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O Rev. Moon saiu um dia e comprou sessenta e um instrumentos novos para criar o núcleo 
de quatro novas bandas de metais. Por que? O Movimento de Unificação deveria inaugurar 
uma nova era de testemunho da verdade com a música. As pessoas não precisam vir à igreja 
para ouvir a verdade – elas podem assistir televisão e ouvir o rádio, e se tornar membros da 
Igreja de Unificação! Nos dias atuais, a música frequentemente não tem vida. Mas quando 
as pessoas ouvem música cheia de espírito mais de três vezes, elas não são capazes de 
parar. Elas vão querer ouvir mais e mais, e vão querer vir para as conferências. 

 
Estou feliz com sua forte vontade de aprender. Um homem com forte vontade e esperança já 
conseguiu; o resto é a prática! 
 
Antes de tudo, quero lembrá-los que estes instrumentos musicais são o sinal mais importante 
da providência na Grã-Bretanha neste tempo. Eles serão um tesouro histórico por centenas 
de anos. Quanto tempo cada um deles preservará sua condição original depende de vocês; 
isto depende de quanto vocês podem cuidar deles com amor. Talvez existirá um prêmio 
histórico para qual instrumento entre as sessenta e uma peças manterá sua forma original por 
mais tempo. 
 
Uma história deveria ser criada para cada instrumento, com um longo diário registrando os 
nomes de todos os homens e mulheres que o manuseiam. Vocês deveriam escrever seus 
nomes como a primeira pessoa a tocar o instrumento. Quando você o transfere para o 
segundo instrumentista, você deve assinar o livro registrando a condição na qual o 
transferiu, se estava arranhado ou danificado, e assim por diante. O livro deve viajar com o 
instrumento, e a pessoa que o assume, o conhecerá por dentro e por fora, geração após 
geração. 

 
1 The Go-World Brass Band é um grupo musical criado pelo Reverendo Sun Myung Moon. 
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Se você cuidar dele adequadamente, seu instrumento pode durar por centenas de anos. 
Quando chegar o tempo que somente um destes instrumentos permanecerá, centenas e 
milhares de pessoas vão querer vir vê-lo. Esse interesse pode ser forte o suficiente para 
restaurar uma nação. Ainda mais importante, quando você for para o mundo espiritual, ter 
possuído esse instrumento pode ser uma fonte de orgulho. 
 
Todas as mulheres cuidam de sua aparência e, portanto, sua maquiagem é muito importante. 
Mas cuidar de seu instrumento é ainda mais importante do que cuidar de seu próprio rosto. 
Quando você deixá-lo repousar, por exemplo, tenha certeza de ter algum estofamento ou 
tecido no ponto de contato. Se o instrumento é danificado, você deve sentir que é como uma 
cicatriz em seu próprio rosto. 
 
Você deve amar seu instrumento antes que ele possa produzir um bom som para você. 
Quando você o polir, não utilize um tecido grosso, mas algo suave, como veludo. Seja 
especialmente cuidadoso com o estojo do instrumento, o qual é frequentemente golpeado. 
Estude cuidadosamente como transportar os instrumentos sem danos. Uma vez eu vi uma 
banda de metais com instrumentos amassados, e isto não parecia bom. Em algum momento 
no futuro, eu farei uma inspeção para ver como vocês estão manuseando. Por favor, cuidem 
dos instrumentos! 
 
Torne-se um Bom Palestrante 
 
Eu já os instrui a se tornarem palestrantes competentes em reavivamento. Eu já disse como 
fazer isso, e forneci a vocês os manuscritos da conferência de duas, quatro e seis horas. 
Vocês devem memorizá-los, e criar suas próprias gravações falando sobre cada seção. Desta 
forma, logo serão capazes de dar uma boa palestra. Vocês devem ser capazes de memorizar 
a conferência de duas horas em dois dias. Esta é a mesma tarefa enfrentada por um cantor de 
ópera que tem que memorizar a ópera de duas horas muito rápido. O líder de cada banda 
deve ser forte e diligente, e ter certeza que todos se lembrem deste ponto. 
 
De fato, ninguém mais tem um grupo que canta, faz palestras e toca instrumentos! Vocês 
estão fazendo as três coisas; e eu planejo ter mais de vinte grupos assim. Vocês se tornarão 
famosos rapidamente, e a Inglaterra verá rapidamente o significado de nosso trabalho. 
Sempre que vocês forem para uma região e fizerem uma apresentação da banda, todos os 
moradores participarão. Vocês podem fazer uma apresentação instantânea em qualquer 
lugar; por exemplo, no restaurante onde vocês almoçam. Talvez na segunda vez que vocês 
forem lá, eles deixarão vocês comerem de graça, não porque não têm dinheiro, mas porque 
eles gostam muito de vocês. Logo, em qualquer lugar que forem, vocês receberão uma 
refeição grátis! Então eles poderão dar hospedagem para vocês também. Ou vocês podem 
visitar uma grande empresa, e dizer a eles, “Vamos entretê-los na hora do almoço,” e fazer 
para eles uma boa apresentação. Vocês podem marcar uma entrevista de manhã, e ir lá na 
hora do almoço. Vocês devem continuar indo. Vocês podem se apresentar no dormitório da 
faculdade, no hotel, onde quer que estejam. Vocês podem até mesmo ficar ao ar livre em um 
saco de dormir. 
 
Quando você estiver muito cansado de praticar e tocar, aprenda como dormir por quinze 
minutos em seu ônibus, para que possa tocar quase 24 horas por dia. Eu aconselho você a 
pegar um ônibus maior, para que tenha algum espaço para isso. Mas tenha certeza que o 
motorista não vai dormir! Continuaremos, 24 horas por dia, fazendo uma apresentação após 
a outra. Quando faz isso, você será notado e se tornará realmente famoso.  
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Por todos os meios, receba aqueles musicistas que querem seguir com você. Se cada um de 
vocês pode rapidamente dar palestras, vocês rapidamente farão novos membros. Com o 
tempo, quando tivermos vinte equipes, a Inglaterra realmente gostará de nós! 
 
Comprei estes instrumentos realmente novos, mas não farei isto no futuro. Quando você 
constrói uma reputação, então quando as empresas perguntarem a vocês, “Como podemos 
ajudá-los?' Digam que precisam de mais instrumentos. Sem realmente testemunhar, mas 
através de uma boa apresentação, vocês podem aumentar seu número e seus instrumentos. 
Algumas empresas podem doar instrumentos suficientes para uma banda inteira.  
 
Nós já melhoramos bastante. Os membros Britânicos devem falar diretamente sobre o 
propósito da banda. Vocês podem dizer, ‘O país está declinando e devemos fazer algo sobre 
isso, para reavivar o espírito cristão através de música estimulante! Devemos ter um novo 
movimento juvenil ou a Inglaterra será levada pelo ralo! Estamos fazendo isso e 
continuaremos a fazer. Assim, por favor, ajude!’ Se vocês tocam um bom número, eles 
provavelmente não vão esperar que vocês façam uma boa palestra. Mas quando vocês falam 
ainda melhor do que tocam, eles ficarão impressionados e podem doar bastante! 
 
Faça suas Próprias Conferências 
 
Cada um de vocês deve criar seu próprio roteiro para falar. Faça anotações a partir dos meus 
discursos e sermões, a partir da Bíblia, e assim por diante, e quando chegar a oportunidade, 
fale! Você deve ser como um ator ou atriz do cinema. Eles têm que memorizar suas falas. O 
diretor dá a eles sua parte, e eles devem praticar isso. Você também deve ler e praticar 
muitos discursos, e mais tarde você se tornará realmente um bom orador. 
 
Quando as pessoas pedirem para você dar uma palestra, continue enquanto elas estejam 
prontas para ouvir. Nunca diga, ‘Bem, é hora de parar agora.’ Você deve estar preparado 
para falar continuamente! Quando as pessoas querem ouvir você falar, então você deve estar 
pronto para dar não apenas um capítulo, mas todo o Princípio Divino. Você deve estar 
pronto para conduzir um seminário inteiro por si mesmo. Muitas pessoas não podem fazer 
isso, mas você pode, e você pode tocar o instrumento também. Este é um novo estilo de 
trabalho, encontrado apenas na Igreja de Unificação. Mesmo as igrejas cristãs não fazem 
todas as pessoas tocarem um instrumento. Todos vocês devem fazer sua apresentação com 
confiança, e grandes empresas vão gostar de apoiá-los. Vocês não precisam arrecadar fundos 
como vocês fizeram nos Estados Unidos. 
 
A Igreja Eletrônica 
 
Desta forma, começaremos uma ‘Igreja Eletrônica.’ Eu tenho um plano em andamento para 
testemunhar através de transmissões. Hoje em dia, as pessoas não querem ir à igreja, elas 
querem ficar em casa. Mas elas ainda querem adorar, se puderem. Nos Estados Unidos, eu já 
investi um milhão de dólares no Manhattan Center para fazer um bom estúdio. 
Apresentaremos boas performances musicais juntamente com um bom sermão, por uma hora 
ou meia hora, e distribuiremos gravações desta apresentação por toda a América e o mundo 
da língua inglesa, tanto para televisão como para rádio. Então ninguém terá que ir à igreja! 
Nosso sermão será cem vezes melhor. Pediremos que as pessoas enviem contribuições para 
que possamos fazer mais gravações. Agora estamos fazendo investimentos, mas no futuro 
estaremos ganhando dinheiro. Então construiremos nossa própria estação de transmissão. O 
dia de apenas construir uma igreja já é passado. 
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Vocês terão uma conexão direta com este projeto. Quando sua apresentação é bem-sucedida, 
vocês se tornarão uma parte importante da igreja eletrônica. Precisamos de muitas equipes 
de bandas, até mesmo 40 equipes. Cada equipe fará gravações em vídeo registrando que 
apresentarão ao público e para as estações de televisão. Se vocês são selecionados para tocar 
duas vezes por ano, isso será suficiente para pagar seu caminho. 
 
Desta forma, a providência de transmissões pode ser expandida para todos os diferentes 
países. À medida que nosso padrão e nosso espírito se tornam maiores, eu gostaria de 
acrescentar dançarinos aos grupos. Isto vai ser uma coisa quente. Agora estamos começando 
a organizar isto espiritualmente. Depois que a Inglaterra esteja organizada, então França, 
Alemanha, Itália e Espanha organizarão suas próprias equipes.  
 
Seguiremos em frente, e nos tornaremos muito ativos desta maneira. A banda também será 
uma boa estação de recrutamento. As melhores pessoas serão escolhidas para tocar na 
Sinfonia da Cidade de Nova York. Vocês sabem que temos nosso próprio centro de 
apresentações no Manhattan Center, uma vez uma famosa casa de ópera que estamos 
restaurando agora. 
 
Estamos abrindo uma nova era quando estamos testemunhando a verdade com música. As 
pessoas não precisam vir à igreja para ouvir a verdade – elas podem assistir televisão e ouvir 
o rádio, e se tornar membros da Igreja de Unificação! Nos dias atuais, a música 
frequentemente não tem vida. Mas quando as pessoas ouvem música cheia de espírito mais 
de três vezes, elas não são capazes de parar. Elas vão querer ouvir mais e mais, e vão querer 
vir para as conferências. 
 
Aprimore sua Técnica 
 
Como eu disse, você está cheio de vontade e esperança, e deve ter a confiança que um dia 
estará no topo do mundo. Tenha a determinação que nunca será um musicista de segunda 
categoria. Você deve obter um gravador, gravar sua performance e ouvi-la. A cada três ou 
seis meses, você deve ouvir a gravação e comparar, e ver como você está melhorando. Se 
você não está melhorando muito, então você sabe que não está fazendo bem! 
 
Então teremos que comprar 61 gravadores para este grupo. Quanto custa essa máquina? 
Cerca de cinquenta libras? Uma máquina boa custará ao menos cem libras. Bem, talvez 
somente precisamos de um gravador de boa qualidade por grupo. Mas todos devem ter seu 
próprio toca-fitas para estudar as conferências do Princípio Divino. Se você estuda uma 
gravação por vinte vezes, você seguramente pode aprender de cor. Quando memoriza a 
conferência, então você pode dá-la por si mesmo. Eu comprarei 61 gravadores agora mesmo. 
 
A cada semana, mais ou menos, o líder de cada grupo deve mudar para que eles possam ver 
como a situação está mudando. A cada semana deve haver melhorias em seu desempenho a 
partir da semana anterior. A cada semana você também deve ser capaz de dar conferência 15 
minutos mais longa. Se seguir esse planejamento, você será um bom musicista e será capaz 
de dar boas conferências públicas em seis meses. 
 
Normalmente, uma escola para treinamento musical e artístico exige dez ou vinte anos para 
se estabelecer. Mas quando eu comecei o Little Angels, não tínhamos nada, ninguém 
dançando um único passo. Mas em três anos as crianças estavam prontas para ir ao mundo. 
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Quando está com fome, você quer comer comida. Você deve praticar com o mesmo 
sentimento e urgência. A primeira coisa de manhã que deve estar pensando é sobre sua 
música; você deve fundi-la à sua vida. Quando ouvir música no rádio, tente aprender a partir 
dela. Você pode pensar, ‘Se eu fosse um escritor de música, não escreveria dessa forma. Eu 
posso fazer melhor.’ Se pratica e está ansioso por isso, logo você escreverá canções famosas. 
 
As Chaves para o Sucesso 
 
Você pode esquecer todas as outras coisas, mas não o que eu disse hoje sobre o caminho 
para o sucesso! O primeiro ponto é ser emocional. Quando toca música alegre, você deve 
expressar a felicidade de alguém que amou por anos e anos sem ser notado, e então foi 
reconhecido pela pessoa amada. Quando toca música triste, você deve expressar a paixão de 
alguém que foi rejeitado por seu amado, e está pronto até mesmo para morrer. Você deve 
experimentar isto, e refletir isto em sua música. 
 
O segundo ponto é praticar com a fome de uma pessoa que não comeu por um dia ou mais. 
Quando come a comida, você se tornará maior; quando pratica, você se tornará melhor. 
Vocês entendem? Quando você come e fica feliz, pense, ‘Esta é a forma que devo me sentir 
ao praticar!’ Se você faz isso, então isso se tornará um hábito. Quando seus sentimentos são 
muito intensos, você ainda precisa ter boa técnica, ou isso não é bom. Se você pratica assim, 
então um dia você será certamente reconhecido pelo mundo inteiro. Você tem confiança? Se 
mantiver essa visão e praticar como um homem faminto, você definitivamente será capaz de 
fazer isso. Mas se seu estômago já está cheio, você não irá melhorar. 
 
Em terceiro lugar, você deve cuidar do instrumento musical como cuidaria de seu próprio 
corpo, para que ele possa durar centenas ou milhares de anos. O último instrumento deixado 
após mil anos será insubstituível. Tenha esse sentimento, não abuse, mas sempre ame seu 
instrumento. Finalmente, sendo que a ideologia da Unificação unirá o mundo, estou 
ensinando vocês a dominá-lo para esse propósito, e fazer isso por si mesmos. 
 
Harmonize-se com a Natureza 
 
De vez em quando, se você está sozinho, levante-se cedo quando o sol está nascendo e a 
natureza é realmente bela. Quando os pássaros começam a cantar, você pode realmente se 
derreter na natureza. Você pode sentir, quando toda a atividade para o dia está para começar, 
que é você que dará o sinal para o início. Da mesma forma, ao anoitecer, quando os pássaros 
devem voltar para o ninho, e o sol está se pondo, você dará o comando ‘o dia terminou.’ No 
meio da noite, quando a lua está brilhando, você deve enviar bons sonhos para as pessoas, 
não é? E no meio do dia, quando o sol está quente, você pode convidar as pessoas para a 
sombra enquanto toca alguma música agradável. 
 
Quando tenta estas coisas, você sabe como estar unido com a natureza. Você verá simetria e 
se harmonizará com ela, e isso ajudará você a tocar uma bela música. Você pode ver uma 
cachoeira e tocar assim; ou ver nos passos de cavalos uma marcha para centenas de pessoas. 
Se você tocar assim, harmonizado com a natureza, você fará muito melhor. Em alguns 
filmes, você notará que a música é inadequada, e você saberá como melhorá-la. Embora 
nunca tenha sido um musicista profissional, eu sei que música não pode ser de outra forma. 
Sendo que você sabe como tocar, você deve sentir ainda mais intensamente sobre a música 
do que eu sinto. 
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Música e oração são realmente muito próximas e andam de mãos dadas. Se você toca em 
harmonia com a natureza, suas orações se tornarão harmonizadas também. Embora você não 
saiba o que está orando, essas orações serão respondidas. Quando está triste, você deve 
derramar lágrimas em oração; quando está feliz, você pode sorrir. Na oração natural, você 
pode até mesmo estar deitado e rolando na grama! Harmonizar com a natureza e a criação é 
a forma para orar. 
 
Realmente traga seu caráter em sua música. Se você é sério, traga essa característica e a 
harmonize com outras pessoas em sua execução; faça o mesmo com tristeza ou alegria. Eu 
faço o mesmo trabalho de harmonização no noivado; eu sempre escolho o sério com o 
alegre, o feliz com o estóico, e assim por diante. Se vive desta forma, você será reconhecido 
pelo mundo. Assim, por favor, pratique e viva assim!  
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso (maio de 2020) 
www.unificacionista.com 
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon78/SunMyungMoon-780706.htm 
 

 
 


