a humanidade que haverá sete anos de grande caos nos Últimos Dias. Durante este 
tempo de grande dificuldade, o fiel colidirá com as tristes circunstâncias do Céu por todo o curso 
de seis mil anos de história. Eles serão confrontados com circunstâncias nas quais os laços entre 
os seres humanos serão completamente cortados, e eles serão incapazes de confiar em qualquer 
coisa. Este será um tempo quando você não será capaz de insistir que está seguindo seu curso de 
vida baseado em sua consciência, não importa quanto tenha vivido fielmente de acordo com sua 
consciência. Este será um tempo quando você não poderá insistir que o curso de sua vida está 
baseado na fé ou em alguma ideologia.  
 
Qualquer pessoa que abraça a vontade de Deus e está ciente, sentirá dor sempre que olhar o que 
está ao seu redor. Quando esse tempo chegar, esse será  um período de sete anos de grande caos 
nos Últimos Dias. Esse será um tempo quando a esperança é abalada. Esse será um tempo 
quando líderes que estiveram seguindo na fé oscilarão. Tudo será abalado. Este será um tempo 
quando tudo – ideologias, religião, consciência e o coração paternal – será abalado.  
 
Porque então, Deus foi compelido a trazer essa situação ao mundo? Foi para que Ele possa dar 
valor a nós, por termos participado com o Deus que trabalhou tão duro por toda a história, com o 
Deus verdadeiro. Deus tem visto incontáveis tragédias no curso de seis mil anos, e tem suportado 
inúmeras situações. Nos Últimos Dias, as pessoas enfrentarão uma situação na qual serão 
incapazes de estabelecer seu centro com suas consciências, ou com a idelogia, ou com a fé. Tal 
tempo virá quando Deus buscará verdadeiros filhos e filhas que podem amar Deus a despeito 
desse caos, que estão prontos para viverem com Deus até mesmo em tais circunstâncias difíceis.  
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Esse é o motivo pelo qual, você não deve ficar triste se ver a igreja balançar; não fique triste se 
você ver uma idelogia criar distúrbios; não fique triste se você ver uma soberania entrar em 
colapso; não fique triste se você ver seus pais mudarem; não fique triste se você ver seus irmãos 
mudarem e irem embora. Mesmo se todas as coisas no mundo nas quais você se apoiou e confiou 
forem abaladas, seu coração deve estar firme. Você deve saber que Deus não é insensível, e que 
até mesmo neste exato minuto Ele está vindo até você. Você deve compreender que Ele nos dá 
dor porque isto é parte de uma grande promessa de nos conectar com esse dia, o qual Ele 
carregou sozinho, e com a dor que Ele teve que atravessar. Esse tempo é necessário a fim de 
encontrar uma pessoa que pode se agarrar ao Céu nessas circunstâncias, e chamar os outros 
dizendo: “Vamos seguir juntos. Vamos lutar juntos. Vamos tomar a ação juntos.” 
 
Portanto, não fique desencorajado se você vê que o caminho à frente está bloqueado. Não 
desanime se você vê sua nação caindo em desordem. Deus não está morto. Não perca a 
esperança, mesmo se o mundo está em alvoroço. Deus não está morto. Ele certamente virá até 
nós. Mesmo se todas as coisas estão em caos, não vacile em sua sinceridade em relação ao Céu. 
 
Seu coração de depender do Céu e de olhar na direção do Céu com esperança nunca deve mudar. 
Mesmo se Deus colocar você em uma posição dolorosa para mudar esse coração, você deve 
permanecer fervoroso e ser capaz de invocar o Pai nessas circunstâncias. Não importa em que 
tipo de situação você se encontra, você deve fazer um esforço para se agarrar ao coração de Deus 
como uma tábua de salvação e escalar a partir dessa posição. Mesmo se tiver que enfrentar a dor 
de ser lançado no inferno, se você pode se colocar em uma posição de estar com o Pai, 
conhecendo a dor do Pai, acreditando que o Pai reconhecerá sua dor, e se mover em frente, 
compreendendo plenamente sua responsabilidade e tarefa, com a determinação para seguir 
nessas circunstâncias, você não perecerá.  
 
Existem incontáveis cristãos hoje, mas entre eles, quantos podem ser fiéis deste tipo? Quando 
atendemos ao Pai, não devemos atender o Pai que está sentado em Seu trono no céu; devemos 
atender o Pai que está trabalhando duro para encontrar Seus verdadeiros filhos e filhas no meio 
das ondas de morte. Devemos considerá-Lo como nosso próprio Pai, e tornar os assuntos do Pai 
como nossos próprios assuntos, fazer o coração do Pai como nosso próprio coração, e fazer o 
desejo do Pai como nosso próprio desejo. Devemos avançar corajosamente na direção do Pai que 
está nos buscando, e dizer confiantemente: “Eu sei que Seu desejo é encontrar Seu filho. O que 
importa ao Senhor é encontrar esse filho que resolve todas as Suas circunstâncias históricas. Seu 
coração deseja abraçar e amar Seu filho perdido. Até se eu mesmo me encontrar na miséria, no 
caos e na dificuldade, serei a substancialização de Sua esperança, a substancialização do que o 
Senhor está sentindo, e a substancialização de Seu coração.” Você deve compreender que 
somente nesta posição, você pode se tornar o filho do Pai e aquele que pode atender o Pai. 
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