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Vamos nos Tornar Pessoas que Participam na Glória do Senhor 
 

Sun Myung Moon 
16 de junho de 1957 
Mateus 25:31-46 
Seoul - Coreia 
 
Oração 
 
Pai de amor! Por favor, permita-nos refletir sobre o curso de Jesus de vida pública de trinta e três 
anos quando ele foi perseguido desta para aquela aldeia. Devemos sentir novamente que Jesus 
que veio com o coração celeste derramou lágrimas ilimitadas de tristeza com um coração 
ansioso, contudo, o povo israelita o negou com flechas e conjurou todos os tipos de conspirações. 
Houve muitas vezes quando culpamos os crentes do Judaísmo, os fariseus e o povo judeu do 
passado por seus erros. Nós os julgamos precipitadamente. Entretanto, por favor, vamos sentir 
que se tivéssemos nascido 2.000 anos atrás no tempo do nascimento de Jesus, teríamos nos 
colocado contra Jesus e o entregado a Pilatos. Vamos acreditar que somos ainda piores do que 
eles. 
 
Por favor, permita-nos entender que a roda da história está continuando a girar enquanto o 
universo está mudando. O tempo da dispensação está mudando, mas a nova história de 
restauração falhou em reverter a crise que deve ser superada. Portanto, lamentação, rancor e 
amargura ainda permanecem nesta terra. 
 
Por favor, permita-nos compreender que, quando os seres humanos se colocam na posição de 
traição, as leis celestes podem ser destruídas e as obras do Céu podem ser minadas. Portanto, por 
favor, oriente os filhos e filhas que estão aqui, mesmo se eles forem morrer muitos milhares de 
vezes, para abandonarem tudo que têm e cumprirem a vontade de Deus a partir da posição de 
sacrifício. 
 
Pai! Esperamos com ansiedade que o Senhor permita-nos entender que Deus lamenta quando não 
podemos retificar o que pertence ao Céu como posse do Céu. Permita-nos agora retificar o que 
pertence ao Céu como posse do Céu, e oferecer até mesmo nossas próprias coisas como posses 
do Céu. 
 
Por favor, conecte as mentes dos filhos e filhas aqui como uma unidade. Permita que não haja 
nenhuma lacuna entre o recebedor e o orador. Por favor, permita que nossas mentes se tornem 
unidas com a Sua para que possamos dar fruto diante da vontade do desejo do Pai, e nos 
tornemos súditos de harmonia. Por favor, permita que eles estejam em harmonia diante da graça 
do Pai. 
 
Sabemos que nossa natureza e caráter originais devem adorar eternamente ao Pai, assim, por 
favor, não deixe que a mente intelectual e os sacrifícios que temos feito impeçam nossas mentes 
de adorar ao Senhor. Por favor, permita-nos compreender como somos infinitamente pequenos. 
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Por favor, permita-nos estar prostrados diante do Pai majestoso. Permita-nos relatar nossas 
inadequações diretamente, e adorar Suas mãos amorosas com corações inocentes. 
 
Confiamos esta hora somente ao Senhor, assim, por favor, oriente-nos. Desejando sinceramente 
que o Senhor apareça com a mesma graça diante de todos os membros que estão espalhados por 
todos os lugares, oramos todas estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do que desejo falar sobre é “Vamos nos Tornar Pessoas que Participam na Glória do 
Senhor.” 
 
Esperança de Deus e de Jesus pela Humanidade 
 
Vocês sabem muito bem que a humanidade decaída está esperando pelo alvorecer do dia glorioso 
que é sua esperança e ideal. Vocês devem entender que Deus também esteve trabalhando por um 
longo período de 6.000 anos para encontrar este dia. Jesus e o Espírito Santo também estiveram 
se esforçando para repetir as batalhas por um longo período de 2.000 anos. Além disso, os 
incontáveis crentes que estão adorando o Céu também estiveram cruzando o cume de infinito 
sacrifício para encontrar este dia. 
 
Este cume deve ser cruzado, mesmo se morrermos centenas e milhares de vezes no processo. 
Devemos sentir até nossos ossos que, para cruzar este cume, não foram somente os seres 
humanos que foram mobilizados. Muitos grupos religiosos e muitos fundadores de religiões no 
mundo espiritual, mesmo a Santíssima Trindade, foram mobilizados para este esforço. 
 
Para manifestar esse dia, Deus esteve suportando por 6.000 anos. Os seres humanos 
perseveraram através de muitos sofrimentos e situações adversas para encontrar a nova 
esperança, a nova ideologia orientadora. 
 
Porque Deus criou o mundo com um propósito, as coisas criadas devem se unir essa vontade de 
Deus. Portanto, se nós, seres humanos, que devem realizar a vontade de Deus não podem 
estabelecer o único dia que o Céu e terra podem desfrutar, então toda a obra de Deus e dos seres 
humanos não terá nenhum sentido. 
 
Jesus Cristo foi a pessoa que veio à terra para apresentar recentemente este dia de esperança para 
Deus e os seres humanos. Nós, seres humanos, não temos qualquer poder ou recurso que possa 
nos capacitar para cumprir a vontade que Deus planeja cumprir. Portanto, estamos seguindo 
Jesus Cristo, que veio como o mediador, para alcançar esse tipo de poder e recurso. 
 
O que Jesus desejava depois de vir à terra? Era estabelecer através de sua vida o dia de esperança 
que a humanidade busca, estabelecendo princípios celestes e ética humana nesta terra, e 
espalhando o evangelho de Deus para a humanidade. Entretanto, por causa da traição do povo 
judeu daquela época, Jesus partiu sem ter estabelecido o fundamento vitorioso para o 
cumprimento da vontade diante de Deus, os seres humanos, ou diante de todas as coisas. 
 
O povo israelita estava vivendo no tempo e ambiente no qual podiam atender Jesus como o 
Senhor na gloria mais elevada, o mestre de todos os povos. Eles poderiam se orgulhar disso. 
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Embora eles tenham sido abençoados com graça celeste, porque eles não puderam lidar com essa 
graça, o fundamento vitorioso que Deus planejava estabelecer não pôde ser assegurado na terra. 
Como resultado, durante seu trabalho nos longos 2.000 anos desde sua tribulação na cruz até 
hoje, o que Jesus queria era retornar para esta terra e cumprir a vontade que tinha oferecido seus 
trinta e poucos anos de vida para cumprir. Ele queria estabelecer o dia da glória de Deus, a glória 
de si mesmo e do Espírito Santo, e a glória de todos os povos. 
 
Então para os seres humanos que têm o destino de inaugurar este dia e passar pelo fim da 
história, o problema é com que atitude eles encontrarão o dia de glória que surgirá 
universalmente nos últimos dias. Este é o dia de nova glória que Deus, Jesus, o Espírito Santo e a 
humanidade querem. 
 
A Atitude de Fé que Pode Cumprimentar o Dia de Glória 
 
Porque o povo israelita do passado não concluiu a missão que Deus confiou a eles, Jesus teve 
que seguir as pegadas de tristeza para vir buscar a humanidade novamente. Contudo nesta época, 
se existe pessoas que repetem o precedente que os israelitas estabeleceram, então elas estarão 
bloqueando a vinda da glória do Céu, bloqueando o dia pelo qual Jesus espera. Elas estarão 
bloqueando o dia pelo qual a humanidade espera. 
 
Então por que o povo israelita e os crentes do Judaísmo que encontraram Jesus falharam em 
inaugurar alegremente o dia de glória que poderia ter cumprido o propósito que eles estiveram 
esperando durante os 4.000 anos? Por que eles falharam em servir Jesus como o líder do povo e 
falharam em estabelecer o dia de glória diante de todos os povos? Vocês devem entender que 
este é o crime que eles cometeram diante de Deus. 
 
Quando Jesus estava vivo, se o povo judeu tivesse edificado o território nacional nesta terra 
centrando em Deus, e se eles tivessem edificado o reino no qual os ideais do Céu poderiam ser 
realizados, então hoje não teríamos herdado a esperança dos israelitas em esperar pelo Senhor 
como nossa esperança. 
 
Porque o povo israelita não pôde servir Jesus como a encarnação da esperança, e não pôde 
atendê-lo como o mestre histórico, a vontade de Deus foi completamente interrompida. O povo 
israelita e as seitas judaicas deixaram Jesus morrer na cruz violando a vontade do Céu no nível 
de sociedade e da religião escolhida. 
 
Porque não houve ninguém na terra que recebeu Jesus no nível individual, sem mencionar no 
nível de sociedade e da religião escolhida, Deus, que enviou Jesus com esperanças que seria bem 
recebido, sentiu-se atormentado. Portanto, vocês devem entender que esta dor permaneceu como 
a tristeza dos grupos religiosos, e a tristeza de cada indivíduo. 
 
Então como nós, que acreditamos em Jesus, devemos conduzir nossa fé atualmente? Devemos 
assumir responsabilidade pelos pecados cometidos pelo povo israelita, as seitas judaicas e cada 
indivíduo. No nível do indivíduo, das seitas religiosas, do povo e do mundo, devemos limpá-los. 
Enfrentamos este tipo de destino. Nossos antepassados estiveram limpando os pecados através da 
história. 
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A história da humanidade que deveria se tornar a história de alegria, se tornou a história de 
tristeza, como vocês podem ver. Porque o povo israelita trilhou esse caminho de traição, os 
cristãos que seguiram Jesus tiveram que pagar indenização por isso.  
 
Vocês que têm a missão do Israel espiritual em nome da humanidade devem também trilhar esse 
caminho de indenização. Vocês devem passar através da rota solitária, a estrada da cruz, o 
caminho de morte. Esta foi a razão pela qual, quando o Cristianismo tentou espalhar suas 
doutrinas e estabelecer a fé crista em um lugar onde o povo acreditava em outra religião, sem 
falhas, eles tiveram que edificar um altar de sangue. Simplificando, a história do Cristianismo é 
uma história de martírio. Ele percorreu um curso de dificuldades e perseguição. Este caminho de 
martírio começou a partir do indivíduo e se expandiu para a família, sociedade e o mundo. 
 
Vocês nunca devem esquecer que entre seus antepassados houve muitos profetas e sábios que 
trilharam a estrada que está alinhada com a vontade de Deus, sem abandonar a vontade de Deus e 
a esperança, mesmo enquanto estavam trilhando através deste caminho de conflitos do 
Cristianismo. Eles não abandonaram a vontade de Deus mesmo quando caíam para um lado ou 
outro, mesmo quando eram esmagados e amarrados. 
 
Originalmente o povo israelita devia servir Jesus. Não porque o povo judeu fosse extraordinário 
ou por causa dos esforços da religião judaica. Era porque houve muitos profetas e sábios que, 
representando o povo no curso de 4.000 anos de história, tinham demonstrado preocupação por 
Deus e permaneceram fiéis à Sua vontade. Não obstante, o povo israelita e a religião judaica 
daquela época esqueceram isto, e não puderam estabelecer a vontade de Deus. Como resultado, o 
amargo ressentimento de Jesus saturou a terra. 
 
Então, qual é a nossa posição, nós que acreditamos no Senhor? Devemos passar através da 
estrada de adversidades e limpar a amargura no nível mundial no dia de glória. Nos colocamos 
na posição representando o povo israelita e a religião do Judaísmo, que foram escolhidos para 
receber o Senhor 2.000 anos atrás. Representamos o Israel espiritual no nível mundial. Vocês 
devem manter isto em mente. 
 
Tropa de Elite de Jesus que Herdou a Tradição da Providência 
 
Agora devemos nos tornar as tropas de elite de Jesus que podem lutar com a oposição do povo e 
a oposição das seitas para limpar a amargura causada pelas falhas daquela época do povo 
israelita e da religião judaica. Se o povo israelita tivesse entendido Jesus Cristo, que estava 
tentando estabelecer a vontade de Deus e confrontar a facção de César, que conspirou para enviá-
lo para a cruz, o que teria acontecido? Se eles tivessem suportado através do conflito nacional e 
obstruído a conspiração, então naquela época a vontade de Deus teria sido realizada. Deus esteve 
lutando e perseverando através de dificuldades enquanto esperava que algumas pessoas que 
representavam o mundo pudessem estabelecer a base de vitória no nível de um povo assim. 
 
Contudo, por que Deus e o Espírito Santo tiveram que lutar? Não eram eles o Jesus de paz, o 
Espírito Santo de paz e o Pai de paz? Eles tiveram que lutar para proteger a humanidade das 
legiões de satanases que tinham expandido os poderes do mal na terra por 6.000 anos. Eles 
tiveram que lutar para trazer um fim para a história do mal.  
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Vocês devem entender esta situação dolorosa de Deus, Jesus e do Espírito Santo. Então a quem 
se aplicam os termos “Deus de misericórdia e Deus de amor”? Eles não se aplicam a Satanás. 
Eles se aplicam aos filhos e filhas que estão na realidade do Céu. Deus ama o homem, e não o 
pecado. Vocês devem entender isto claramente. Onde há Satanás, os ideais de Deus não podem 
ser reverenciados. O Céu não pode habitar ali. 
 
Jesus Cristo que apareceu diante do povo israelita não guardou rancor de ninguém, mesmo 
quando estava morrendo na cruz. A razão é que ele sabia que, mesmo após morrer, a porta para a 
salvação do mundo seria aberta. 
 
Porque Jesus sofreu agonia imensurável, ele poderia ter sido amargo com o povo israelita. 
Entretanto, o que Jesus sentiu a partir de que se opôs a ele foi o trabalho de Deus, que esteve 
conduzindo a dispensação por 4.000 anos. Jesus sentiu os altares de sangue que os incontáveis 
profetas e sábios tinham edificado para inaugurar o dia que a vontade de Deus poderia ser 
realizada. Portanto, ele não ostentou rancor contra ninguém. 
 
Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele poderia ter apelado ao Céu pelo julgamento do povo 
israelita que o tinha colocado na cruz. Refletindo sobre a história da dispensação durante a qual 
Deus se esforçou grandemente, vendo como Deus perdoou até mesmo as pessoas que se 
opuseram àqueles que Ele tinha enviado, Jesus teve a magnanimidade de perdoá-las. Embora 
possa ter havido momentos na história quando as pessoas que se opuseram a Deus evitaram o 
julgamento e se regozijaram, a razão que Deus não as julgou não foi porque elas fossem valiosas, 
mas porque Ele foi capaz de gerar magnanimidade olhando para os profetas que também tinham 
perdoado, tal como Jesus perdoou representando a história e a dispensação com o coração de 
tristeza em nome do Céu. 
 
Para receber a glória do Senhor, em que tipo de posição então devemos nos colocar? Devemos 
ser capazes de nos ligarmos com a situação de Jesus. Traçando as pegadas de Deus, que elevou 
Jesus e trabalhou arduamente por 6.000 anos, devemos ser capazes de nos colocarmos diante do 
Céu. Além disso, devemos ser capazes de dizer, “Embora esta terra possa ser uma terra de 
pecados, olhando para as pegadas sangrentas de Seu trabalho duro de 6.000 anos, por favor, 
retire o chicote de julgamento.” Quando se colocam nessa posição, vocês serão capazes de 
estabelecer a ideologia do povo, a ideologia no nível mundial. 
 
Vocês devem entender que as pessoas não podem existir sozinhas. Não importa qual forma ou 
conteúdo, elas devem viver criando relacionamentos com outras pessoas. Independentemente de 
qual sociedade ou nação elas pertençam, as ações dos indivíduos que pertencem a essa sociedade 
ou nação terão impacto no todo. Boas ações têm bom impacto e más ações tem mau impacto. 
Portanto, hoje vocês devem ir além do desejo de viver centrando em si mesmos e ter a 
mentalidade de viver enquanto materializam o mundo ideal de Deus e os ideais do Israel 
espiritual. Vocês devem realmente viver isto. Vocês nunca devem esquecer a tradição de Deus, 
que até agora esteve esperando pelo dia de esperança, que esteve se esforçando e batalhando. 
Além disso, vocês devem estabelecer a tradição da dispensação, a tradição histórica e a tradição 
da tribo. Se o povo israelita tivesse alcançado esta tarefa, então naquela época, grandes 
transformações teriam ocorrido em todas as cidades e vilas de Israel através dos nomes “Jesus” e 
“Messias.”  
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A Razão que Jesus e os Profetas Foram Traídos 
 
Quando Jesus nasceu no estábulo em Belém, os três magos não eram crentes do Judaísmo, mas 
adivinhos daquela época. Contudo, quando eles vieram para Jerusalém e perguntaram, “Onde 
está o rei dos judeus que acaba de nascer,” todas as pessoas em Jerusalém ficaram em grande 
tumulto. Quando observamos este fato, descobrimos que o povo israelita esperava por um 
Messias somente em palavras. Eles não pensavam sobre a questão de quando e onde poderiam 
encontrar o Messias. Hoje também podemos facilmente cometer este erro. É difícil aceitar 
prontamente e não trair a pessoa que é enviada por Deus ou os princípios celestes, não importa 
onde eles possam aparecer. 
 
O povo israelita foi capaz de criticar todos os fatos e eventos históricos que emergiram na 
realidade prática olhando para a superfície, mas eles não entenderam o conteúdo. Em outras 
palavras, eles sabiam como ver, mas não sabiam como saborear. Hoje vocês não devem conduzir 
o mesmo tipo de vida de fé. Também não é correto apenas acreditar em Jesus, e não entender seu 
coração. Vocês sabem como colocar Jesus em um pedestal elevado, mas são ignorantes do fato 
que ele carregou a vontade de Deus em uma posição miserável. 
 
Agora nunca devemos repetir os erros que os israelitas cometeram no passado. Quando 
cumprimentamos o dia de glória novamente no lugar do povo israelitas que perdeu Jesus, 
devemos pensar sobre quais diferenças temos com o povo israelita quando encontramos esse dia. 
 
Quando examinamos o curso de Jesus, que estava centrado na vontade de Deus, muitas pessoas o 
seguiram, incluindo os discípulos. Podemos ver que houve pessoas que o seguiram quando 
estavam felizes. Houve outros que o seguiram quando estavam tristes. Houve pessoas que o 
seguiram no momento do novo início. Entre elas, aquelas que receberam Jesus quando elas 
estavam felizes foram particularmente em maior número. Quando ele alimentou a multidão de 
5.000 com cinco garrafas de vinho e dois pedaços de peixe, quando ele estava apresentando 
historicamente novos fatos e movendo os corações das pessoas, elas o apoiaram e o seguiram. 
Não obstante, por que é que as pessoas que compartilharam cada experiência com ele por um 
longo período e o seguiram, não puderam penetrar através do ambiente durante o curso 
progressivo da história e caíram pelo caminho? Vocês devem entender que esta foi a repetição do 
curso histórico do passado quando o povo israelita traiu Moisés quando estavam seguindo na 
direção da terra de Canaã. 
 
Quando Moisés conduziu o povo israelita para a terra de Canaã, sua vontade e o padrão eram 
diferentes da vontade e do padrão do povo. Moisés, que estava tentando estabelecer a vontade de 
Deus, tinha um propósito claro para o qual estava se dirigindo. Porque ele tinha um senso de 
direção claro, ele estava pensando sobre a estrada de sobrevivência prevendo um ano ou dez anos 
mais tarde. Ele estava tentando colocar isso em ação para alcançar seu propósito. Em contraste, o 
povo israelita não pôde fazer o mesmo. Consequentemente, o povo israelita se afastou de 
Moisés. 
 
Embora originalmente o povo israelita tivesse permissão para passar através dos 400 anos de 
história após Abraão para saudar o dia de glória, eles caíram no deserto sem serem capazes de 
saudar esse dia.  
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Da mesma forma, quando Jesus veio, ele tinha um claro senso de propósito e direção, e olhando 
para dez ou vinte anos no futuro, ele estava tentando criar o ambiente na esfera viva de seres 
humanos na qual poderia cumprir a vontade de Deus. Contudo, o povo israelita não pôde 
corresponder às suas expectativas. 
 
Porque a direção e propósito que eles perseguiam eram diferentes daqueles de Jesus, porque suas 
vidas eram diferentes da vontade da dispensação que se dirigia para a eternidade, embora possam 
ter recebido Jesus quando estavam felizes, eles não hesitaram em negligenciar Jesus quando a 
situação se tornou adversa. Em outras palavras, eles estabeleceram um propósito condicional e 
viveram baseados em uma direção condicional. 
 
O povo israelita, que ergueu uma bandeira de oposição diante de Jesus, zombou de Jesus que foi 
pendurado na cruz e o empurrou pelo caminho da morte. Eles estavam repetindo a ação de 
descrença cometida quando eles traíram Moisés e fizeram o bezerro de ouro para adorar. Da 
mesma forma que Moisés teve que vagar no deserto por quarenta anos, mesmo enquanto estava 
olhando para o caminho da terra de Canaã onde ele poderia ter vivido em esplendor, Jesus 
também teve que vagar por 2.000 anos enquanto observava o ideal da terra abençoada de Canaã 
no nível mundial. Vocês devem entender que Jesus esteve sentindo este tipo de amargura. 
 
Então por que o povo israelita não acreditou em Jesus? Foi porque eles não sabiam que Jesus era 
o representante de Deus. Eles não sabiam que ele tinha vindo para cumprir o propósito da 
dispensação de Deus. Eles não sabiam que ele era aquele que os guiaria pelo caminho direto para 
o Céu. Eles não sabiam que Jesus não era apenas um indivíduo, mas um representante do mundo 
e do povo, e que ele era responsável por suas vidas eternas. 
 
Se o povo israelita soubesse que Jesus veio para salvar suas vidas, então mesmo ao custo de suas 
vidas, eles deveriam tê-lo seguido. Se eles soubessem que ele veio para o benefício do povo, 
então mesmo se fosse exigido abandonar o povo, eles deveriam tê-lo seguido. Se eles soubessem 
que ele veio para o benefício da religião e do mundo, então eles deveriam tê-lo seguido mesmo 
se tivessem que abandonar sua religião e o mundo. Contudo, porque o povo israelita não 
entendeu o valor de Jesus, e o traiu, eles seguiram através da estrada de indenização por um 
longo tempo depois disso. 
 
O Valor da Sacrifício Feito para o Benefício do Todo 
 
É princípio celeste que aquilo que é semeado será colhido. Portanto, haverá um dia quando o que 
foi semeado no início da história cristã será colhido da mesma maneira. De forma semelhante, 
vocês devem prestar atenção para o dia quando tudo semeado na história cristã será colhido. 
 
Agora vocês não devem se colocar na mesma posição como o povo israelita que traiu Jesus. A 
direção e propósito da fé que vocês estão perseguindo, e os vários ambientes de sua vida devem 
estar de acordo com a vontade de Deus, que esteve orientando a dispensação por 6.000 anos. 
Eles devem concordar com a direção na qual Jesus e o Espírito Santo estão recomendando a 
vocês. O problema é se vocês podem se tornar unidos em isto. O problema não é se Jesus vem. O 
problema repousa com vocês que estão fazendo as preparações para recebê-lo. 
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Vocês desejam receber a bênção em sua vida de fé? Vocês devem entender que bênção vem 
somente depois de terem trilhado completamente seu curso até o fim, e terem concluído a batalha 
que devem lutar. Portanto, tal como Jesus seguiu através da estrada da crucificação para se tornar 
ressuscitado, vocês também podem saudar o dia de esperança, ressurreição e alegria somente 
após terem passado através de um caminho difícil de tribulações. Jesus disse, “Qualquer que 
procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á.” (Lucas 17:33) 
 
No passado, quando o povo israelita violou seu juramento com Deus e adorou Baal, Elias foi 
diante de Jeová. Suplicando a Deus para tirar sua vida, Elias clamou, “Eu sou o único que 
restou.” Contudo, naquela época, Jeová disse que Ele tinha mantido 7.000 pessoas que não 
tinham se submetido a Baal. 
 
De forma semelhante, o mundo religioso de hoje está tremendo em seu âmago e está em grande 
confusão, o que o privou de um sentido de direção. Vocês que estão vivendo nesta época, devem 
ser capazes de se conectar com o coração de Elias, que se apegou ao povo e apelou a Jeová. 
Vocês também devem se conectar com o coração de Moisés. Quando o povo israelita não tinha 
comida para comer no deserto e estava vagando no deserto por quarenta anos sem direção, 
Moisés subiu ao Monte Sinai e apelou a Jeová por quarenta dias de jejum. 
 
Moisés não orou por sua própria glória. Moisés sabia melhor do que ninguém que Deus o tinha 
enviado para a terra, não para seu próprio benefício, mas para o benefício do povo e do mundo. 
Nós que estamos avançando enquanto olhamos para a terra abençoada de Canaã em nível 
mundial também devemos compreender que somos o povo israelita escolhido que deve herdar 
este coração de Moisés. Devemos marchar em frente. 
 
Vocês que ouviram estas palavras hoje, por favor, avaliem criticamente sua própria vida de fé a 
partir da posição de uma terceira pessoa. Houve algum dia quando você lamentou para o 
benefício das pessoas como fez Jesus? Você já orou como Jesus? Você já edificou um altar de 
lágrimas para o benefício das pessoas como Moisés fez? Ele orou por quarenta noites e dias, e 
encharcou seus joelhos com lágrimas sem ninguém saber sobre isto enquanto o povo escolhido 
dormia e brincava livremente. 
 
A razão pela qual várias formas de cultura se formaram centrando no Cristianismo atual não é 
por causa do mérito do povo da era atual. É porque muitos crentes arriscaram suas vidas e 
trilharam sozinhos por estradas perigosas. Eles superaram a solidão e lutaram com o pecado, 
mesmo em lugares solitários como cabanas e cavernas. É por causa deles que oraram 
continuamente em lágrimas a Deus. 
 
O Tempo que Devemos Marchar Adiante em Busca de um Novo Caminho de Fé 
 
Agora a humanidade chegou ao tempo quando deve marchar em frente na direção de um novo 
objetivo. Portanto, os seres humanos devem buscar um novo objetivo. 
 
Vocês não devem tentar estar em uma posição confortável somente promovendo seus próprios 
interesses ou abusar de sua fé como o povo israelita e seus líderes, os principais sacerdotes, do 
passado.  
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Agora é o mesmo tipo de momento difícil como quando Jesus foi para o Jardim do Getsêmani e 
ofereceu uma oração decisiva a Deus enquanto o caminho de crucificação estava diante dele. 
Além disso, tal como Moisés subiu o Monte Sinai em benefício dos 600.000 israelitas, e orou 
ansiosamente por quarenta dias e noites com sua vida em risco, este é o tempo que devemos orar 
para o benefício do povo e do mundo. Além disso, nos últimos dias, deve emergir muitos filhos e 
filhas de Deus que possam lidar com este tipo de missão. Se essas pessoas podem realmente ser 
encontradas, então as doze tribos e os setenta anciãos durante o tempo de Moisés, e os doze 
discípulos de Jesus não podem nem mesmo se comparar a elas. 
 
Se o povo israelita tivesse realmente esquecido suas próprias situações e apoiado Moises, que 
estava jejuando e orando por quarenta dias e noites no Monte Sinai e suplicado a Deus com ele, 
então eles não teriam sofrido através dos quarenta amargos anos vagando no deserto. Além disso, 
se houvesse um discípulo que olhasse Jesus e caísse de joelhos para orar junto em lágrimas com 
o mesmo coração, então os 2.000 anos de tribulações não teriam acontecido. 
 
Entretanto, nossos antepassados não puderam cumprir estas tarefas. Ainda assim, devemos ser 
capazes de perdoar estes erros históricos dos antepassados e trazer uma conclusão para a dor do 
mundo. Devemos restaurar o jardim de alegria que Deus busca. Para fazer isso, vocês devem 
buscar o caminho correto que conduzirá para o destino da terra natal. 
 
Quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele não disse ao povo israelita, “Eu vou orar por vocês.” 
Além disso, quando Jesus estava oferecendo uma profunda oração em total solidão, ele não 
contou a ninguém sobre isso. Ele nem mesmo disse para seus três discípulos, Pedro, João e 
Tiago. Agora é também o mesmo tipo de momento. 
 
A razão é que existe a condição estabelecida pelos antepassados da humanidade que traíram 
Deus ao caírem secretamente. Portanto, nós, descendentes, temos o destino providencial de 
estabelecer a condição que Deus possa reconhecer. Essa coisa aconteceu frequentemente durante 
a história. Além disso, vocês devem entender que, nos últimos dias, quando devemos cruzar a 
única porta enquanto contemplamos o dia de glória, essas coisas ocorrerão. 
 
Embora Jesus falasse em nome do povo, o mundo e Deus a partir de uma posição de transcender 
a si mesmo, todos os apóstolos que estavam seguindo Jesus pensavam que as palavras que Jesus 
falava estavam destinadas somente para eles. Quando Jesus fazia algo bom, eles pensavam que 
era somente para benefício deles. Quando Jesus assumia uma posição humilde, eles pensavam 
que ele fazia isso para benefício deles. Porque eles tinham esse tipo de fé, Deus não pôde 
fundamentalmente aprová-los. Vocês devem entender que neste ponto eles começaram a se 
separar de Deus. 
 
Então neste momento quando estamos nos últimos dias, qual posição vocês, que devem buscar 
pelo dia de glória, devem ocupar? Mais do que qualquer outra coisa, vocês devem ser capazes de 
se conectar com o coração de Jesus. Cada um de vocês deve criar este tipo de ambiente para suas 
vidas individuais. Além disso, vocês devem criar este fundamento ambiental que pode agir pelo 
mundo e todo o universo. Se vocês criam este tipo de ambiente, então ele se juntará e formará o 
ambiente de vida para Israel em nível mundial. 
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Vocês que participaram aqui hoje! No presente qual é seu propósito ao acreditar e seguir Deus? 
Vocês deveriam se perguntar esta questão nesta hora de hoje. Vocês talvez tenham o desejo de 
usar Deus para se elevar e buscar somente sua própria felicidade? Vocês não devem fazer isso. 
Vocês devem se transcender e colocar o propósito da fé em Deus. 
 
Jesus possuía um coração de preocupação por Deus, mesmo quando estava feliz. Pelo contrário, 
para as multidões que o seguiam, quanto mais a alegria era aumentada, mais elas acolhiam Jesus 
como o desejo de realizar seus próprios propósitos e desejos na terra. Jesus era a única pessoa 
que sinceramente se preocupava sobre Deus. O futuro do Cristianismo atual estará bloqueado se 
ele se colocar nessa posição. Além disso, se existe uma religião que conduz sua vida desta 
maneira, então a mesma coisa acontecerá a ela. 
 
Então qual é o caminho que Jesus trilhou? Como eu acabei de dizer, Jesus abandonou a si 
mesmo. Mesmo quando ele estava feliz, ele não tomava isso como sua própria felicidade, mas 
tentava canalizar tudo isso para Deus. 
 
Portanto, agora vocês devem estar felizes quando Jesus está feliz. Vocês não devem ser felizes 
centrando em si mesmos, mas centrando em Deus e Jesus. Além disso, vocês não devem 
estabelecer como propósito aquilo que estará unido com seus desejos, mas estabelecer como seu 
propósito aquilo que esteja unido somente com Deus. Do contrário, estaremos separados de 
Jesus. Estaremos divididos da mesma forma que Moisés e o povo israelita estiveram divididos, e 
como os israelitas estiveram divididos de Josué e Caleb. Além disso, como estava escrito nos 
versículos da Bíblia recitados hoje, estaremos divididos em ovelhas e cabras. 
 
O Padrão de Vida 
 
O lugar onde Caim e Abel se separaram no início não era dois, mas somente um. Eles não foram 
separados a partir do mundo, mas a partir de um indivíduo. No tempo do julgamento definitivo, o 
julgamento não ocorre no Céu, mas centrando nos humanos na terra. Bem e mal serão divididos. 
Vocês mesmos também sentirão que suas mentes estão se dividindo em duas. Em outras 
palavras, vocês sentirão a divisão entre a mente que está tentando estabelecer os princípios 
celestes e a mente que está tentando cumprir propósitos humanistas. Quando olhamos para isso, 
podemos entender que nossas mentes estão no ponto de divisão de bem e mal. 
 
Senhoras e senhores que estão presentes aqui! Temos avançado já determinados a penetrar 
através de qualquer tipo de adversidade para seguir na direção de uma única esperança. Portanto, 
agora quando sentimos alegria em nossos corações, devemos ligar isso com as pessoas e com 
Deus. Se experimentamos eventos promissores, então isto não deve acabar apenas como nossa 
própria esperança. Devemos conectar essa esperança com o povo e o mundo. 
 
Se ficamos felizes quando Jesus está feliz, e confortamos Jesus quando ele está sentindo agonia, 
então Jesus estará conosco. Além disso, quando fazemos isso, seremos capazes de nos 
relacionarmos com Deus. Vocês devem entender que somente quando se tornam este tipo de 
pessoa, o Pai Santo, o Filho Santo e o Espírito Santo podem considerar vocês com compaixão. 
Somente quando o Pai Santo, o Filho Santo e o Espírito Santo tratam vocês com compaixão, a 
obra de ressurreição ocorrerá. 
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A razão que Jesus pôde ressuscitar foi que Jesus foi capaz de abandonar sua própria vida para 
cumprir a vontade de Deus. Seu abandono de sua própria vida para o benefício da vontade 
alcançou o nível onde ele pôde receber as mãos de ressurreição de Deus. Se vocês não podem 
estabelecer um único padrão que possa estimulá-los mais poderosamente do que qualquer outro 
padrão estabelecido pelas pessoas na história, então mesmo se estiveram seguindo a vontade 
desde o início, vocês logo irão cair. Se vocês caírem, o que acontecerá a vocês? Como alguém 
pode garantir que vocês não se tornarão o mesmo tipo de pessoas que se rebelaram contra Jesus e 
que lideraram a tentativa de matá-lo? 
 
Vocês que estão presentes neste lugar: se vocês agora entendem que seu objetivo é estabelecer os 
princípios celestes, viver para o benefício de céu e terra, e estabelecer a ética humana, então 
mesmo se alguma condição adversa bloquear seu caminho, mesmo se alguém negá-los, vocês 
devem ter uma convicção forte o suficiente para derrotá-los. Os membros da Igreja de 
Unificação podem se tornar os amigos de Jesus somente se eles são capazes de seguir nesta 
direção desde o início. Como estavam os apóstolos, que tinham a missão de guiar as multidões 
que seguiam Jesus em seu nome? Eles não puderam ter o mesmo coração como Jesus. 
 
À medida que o número da multidão seguindo Jesus aumentava, eles consideraram isso como o 
aumento do escopo de sua própria glória. Assim, eles tentaram mandar nas pessoas ao redor. 
Portanto, com o passar dos dias e com o aumento das pessoas que estavam seguindo para seu 
próprio benefício entre a multidão, Jesus tinha mais motivos para se preocupar. Quanto mais se 
encontrava nessa situação, mais ele descobria que não tinham ninguém com quem ele pudesse 
compartilhar abertamente seu coração. Embora essas ações dos apóstolos tenham se tornado 
tristemente insuportáveis, em contraste, para Satanás, essas ações se tornaram condições de 
deleite. Simplificando, eles não puderam fundamentalmente observar as palavras que dividem 
bem e mal, as obras de julgamento. Vocês nunca devem repetir isto. 
 
O problema não é o número de pessoas que acreditam. Neste momento quando chegamos diante 
do veredicto final no nível mundial, devem aparecer verdadeiras pessoas que possam representar 
a humanidade e as pessoas em júbilo que dizem, “Aleluia, amém,” mesmo se elas estão em um 
lugar difícil e solitário. Este é o problema. Somente uma pessoa com este tipo de fé pode 
manifestar a glória de Deus e se tornar a encarnação da ressurreição. 
 
A Verdadeira Pessoa que Deus Necessita 
 
A estrada para o benefício da vontade não pode ser trilhada quando vocês estão tentando 
alcançar a glória do Céu ou o valor da vida para si mesmos. Criticar, centrar em si mesmo, e 
causar danos a outras pessoas para o benefício da própria pessoa são as ações que ocasionaram a 
Queda. 
 
Neste tempo, então, quando estamos olhando para a glória dos últimos dias, em qual posição 
vocês estão? Agora mesmo, Deus tem um coração indescritivelmente triste e está dominado por 
lamentação e melancolia. Talvez vocês tentem estar em uma posição confortável e se divertir em 
contraste à posição de Deus? Se há essas pessoas hoje, então certamente elas estarão na mesma 
posição como os israelitas que traíram Moisés, ou as multidões que traíram Jesus. Vocês devem 
entender este fato claramente. 
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Mesmo se alguém está vivendo para o benefício do cumprimento da vontade de Deus, se ele faz 
coisas para sua própria felicidade, então no ponto de divisão dos últimos dias, quando as ovelhas 
são divididas das cabras, ele será colocado no lado das cabras. 
 
Então que tipo de pessoa pode participar na posição de glória? Essa pessoa deve ser aquela que 
se torna unida em coração com Jesus. Se 2.000 anos atrás, houvesse crentes que compartilhassem 
a tristeza e alegria de Jesus, então Jesus teria ficado encantado e teria manifestado toda a vontade 
do Céu perante eles. Glória eterna teria sido dada para eles. Entretanto, Jesus se sentia desolado e 
triste porque, embora seus seguidores estivessem aumentando, ele não podia compartilhar seu 
coração com ninguém, porque não havia ninguém que pudesse permanecer fiel a ele e herdar 
tudo a partir dele. As pessoas que o seguiam não entendiam seus sentimentos. Nos últimos dias, 
haverá pessoas que conduzirão o mesmo tipo de vida de fé. 
 
Mesmo se uma pessoa acredita em Deus e o segue, se ela negligencia as preocupações de Deus e 
somente busca seu próprio conforto e prazer, então ela não é alguém que Deus necessita. Há uma 
grande necessidade de uma pessoa que seja útil a Deus do que 6.000 ou 7.000 pessoas desse tipo. 
Quando Jesus estava lutando com o mal e fez seu apelo pela realização da vontade com o mesmo 
coração de Deus no Jardim do Getsêmani, a humanidade deveria ter apelado com um coração 
três vezes mais dolorido do que de Jesus. Pedro, João e Tiago nem mesmo tentaram sentir um 
terço dessa tristeza. Vocês que estão presentes aqui nunca devem se tornar esse tipo de pessoa. 
 
Se Jesus se esforça por alguma coisa, então vocês devem trabalhar mais do que três vezes mais 
duro. Se alguém que representa o Céu se esforça, então vocês devem se esforçar mais do que três 
vezes. Se alguém que representa o Céu agoniza sobre alguma coisa e sofre uma dificuldade, 
então vocês devem sentir a angústia e preocupação mais do que três vezes e experimentar as 
dificuldades mais do que três vezes. Porque os seguidores de Jesus não tentaram se esforçar nem 
um terço do esforço de Jesus, eles trouxeram condenação ao povo, venderam o filho unigênito e 
traíram Deus. 
 
Vocês que estão presentes aqui hoje, vocês realmente querem seguir a Igreja de Unificação? 
Quando este Rev. Moon que lidera a Igreja de Unificação sente alguma angústia, vocês devem 
sentir mais de três vezes a angústia e se tornar a cerca em volta para o benefício da vontade do 
Céu. Do contrário, se há muitas pessoas que buscam conforto ao invés de se tornarem essas 
pessoas, então tal como os israelitas que estavam seguindo Moisés deixaram montes de 
cadáveres no deserto, Satanás que arrasta as pessoas para a morte os invadirá. 
 
Neste tempo, quando chegamos à conclusão da história, vocês devem se tornar os filhos e filhas 
de gloria que podem trazer a esperança para todo o universo gritando diante de Satanás que 
causou a dor de 6.000 anos, “Como você pode se gabar de seus poderes!” Vocês devem lutar 
com Satanás sozinhos e demonstrar a realização vitoriosa para Deus. Sem fazer isso, vocês nunca 
devem pensar, “Eu posso apenas fazer o mínimo.” 
 
A Vida de Fé na qual Vocês Devem Estar Dispostos a Enfrentar a Morte 
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Vocês podem não estar cientes disto, mas nos colocamos em uma situação séria atualmente. Se o 
caminho que estamos trilhando é verdade, então devemos fazer uma resolução com seriedade. 
Isto é porque os resultados mudarão de acordo com nossa determinação. 
 
Quando Adão e Eva caíram, porque Deus assumiu a responsabilidade e conduziu a salvação, 
havia alguma esperança. Contudo, nos últimos dias quando o Senhor de glória retorna, se os 
seres humanos não cumprem sua responsabilidade, a dispensação de salvação não pode ter 
continuidade novamente. Portanto, se não podemos concluir a dispensação de salvação, 
permanecerá amargura que é maior do que aquela que foi deixada no tempo da queda de Adão e 
Eva. 
 
Nós, que passamos por este tipo de tempo temeroso devemos entender o coração e a vontade 
celeste de Deus, e falar em defesa do coração de Deus a partir da posição de ter sido reconhecido 
por Deus. Se não entendemos ou não podemos alcançar isto, então devemos buscar nos 
colocarmos em uma posição humilde por nossa própria iniciativa. Jesus foi humilde mesmo 
quando ele estava ciente da vontade de Deus, assim, por favor, pessoas que não conhecem a 
vontade de Deus devem ser humildes. Se existem essas pessoas, então elas seguramente cairão 
no abismo de morte de Satanás. 
 
Pedro, que seguiu Jesus 2.000 anos atrás, como também os doze apóstolos e incontáveis 
multidões abaixo dele, não entenderam o coração de Jesus. Portanto, hoje, vocês devem estar 
determinados a não se colocarem no mesmo tipo de posição. Senhoras e senhores, por favor, 
clamem ao Pai com esse tipo de coração. Porque o Pai está vivo, Ele pode dar a vocês uma 
resposta. Se vocês dão todo seu coração para o benefício da terra com o mesmo coração Dele, 
então vocês serão levados para o lado de Deus. Agora vocês devem entender que possuem a 
responsabilidade dupla ou tripla de aliviar toda a amargura que Jesus deixou para trás nesta terra, 
e se estabelecer, não como uma oferta morta, mas como uma oferta viva para construir o paraíso 
na terra. 
 
Contudo, por que Jesus morreu? Jesus não morreu porque ele não sentia nenhum apego a este 
mundo. Jesus amou esta terra mais do que qualquer outro, e estava cheio de bondade humana. 
Entretanto, porque conhecia a vontade de Deus que somente ele poderia realizar, ele trilhou o 
caminho que era diferente dos outros seres humanos, e acabou seguindo o caminho da cruz. 
Jesus não podia compartilhar a alegria quando eles estavam desfrutando, e não pôde trilhar o 
mesmo caminho. Ele não pôde divulgar suas próprias tristezas. É assim como o caminho que 
Jesus tomou era diferente daquele dos seres humanos. 
 
Se queremos contemplar o dia da glória duradoura e ir diante do Céu, por favor, vamos nos 
colocar diante de todas as coisas da criação! Então que tipo de estrada devemos tomar? Em uma 
palavra, devemos seguir através do caminho de morte. É porque esta é a rota direta para o Céu. 
Vocês também devem trilhar este caminho que Jesus percorreu. 
 
Jesus não trilhou a rota da cruz de Gólgota somente por um dia. Jesus ajustou seu coração na 
vontade de Deus, e por cerca de trinta e poucos anos de sua vida, ele estabeleceu o padrão da 
cruz e lutou. Além disso, ele não fez a determinação de enfrentar a morte na cruz em alguns dias.  
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Vocês devem entender que, ao oferecer cerca de trinta e poucos anos de sua vida, e na posição de 
estar encarregado com os 4.000 anos de história da dispensação, Jesus predisse, “Se tudo correr 
bem, então estas coisas acontecerão. Se não correr bem, então isso acontecerá.” Enquanto isso, 
não houve um momento de sua vida que ele foi capaz de escapar do coração trsite de Gólgota. 
Porque havia esse fundamento preparado, Jesus foi capaz de colocar seus amados discípulos, 
povo, nação e religião atrás dele, e trilhar a rota que estava determinado a seguir desde seu 
nascimento, o caminho da cruz no qual ele se ofereceu como o sacrifício. 
 
Agora vocês devem sentir em suas vidas as condições vitoriosas de Gólgota que Jesus 
estabeleceu através de sua vida. Do contrário, vocês se tornarão o mesmo como os discípulos que 
se afastaram enquanto estavam seguindo Jesus, quando Jesus estava recebendo rejeição e 
reprovação de muitas pessoas, e teve que carregar a cruz em seus ombros para trilhar o caminho 
de morte. Além disso, vocês devem refletir sobre o fato que embora muitas multidões tinham 
seguido Jesus, não houve ninguém que o estivesse seguindo ao risco de sua vida. 
 
A Fé das Mulheres, Simão de Cirene e Jesus 
 
Jesus esperava ouvir de alguém que pudesse carregar a cruz em seu lugar, receber as surras em 
seu lugar e, na estrada de morte de Gólgota sofrer as dificuldades e clamar desesperadamente em 
seu lugar, “Deus! Pai!” Embora por trinta anos ele esperou ouvir este tipo de voz, quando suas 
esperanças foram frustradas, como ele teria se sentido? 
 
Vocês devem entender este coração de Jesus. Vocês devem experimentar esta dor de Jesus e 
serem capazes de simpatizar com sua dor. Além disso, vocês devem ter a mentalidade que é 
perfeitamente natural para vocês, seguir este caminho de morte no qual morrerão muitos 
milhares de vezes para o benefício da humanidade e do mundo. 
 
O que vocês devem perceber é que, quando Jesus ficou cansado enquanto carregava a cruz para 
Gólgota, não houve ninguém entre seus discípulos que, como Simão de Cirene, carregasse a cruz 
em seu lugar. Não houve nem mesmo uma pessoa assim entre o povo escolhido de Israel. Porque 
este estrangeiro, Simão de Cirene, participou na tribulação de Jesus, o Cristianismo não pôde se 
tornar a religião dos israelitas. Ele se tornou uma religião de estrangeiros. 
 
Hoje, vocês que se determinaram a acreditar em Jesus e seguir em busca de Deus devem estar 
determinados a conduzir as mesmas ações como Simão de Cirene, mesmo em seus sonhos. 
Embora Simão de Cirene pudesse ter dado uma desculpa ou se rebelado, ele obedeceu 
silenciosamente e carregou a cruz no lugar de Jesus. Vocês devem se tornar este tipo de pessoa 
atualmente. Como Jesus deve ter se sentido quando olhou para ele? Quando os apóstolos com 
quem ele tinha compartilhado todas as suas alegrias e tristezas desapareceram, um estrangeiro 
chamado Simão de Cirene sofreu miséria por sua causa. Olhando para a situação, Jesus deve ter 
sentido profundamente envergonhado e triste. 
 
Se entre os doze apóstolos houvesse apenas um que tivesse carregado a cruz em seu lugar, então 
olhando para ele, Jesus poderia ter esquecido as dificuldades da morte. Ele teria superado sua 
própria agonia sentindo simpatia por ele. Não obstante, porque isto não ocorreu, Jesus sentiu 
grande tristeza. Vocês devem entender esta situação. 
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No mundo cristão de hoje, deve emergir uma denominação na posição de Simão de Cirene. 
Contudo, qual denominação assumirá essa responsabilidade? Os cristãos de hoje devem 
compreender que Jesus não poderia se tornar o Messias dos apóstolos que o seguiam. Ele se 
tornou Messias de um estrangeiro, Simão de Cirene. Eles devem edificar uma igreja na posição 
de Simão de Cirene. 
 
A fim de que vocês se tornem um companheiro na situação e coração doloroso de Jesus, que 
sofreu as tribulações da cruz, e para cumprir a vontade eterna e propósito providencial como na 
vida de Jesus, vocês devem se tornar filhos e filhas que podem clamar “Pai” mesmo se estiverem 
sozinhos. Vocês devem estar com o Senhor das provações, e o Senhor de ressurreição que está 
embarcando em um novo início. 
 
Jesus, que ressuscitou três dias após ter falecido na cruz, foi uma pessoa miserável. Embora por 
três anos ele tenha compartilhado todas as alegrias e tristeza com eles e, com um coração 
ansioso, tivesse lhes dito que ressuscitaria em três dias após sua morte, seus discípulos 
esqueceram estas palavras e desapareceram. Quando Jesus ressuscitou, não havia nem mesmo 
um discípulo que ficou de guarda perto de seu túmulo. Somente inimigos, os soldados romanos, 
ficaram de guarda no lugar. Como podia ser isso! Hoje há muitos exemplos onde o Cristianismo 
não está guardando a tumba de Jesus. Inimigos, como os soldados romanos, estão protegendo-a. 
Não há nenhum grupo na terra que possa cercar os soldados romanos esperando pelo túmulo de 
Jesus? Embora que não houvesse tais pessoas na época, entre nós, os crentes, deve emergir essas 
pessoas. Quem são aqueles que puderam encontrar o Jesus ressuscitado? Aqueles que deixaram 
Jesus morrer, aqueles que perderam Jesus e se espalharam por toda parte vagando de acordo com 
sua vontade não puderam encontrar Jesus. 
 
Após sua morte, quem foi a pessoa que saiu em busca de Jesus sem comer por três dias? Quem 
estava tateando na escuridão sem saber onde repousar seu corpo? Os discípulos de Jesus 
deveriam ter se tornado este tipo de pessoas mais do que qualquer outro. Entretanto, os três 
discípulos que Jesus mais amava, Pedro, Tiago e João, retornaram para casa. Quem encontrou 
Jesus primeiro foram as mulheres que buscavam pelo túmulo de Jesus antes do amanhecer. Elas 
eram Maria Madalena; Maria, mãe de Tiago; e Salomé. Elas estavam esperando por Jesus, que 
tinha falecido como um traidor do povo e da nação. Derramando lágrimas por três dias e 
incapazes de suportar por mais tempo, elas vieram buscando por ele. Elas foram as primeiras a 
encontrar o Jesus ressuscitado. Isto demonstra em qual direção e como os crentes dos últimos 
dias devem agir. 
 
A Mentalidade que Pode Participar na Glória do Senhor 
 
Vocês devem entender que agora é os últimos dias quando vocês devem sair em busca 
desesperada pelo túmulo de Jesus. As mulheres que estiveram buscando desesperadamente pelo 
túmulo encontraram primeiro o Senhor ressuscitado no lugar do povo israelita, que deveria ter 
encontrado primeiro o Senhor ressuscitado. Hoje quando o Senhor ressuscitado vem em nível 
mundial, aqueles que podem encontrar o Senhor primeiro são aqueles que não dormem e 
descansam a despeito de seu desejo, que derramam lágrimas pelo céu enquanto vagam pelas 
montanhas e colinas com um coração inquieto que não pode ser expresso. 
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Os apóstolos nem mesmo lamentaram a morte de Jesus na cruz. Contudo, inesperadamente, as 
três mulheres que nem eram apóstolos prantearam a morte de Jesus, derramaram lágrimas de 
simpatia e foram em busca de seu túmulo. Estas ações permitiram a elas encontrar o Senhor da 
ressurreição antes dos outros. Da mesma forma, nos últimos dias, o mesmo fenômeno ocorrerá. 
 
Se você transcende sua vida, e vive uma vida de ansiedade, inquietação e falta de sono para o 
benefício das vidas de seu povo e a humanidade, então o Senhor da glória que está vindo a este 
mundo seguramente virá atrás de você. Você terá direito à gloria de receber o Senhor quando 
nem mesmo estiver ciente disto. Vocês devem entender que esse tempo está próximo. 
 
Para quem Jesus apareceu a seguir? Ele apareceu diante de duas pessoas que estavam seguindo 
para Emaús. Elas não eram apóstolos. Elas estavam em Jerusalém quando as três mulheres 
estavam testificando sobre o Jesus ressuscitado, e falaram sobre a morte de Jesus em tormento no 
caminho para Emaús, porque simpatizaram com a situação de Jesus. Elas foram capazes de se 
conectar com seu coração triste mais do que qualquer outra pessoa. Esta é a razão pela qual Jesus 
apareceu diante delas. A razão que Jesus apareceu diante delas foi para fazê-las testificar diante 
dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus. 
 
Se vocês querem inaugurar o novo dia de glória, o novo jardim ideal no nível mundial, então 
devem ter uma preocupação sincera pelo coração angustiado de Jesus e pela vida triste de Jesus. 
Com um coração pesaroso, vocês devem se esforçar para ir para o céu. Contudo, sem observar 
essas coisas, sem ter pensamentos profundos, não há ninguém que deseja a glória do Senhor. Se 
existe, então essa pessoa não é outro senão o anticristo e o falso profeta. 
 
Quem pensaria que os apóstolos se colocariam na posição do anticristo diante de Jesus? Quem 
pensaria que o povo israelita escolhido e o Judaísmo se tornariam o anticristo? Devemos também 
estar preocupados sobre isto nos últimos dias. Vocês devem refletir sobre si mesmos, se não 
estão se colocando na posição do anticristo. Este não é o momento para reprovar os outros ou 
interferir com os assuntos dos outros. O problema reside em vocês mesmos. As denominações 
não são o problema. Vocês devem se preocupar sobre o fato que podem se tornar Satanás nos 
últimos dias. Até agora, todas as pessoas que encontraram problemas nas outras pessoas se 
perderam no curso da história. No novo Jardim do Éden ideal, vocês querem saudar a gloriosa 
ressurreição que todo o universo deseja? Então devem sentir o coração de Jesus e, enquanto 
derramam lágrimas, compartilhem a responsabilidade. Somente este tipo de pessoa pode receber 
a gloriosa ressurreição. 
 
Agora é o tempo quando os últimos dias estão se aproximando. Pessoas que alcançaram 
determinada realidade do espírito se sentem inquietas. Elas não se sentem felizes mesmo quando 
tenham recebido graça. Elas não se sentem satisfeitas mesmo quando tenham experimentado o 
milagre do fogo. Portanto, as pessoas querem fugir das igrejas. Não importa quantas cercas 
sejam colocadas ao redor das igrejas, elas não podem impedir as pessoas de saírem de lá. Este é 
um tempo difícil quando vocês devem se encontrar, a despeito deste tipo de circunstâncias. 
 
Quando emergirem os verdadeiros filhos e filhas que podem representar a igreja, o povo, o 
mundo e o cosmos, as manobras de Satanás que está tentando causar a divisão serão minadas. 
Vocês devem se tornar os vitoriosos no curso histórico com estas qualificações.  
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Vocês devem assumir a responsabilidade até mesmo pelos pecados de criminosos, e agir no lugar 
de Jesus quando ele estava orando no jardim do Getsêmani. Se vocês podem fazer isto, então 
mesmo se o caminho que estão trilhando é o caminho da morte, enquanto seguem nele, vocês 
podem ser ressuscitados. 
 
Entretanto, aqueles que se esquivam das dificuldades, e escolhem o caminho confortável para 
seu próprio benefício, mesmo que acreditem que o caminho que estão trilhando seja o caminho 
de ressurreição, eventualmente estas pessoas chegarão à morte. Vocês devem manter isto em 
mente. 
 
A Vida do Sacrifício Vivo Oferecido a Deus 
 
Vocês podem inaugurar o dia glorioso pelo qual Deus esteve esperando por 6.000 anos, e 
desfrutar felicidade eterna somente quando estabelecem a condição vitoriosa de se oferecerem a 
Deus, não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo para cumprir a vontade de 
Deus. 
 
Além disso, quando vocês são oferecidos como o sacrifício vivo diante de Deus, que tem se 
esforçado por 6.000 anos, seu espírito e o corpo físico serão ressuscitados. Quando isto ocorre, 
vocês podem cumprir a linda tarefa de concluir as tribulações e tristezas de Deus, que sentiu 
amargura contra Satanás por 6.000 anos. Vocês podem se vangloriar diante de todas as coisas do 
universo, ou diante de Satanás, ou diante dos muitos milhões de crentes, ou dos soldados celestes 
e anjos. Vocês podem entrar no jardim ideal eterno para viverem em glória pela eternidade. Eu 
espero que vocês guardem isto em seus corações. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
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