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Vamos nos Tornar os Cidadãos que Tomam Posse do Reino do Céu 
 

Sun Myung Moon 
2 de junho de 1957 
Mateus 21:33-46 
Seoul - Coreia 
 
Oração 
 
Pai Amoroso! Trouxemos todas as nossas situações diante do Senhor. O Senhor esteve 
orientando-nos de várias formas, assim, por favor, aceite-nos. Toda vez que nos prostramos 
diante da santa presença do Pai solene, sentimos que somos inadequados. Portanto, Pai de 
compaixão, por favor, governe a totalidade desta hora. Habitando constantemente em cada um de 
nossos corações, permita-nos viver dentro da vontade de Deus. 
 
Pai, desejamos ansiosamente que o Senhor permita-nos abandonar nossas mentes más e seguir e 
harmonizar com a mente original que busca nossa natureza original. Permita-nos ser o sacrifício 
que se tornará a raiz da natureza original. 
 
Estamos exaustos de lutar com o pecado das trevas por uma semana. Pai de compaixão, por 
favor, apareça e segure em nós. Nos ensine lições, e nos advertindo, oriente-nos a escalarmos o 
cume da morte e correr na direção de um objetivo claro referente à vontade. Espertamos 
ansiosamente que o Pai se regozije sobre isto e esteja conosco. 
 
Pai Amado! Por favor, gerencie cada detalhe dos muitos filhos que se reuniram aqui nesta hora. 
Pai Amado, esperamos ansiosamente que o Pai santifique tudo sobre cada um de nós nesta hora. 
Ao eliminar todas as condições que o Senhor não deseja, oramos que o Senhor permita que 
tenhamos mentes e corpos purificados, e possamos trazer alegria ao Senhor. Permita nos 
tornarmos um grupo do todo que pode servir e inclinar para o Senhor. 
 
Pai! Nos sentimos maravilhados com a vontade laboriosa do Pai que nos chamou. Pai, por favor, 
olhe por nós com compaixão. Pai, desejamos com a máxima sinceridade que somente o Senhor 
se torne nosso amigo, que somente o Senhor acredite em nós, com o resultado que o Senhor 
permita nos tornarmos belos filhos e filhas que podem demonstrar nossa plena lealdade diante da 
vontade eterna. Pai! Caímos prostrados diante da graça que se esforçou para nos reunir assim. 
Por favor, manifeste vividamente o que o Senhor deseja. 
 
Pai, o Senhor está trabalhando duro para realizar a vontade da dispensação. Desejamos 
sinceramente que o Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas amorosos que podem 
consolar Sua solidão; permita nos tornarmos filhos e filhas que colocam tudo de lado para lutar e 
avançar somente para o benefício da vontade do Pai. 
 
Por favor, dê bênçãos sobre os incontáveis altares que estão se reunindo em benefício destas 
pessoas hoje. Por favor, revele a graça de alegria sobre todas estas pessoas e os incontáveis 
altares que representam estas pessoas.  
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Que estas pessoas se relacionem com a vontade que o Senhor tem comandado com um coração 
único e verdadeiro. Ao fazer isso, Pai Amado, esperamos sinceramente que o Senhor permita que 
elas, como Seu povo escolhido e Seu grupo religioso escolhido, cumpram completamente a 
responsabilidade confiada aos 2,4 bilhões de pessoas do mundo nos últimos dias. Embora 
possamos ter todos os tipos de situações pessoais, Pai, por favor, permita que relatemos tudo ao 
Pai e sigamos em obediência. 
 
Estamos tentando oferecer venerações ao Pai nesta hora. Permita que a Santíssima Trindade 
opera sobre todos e governe cada uma de suas mentes e corpos. Pai, desejamos ansiosamente que 
o Senhor não permita que estejamos na posição de nos relacionarmos com a vontade do Pai de 
acordo com nossos caprichos. Por favor, permita que esta seja a hora quando podemos estar em 
harmonia diante de toda a vontade do Pai através das inspirações do espírito sagrado. Pai, por 
favor, esteja com os membros que estão espalhados por todo o país nesta hora. Permita-nos 
cumprir a vontade vitoriosa, a vontade que o Pai estabeleceu, como a graça da alegria.  
 
Confiamos tudo nesta hora. Portanto, esperando ansiosamente que a Santíssima Trindade nos 
governe, oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
O tema do sermão sobre o qual quero refletir com vocês é “Vamos nos Tornar os Cidadãos que 
Tomam Posse do Reino do Céu.” Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
Vocês sabem claramente que, para nós que somos decaídos, o mundo que todos esperam é o 
Reino do Céu. Este Reino do Céu não é algo que somente os seres humanos desejam. Vocês 
também sabem muito bem que Deus também anseia pelo tempo da realização do Reino do Céu 
onde Ele possa viver em alegria pela eternidade, forjando o eterno relacionamento pai-filho com 
todos os seres humanos centrando no amor original, que era o ideal de criação. Até agora, Ele 
esteve repetindo Seus árduos trabalhos para esse objetivo através da Santíssima Trindade. 
 
A Perfeição da Ideologia do Reino do Céu e Jesus Cristo 
 
O Reino do Céu pelo qual desejamos sinceramente hoje não é somente a esperança dos seres 
humanos, mas também é a esperança de Deus. Consequentemente, a ideologia que pode construir 
este Reino do Céu deve passar através do nível individual e possuir qualidade mundial, e 
qualidade universal para concordar com os princípios celestes. Portanto, a menos que 
construamos o Reino do Céu na terra, a dispensação de Deus de salvação não pode ser concluída, 
e o objetivo de nossa fé não pode ser completado. 
 
Deste modo, Deus, que tem a missão como o Criador que criou os seres humanos, deve assumir 
responsabilidade e cumpri-la, e alcançar este Reino do Céu, e os homens decaídos também deve 
assumir responsabilidade e cumpri-la, mesmo ao custo de sacrificar tudo. Quando pensamos 
sobre isto, embora ao longo do curso da história Deus esteve esperando o aparecimento de uma 
única pessoa que possa realizar esta ideia do Reino do Céu, e orgulhar-se dessa pessoa em 
benefício da humanidade, mas até agora, essa única pessoa não tinha emergido nesta terra. 
 
Consequentemente, desde a criação do mundo até hoje, a ideia de Céu que Deus busca encontrar 
através dos seres humanos não deve ser concluída como uma ideologia individual.  
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Embora seja uma ideologia individual, ao mesmo tempo, ela é uma ideologia mundial e universal 
e a ideologia eterna que todas as coisas criadas estão perseguindo. Vocês devem novamente levar 
a sério o fato que, esperando pelo tempo que esta ideologia possa ser estabelecida, Deus esteve 
trilhando a estrada da paciência, trabalho e sofrimento por 6.000 anos. Então, como Deus e os 
seres humanos criam relações? As relações podem ser criadas centrando na ideologia do Reino 
do Céu. No nível quando o Reino do Céu pode ser construído, a ideologia de seres humanos e a 
ideologia de Deus de criação são alcançadas. 
 
Portanto, Deus que passou através dos longos 4.000 anos de história desde Adão esperava 
estabelecer pessoas em um ponto e conectá-las com todo o coração interno e a ideologia externa 
de Deus. Jesus Cristo foi a pessoa que foi estabelecida como a figura central. Assim, antes de 
enviar Jesus Cristo para esta terra, através de João Batista que Ele escolheu e educou, Deus 
predisse, “Arrependei-vos! O Reino do Céu está próximo!” Entretanto, o reino não pode ser 
realizado através de João Batista, mas através de Jesus Cristo. Assim, em João Batista repousava 
a responsabilidade para unir todo o povo israelita e guiá-lo na direção de Jesus. Entretanto, 
porque João Batista não cumpriu essa responsabilidade, a ideia do Reino do Céu que ele estava 
clamando não tinha nada a ver com Jesus. Por isso, o clamor de João Batista, “Arrependei-vos, 
pois o Reino do Céu está próximo,” não se consumou como a ideia do Reino do Céu que 
somente corresponde àquela época, mas que deixou para trás toda a ideia do Reino do Céu 
profetizada através de todas as pessoas que tinham a missão de João Batista depois dele, não 
importa em qual época da história, e como resultado, as mãos laboriosas de Deus continuaram a 
trabalhar. 
 
Vocês também nunca devem esquecer que durante os 2.000 anos após Jesus, muitos profetas 
trabalharam duro para apresentar Deus. Embora João Batista tenha gritado, “Arrependei-vos, 
pois o Reino do Céu está próximo,” Jesus Cristo que veio para realmente apresentar e manifestar 
esse Reino do Céu teve que morrer na cruz. Assim, depois disso até hoje, a ideologia do Reino 
do Céu que é o centro de Deus e a esperança eterna do homem, não pôde ser realizada através do 
homem na terra e no céu. 
 
Vocês devem entender que o povo israelita, ao perder Jesus Cristo, trouxe como resultado a 
perda da ideia do Reino do Céu que João Batista predisse. Ao mesmo tempo, eles até mesmo 
perderam o mestre do Reino do Céu que poderia ajudar o povo israelita a superar as dificuldades 
que encontravam horizontalmente. Portanto, devemos reivindicar de volta a ideologia do Reino 
do Céu que Jesus perdeu quando ele veio, e trazê-la à perfeição. 
 
O Conteúdo da Ideologia do Reino do Céu que Deus Quer 
 
O Reino do Céu que Deus quer não é o reino edificado somente no mundo espiritual. O Reino do 
Céu que Deus quer é o reino edificado na terra primeiro, e então edificado novamente no mundo 
espiritual. Porque, depois que os seres humanos morrem, o mundo espiritual que seus espíritos 
formam e o mundo terreno não podem estar separados, a fim de que vocês desenvolvam um 
corpo substancial vitorioso e encarnem a ideologia do Reino do Céu, vocês devem ser capazes de 
se colocar diante dos princípios celestes e se colocar diante da humanidade, e demonstrar a 
ideologia do reino do Céu através de sua esfera de vida para que possam estar conectados com as 
leis celestes e a ética humana.  
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Além disso, a ideologia do Reino do Céu deve se tornar a ideologia individual do Reino do Céu, 
e simultaneamente, ela deve se tornar a ideologia do Reino do Céu no nível familiar, de 
sociedade, nação, mundo e universal. Vocês devem ser capazes de manifestar esta ideologia do 
Reino do Céu através de vocês mesmos. 
 
O povo israelita não pôde materializar a ideologia do Reino do Céu porque eles, não somente 
não puderam entender, mas também nem mesmo ouviram as palavras de João Batista, embora 
ele tenha clamado no deserto, “Arrependei-vos, pois o Reino do Céu está próximo.” Se hoje, 
nesta época, aparecer uma pessoa que anuncia a ideologia do Reino do Céu, tal como os 
israelitas, vocês não serão capazes de ouvir suas palavras. Não somente isso, vocês se colocarão 
na mesma posição como o povo israelita que não pôde aceitar as novas palavras abençoadas do 
Reino do Céu de Jesus Cristo, que gritou para as massas enquanto esteve sendo perseguido desta 
montanha para aquela montanha durante os três anos de vida pública. Assim, repito que se vocês 
não podem experimentar a situação histórica do Céu, a qual pode apresentar a ideologia do Reino 
do Céu para todas as pessoas através da natureza celeste, e pode anunciar a nova ideologia do 
tipo João Batista através das incontáveis denominações, e se vocês não se tornam pessoas que 
podem colocar a ideologia do Reino do Céu em sua esfera de vida, e viver e agir de acordo com 
estas palavras, então vocês nunca serão capazes de realizar a ideologia esperançosa do Reino do 
Céu, que Deus busca e deseja. 
 
O Reino do Céu que os seres humanos conheceram até agora não é o Reino do Céu dos ideais de 
criação que Deus tem buscado e desejado. Quando rastreamos e examinamos o curso de 
restauração centrado em Jesus pelos 2.000 anos desde Jesus, até hoje, durante os quais a obra foi 
feita para edificar o Reino do Céu espiritual, o que Jesus pôde construir não foi o Reino do Céu, 
mas o Paraíso. Assim, o ideal do Reino do Céu que as pessoas que acreditam em Jesus esperam 
também é o Paraíso. Portanto, os ideais do Reino do Céu que os seres humanos têm hoje não são 
o Reino do Céu ideal original que Deus e os seres humanos podem aceitar, mas o Reino do Céu 
condicional enquanto se movem na direção da construção do Reino do Céu de Deus. Portanto, o 
substantivo Paraíso veio a existir. 
 
Portanto, se vocês realmente receberam o chamado como as tropas de elite do Céu que devem 
cumprir os ideais de Jesus do Reino do Céu, então vocês não devem deixar Jesus permanecer 
meramente como o mestre do Paraíso, mas combinando todos os espíritos do mundo espiritual e 
todas as pessoas que vivem na terra, e abrindo a porta do Paraíso, vocês devem tornar possível 
que Jesus Cristo também seja o mestre do Reino do Céu. De forma semelhante, a 
responsabilidade para elevar Jesus como o mestre do Reino do Céu não repousa com Deus, ou 
com Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas com todas as pessoas da terra. Entretanto, infelizmente, 
os seres humanos não estão cientes deste fato. 
 
Quando pensamos sobre isto, para as pessoas que estão trilhando o curso de restauração, o 
caminho que elas estão trilhando é longo e difícil. Mesmo se existe outros caminhos dolorosos 
que os seres humanos estejam trilhando, nenhum deles pode ser tão triste. A razão é que este 
caminho é a estrada de restauração no qual devemos repetir o curso do conflito dos profetas e 
sábios enquanto experimentamos sua tristeza como nossa própria.  



 5

A menos que vivamos para cruzar todos os cursos difíceis que os incontáveis profetas e sábios 
trilharam, mesmo que sejam montanhas perigosamente altas e íngremes ou o caminho da cruz ou 
de Gólgota que eles subiram depois de virem à terra, não podemos seguir as pegadas de Jesus. 
 
A estrada que vocês estão trilhando, sua vida de fé, não é fácil. Isto é porque sua vida não pode 
ser somente para seu próprio benefício. Vocês vivem para o benefício dos espíritos que estão 
habitando no Paraíso, e além disso, vocês têm a missão de cumprir o Reino do Céu na terra. 
Embora vocês possam ter sofrido muitas tristezas e feito muitas promessas para o benefício de 
sua própria vida, se isto fosse somente por sua própria vida, então vocês nunca poderiam 
alcançar nem mesmo sua vontade pessoal. 
 
Esta terra nunca deixará sem interrupções a estrada que vocês estão trilhando sozinhos. A razão é 
que esta terra se tornou um lugar dominado por Satanás devido à queda. Por isso, Satanás que 
esteve confrontando Deus por 6.000 anos está bloqueando seu caminho. 
 
A Responsabilidade dos Fiéis 
 
Qual é a estrada que devemos trilhar no meio destas dificuldades? É a estrada de subir a perigosa 
colina de Gólgota e edificar o Reino do Céu pela liberação desta terra que Satanás está 
dominando. Entretanto, para trilhar este caminho, tal como a história mundial, na qual toda a 
humanidade, esperando constantemente por esta estrada, trilhou o curso de enorme indenização 
no atual curso histórico, vocês também devem trilhar a estrada de indenização. Assim, se somos 
o povo escolhido, devemos fazer uma forte determinação. 
 
Mesmo se vocês desejam o Reino do Céu que Deus quer, e mesmo se assumem responsabilidade 
e estão trabalhando na direção de edificar esse Reino Celeste ofertando suas vidas, se pensam 
como João Batista, vocês perecerão no final da mesma forma que João Batista finalmente 
encontrou sua condenação, a despeito do fato que durante trinta e poucos anos de sua vida ele 
proclamou tentadoramente a ideologia do Reino do Céu. João Batista falhou na estrada que 
trilhava para nutrir esperança e trazê-la à fruição porque estava centrado em si mesmo. Se vocês 
não desejam seguir as pegadas deste precedente, então suas ações não deveriam ser tão egoístas. 
Se vocês mantêm o caráter de Satanás, que domina sua vida cotidiana todos os seus dias e se 
opõe à estrada do Céu, isto os impede de trilhar o caminho do ideal que o Céu deseja, e faz com 
que vocês vivam somente para seu próprio benefício. Vocês devem sentir isto fundo até seus 
ossos. 
 
Se acreditamos que a estrada para a realização do Reino do Céu é a estrada universalmente 
fatídica que devemos perseguir, a vontade fatídica de leis celestes que permanece como o ideal 
da criação, então não devemos pensar sobre este caminho apenas como nosso próprio. Deus 
esteve assumindo a responsabilidade pelo destino histórico e esteve preparando pelo destino dos 
princípios celestes eternos. O que isso significa é que Ele está tentando conectar vocês com o 
coração interno de Deus e o coração de Jesus e o Espírito Santo, e criar o laço com o esforço 
histórico dos incontáveis profetas e sábios. A vontade de Deus em relação a vocês é que, neste 
fundamento, permitir que vocês estabeleçam o fundamento que permitirá que muitos profetas 
que viveram no passado respondam ao seu clamor, como também permitir que Jesus e o Espírito 
Santo recebam vocês.  
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Deus, que esteve trabalhando por 6.000 anos para ajudar, pode capacitar vocês a vencer na 
batalha com Satanás. Assim, vocês que foram chamados primeiro diante da vontade de Deus, 
devem compreender por si mesmos a gravidade de sua responsabilidade e da missão, e concluir 
sua responsabilidade. 
 
Se vocês não assumem responsabilidade por estas coisas nestes últimos dias, então quem 
carregará a tristeza histórica de Deus, Jesus e o Espírito Santo? Os seres humanos devem assumir 
a responsabilidade pela situação dolorosa de Deus. 
 
Para este empreendimento, Deus escolheu este povo miserável entre os muitos povos do mundo. 
Entretanto, devemos lembrar como, em virtude da falta de fé do povo israelita que não endossou 
a vontade de Jesus em seu tempo, um novo início teve que ser feito em terras estrangeiras 
centrando no Cristianismo. 
 
Agora, a era de confusão na escala mundial também se aproxima de nós. A era de perseguição e 
oposição está se aproximando. Também somos confrontados com o tempo quando todas as 
religiões do mundo serão levadas à consumação. Nesse tempo, devemos correr com toda a nossa 
força para cumprir a missão da história mundial concedida para estas pessoas. 
 
De agora em diante, pessoas de fé religiosa enfrentarão diretamente o terror por causa do conflito 
ideológico. Além disso, Satanás que esteve se opondo a Deus por 6.000 anos atacará vocês em 
sua batalha feroz final. Vocês devem entender que Satanás e maus espíritos que estão atacando 
sua vida estão sempre ao seu lado. 
 
A invasão deles não pode ser repelida apenas com seu próprio poder. A fim de que vocês vençam 
nesta luta com eles, e se tornem os vitoriosos representando a história, o presente e o futuro, 
vocês devem entender a verdadeira identidade de Satanás que esteve dominando a história e 
regendo sobre a realidade presente, e as intenções de Satanás que está se relacionando com o 
futuro.  
 
Para fazer isso, vocês devem trilhar o mesmo caminho como Jesus que escalou a montanha por si 
mesmo e orou em benefício do povo israelita, e oferecendo sua vida, lutou com Satanás que 
estava se rebelando contra a vontade de Deus, e estabeleceu o padrão de tribulação que 
representa a história, a realidade presente e o futuro. Em seu curso individual, essa passagem de 
tribulações ainda está por vir. 
 
Nós, que devemos estar nesta posição de sacrifício, temos a responsabilidade de aliviar nosso 
próprio ressentimento, e também aliviar a dor amarga de Deus no lugar de Cristo. Também 
temos a responsabilidade de cumprir os desejos de muitos profetas alcançando o propósito pelo 
qual Cristo veio à terra. Pela conclusão desta nossa responsabilidade, podemos trazer felicidade a 
eles, e quando manifestamos essas realizações diante do Criador do Céu, Deus, e diante de todas 
as coisas criadas na terra, e diante de Satanás, podemos romper com a realidade de influência de 
Satanás da longa história, e criar o ambiente onde podemos formar harmonia dentro dos 
princípios celestes. 
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O Valor de Indivíduos que Podem Realizar o Reino do Céu 
 
Assim, se não podemos encontrar o Reino do Céu, o fundamento de vitória onde podemos 
repousar pela eternidade, então Deus e Jesus em quem estivemos acreditando, ou o pastor e os 
anjos que estivemos seguindo não podem escapar do sofrimento causado por Satanás. Vocês que 
estão conectados com o Céu devem entender em que tipo de pessoas vocês foram criados, e que 
tipo de missão repousa com vocês. 
 
Temos valor celeste infinito que permite nos colocarmos diante de Deus. Portanto, representando 
os seres humanos e todas as coisas, vocês devem desenvolver a única ideologia vitoriosa do reino 
celeste. Após herdar as muitas agonias internas de Deus, que esteve se esforçando por 6.000 
anos, e herdando a agonia de Jesus e o Espírito Santo, vocês devem se tornar os vitoriosos que 
podem superar todos os sofrimentos históricos. Deus esteve buscando por este tipo de vitorioso 
por 6.000 anos. Portanto, se vocês não se tornam este tipo de vitorioso, então não podem 
materializar a ideologia do Reino do Céu que Deus está tentando garantir a vocês. 
 
Se hoje nesta terra de profundo ressentimento, alguém pode estabelecer a ideologia do Reino 
Celeste em benefício de Céu, terra e seres humanos, então ele se tornará uma pessoa preciosa que 
traz à fruição todo o propósito dos esforços de Deus, Jesus, o Espírito Santo, e os incontáveis 
profetas, e os representará. Esta pessoa preciosa é de fato aquele que pode salvar incontáveis 
antepassados que traíram Deus, salvar do pecado os inúmeros humanos que estão vivendo no 
mundo de pecado no presente, e ao mesmo tempo edificar o eterno Reino do Céu de Deus. 
 
O Reino de Deus que os seres humanos estiveram buscando transcendendo história é o Reino do 
Céu que Deus esperava edificar enviando Jesus à esta terra. Os seres humanos do futuro esperam 
pelo aparecimento da única pessoa preciosa que pode manifestar plenamente esse reino nesta 
terra, enquanto Deus, Jesus, o Espírito Santo e incontáveis profetas e crentes estiveram em um 
trabalho árduo para o benefício do aparecimento dessa pessoa valiosa. Se essa pessoa aparece 
nesta terra, então Deus assumirá a responsabilidade de proteger eternamente essa pessoa. Este é o 
princípio. Centrando nessa pessoa, a nação eterna e o mundo eterno devem ser formados nesta 
terra. 
 
Nós, povo coreano lamentável, quando olhamos para trás, nosso povo não possui nada. Não há 
nada do que possamos nos orgulhar. Não temos nada valioso que possamos nos orgulhar diante 
do mundo. Entretanto, se transcendemos a nação e o povo e nos esforçamos para o benefício da 
incontável humanidade, então o Reino do Céu não será realizado primeiro na América, Inglaterra 
ou alguma outra nação, mas a despeito do fato que somos um povo miserável, podemos ir diante 
de Deus e diante de qualquer outra pessoa. Podemos reivindicar o Reino Celeste como nosso. 
Quando isto acontece, então os muitos povos que estão buscando pelo Céu não serão capazes de 
ir em direção a Deus sem seguir através deste povo. 
 
Então, que tipo de missão e papel devemos cumprir para realizar este Reino do Céu? Devemos 
fazer o esforço para realizar através de nós o Reino do Céu, pelo qual por toda a história até 
agora, as pessoas estiveram clamando, “Reino do Céu, por favor, amanheça sobre nós,” mesmo 
quando eram pisoteadas e dilaceradas enquanto seguiam pela estrada de conflito, a estrada de 
morte. 
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Se esse Céu é realizado no nível individual, em outras palavras, se o Reino do Céu individual no 
qual o Pai pode habitar é realizado, então o Céu também deve ser realizado no nível familiar. 
Além disso, ele deve ser expandido para sociedade, nação, mundo e nível universal. Vocês 
devem sentir o senso de responsabilidade para cumprir primeiro este Reino do Céu. 
 
Embora muitos crentes e profetas tenham vindo e ido na história até hoje, Deus não foi capaz de 
revelar plenamente Sua situação interna para os seres humanos através deles.  
 
Entretanto, se surge uma pessoa que possa divulgar completamente a situação interna de Deus e 
possuir a chave para o tesouro guardado dentro do palácio celeste no mais profundo centro do 
Reino do Céu, então por causa dessa pessoa, Deus não pode evitar habitar nesta terra. 
 
Vida de Jesus como um Filho Filial de Deus 
 
Vocês que se reuniram aqui, já avançaram em frente sem medo pela vida e morte, prontos para a 
estrada de tribulações, vocês que vieram em busca da situação de Deus que não pôde ser contada 
para os seres humanos pelos longos 6.000 anos! Vocês realmente já se tornaram filhos e filhas 
filiais de Deus? Vocês já se tornaram súditos leais e mulheres de fidelidade? Se vocês já 
seguiram neste caminho da vontade para se tornarem esse tipo de pessoa, então o problema é o 
que vocês buscaram até agora, o que vocês sentiram, e o que vocês manifestaram a Deus. Tudo é 
concluído aqui. Quando olhamos a partir desta posição, claramente todos vocês devem se tornar 
os herdeiros de Jesus Cristo. Mesmo se existe um centro nesta terra, não há nada que seja mais 
central do que Jesus, e mesmo em um ambiente mais difícil, não há ninguém que perseverou 
através de um ambiente mais difícil do que aquele de Jesus. 
 
Por causa dos seres humanos, mesmo enquanto ele estava cruzando a difícil colina da morte, 
Jesus orou, “Pai, por favor, não deixe que seus pecados caiam sobre eles!” Esta estrada é o 
caminho solitário de Jesus que ninguém mais pode percorrer. 
 
Quando fazemos a associação com o caminho que Jesus percorreu, devemos compreender que 
claramente não foi para o benefício dele mesmo. Além disso, Jesus não tentou se relacionar com 
a vontade de Deus baseado na perspectiva bíblica daquela época, e ele não tentou tratar com a 
vontade de Deus centrando no povo israelita. Sempre baseado em um novo ponto de vista, Jesus 
fez as preparações para se relacionar com a nova vontade de Deus. 
 
Deste modo, ele ensinou um verdadeiro caminho individual para os seres humanos, e tornou 
possível para eles compreender uma nova perspectiva sobre a vida. O caminho que Jesus 
percorreu foi pessoalmente triste, mas ele experimentou um amor de Deus que as pessoas na 
terra não podiam experimentar. Além disso, ele lamentou o fato que Deus, que criou todas as 
coisas criadas não podia entregar Sua glória justa como o mestre de todas as coisas devido às 
pessoas que viviam com uma atitude habitual de fé. 
 
Embora Deus pessoalmente criou os seres humanos e todas as coisas, embora Ele seja o mestre 
de todo o universo, Ele não pôde comandar os seres humanos e todas as coisas como Ele 
desejava, e não pôde governá-los mesmo se Ele quisesse.  
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Muitas pessoas de fé hoje pensam que, porque Deus é onipotente, Ele pode reger sobre os seres 
humanos e todas as coisas como Ele deseja, mas Ele não está nessa posição. Então, quem irá 
tornar possível que Deus receba glória das coisas criadas como o Deus do ideal original de 
criação? 
 
Porque Deus foi colocado na posição onde Ele não pode reger plenamente sobre todas as coisas 
devido à queda de Adão e Eva, os antepassados dos seres humanos, a responsabilidade para 
restaurar esta situação reside nos seres humanos. Por isso, representando os seres humanos e 
representando todas as doutrinas e pensamentos históricos, Jesus se colocou na estrada bifurcada 
onde teve que se livrar das condições que permitiam a invasão de Satanás, que causou a queda do 
homem.  
 
Ele abandonou sua tribo, povo e, no final, até mesmo sua vida para o benefício de cumprir esta 
responsabilidade; contudo, por causa da falta de fé dos seres humanos, esta vontade não pôde ser 
realizada. Assim, Deus está lamentando sem ter sido restaurado para a posição onde Ele pode ter 
pleno domínio sobre todas as coisas criadas. 
 
Se vocês que vivem nos últimos dias sabem que Jesus ofereceu cerca de trinta e poucos anos de 
sua vida para trilhar a estrada de conflito para realizar o Reino do Céu pelo qual Deus espera, em 
outras palavras, para cumprir a vontade de Deus, então vocês também devem se tornar os 
verdadeiros cristãos que estão profundamente preocupados sobre a dignidade e prestígio de 
Deus, para que herdando a vitória de Jesus vocês possam ir diante de Deus. Embora exista 
muitas pessoas nesta terra hoje, não há ninguém que esteja genuinamente preocupado sobre a 
dignidade e prestígio de Deus. Se nessa hora houver algumas pessoas que sondam o coração 
interno de Deus e de forma triste fazem o apelo para restaurar a dignidade e prestígio de Deus, 
então Deus voltará a atenção na direção dessas pessoas que Ele retirou do mundo. Da mesma 
forma que Deus pôde olhar para o Judaísmo, o povo judeu e o mundo através de Jesus Cristo, 
mesmo hoje Ele tentará liquidar as forças de Satanás elevando vocês que cultivaram o coração 
interno de Jesus. 
 
Entendendo que, como o soldado de elite de Deus, ele não morreria mesmo se as pessoas e o 
mundo o traíssem, Jesus lutou com Satanás na terra para eliminá-lo com convicção imutável e 
para cumprir sua responsabilidade de retificar a dignidade de Deus. Portanto, Jesus e o Espírito 
Santo assumiram a tarefa de sondar os pecados de Satanás, que prejudicaram a dignidade de 
Deus, e então atacá-lo. Isso não é tudo. Eles tentaram construir o Reino do Céu através do qual 
os seres humanos podem retificar a dignidade e prestígio de Deus. 
 
A Reabilitação do Relacionamento Entre Deus (Pai) e o Homem (Filho) 
 
Originalmente, o relacionamento entre Deus e o homem era o relacionamento eterno e imutável 
entre pai e filho que vivem e morrem juntos, mas por causa da queda, os seres humanos 
estiveram vivendo por 4.000 anos sem criar esse relacionamento pai e filho com Deus. Jesus foi 
a pessoa que lamentou sobre este fato mais do que qualquer outra pessoa. Ele veio à terra depois 
de alcançar um pleno relacionamento pai e filho com Deus, e tentou cumprir a vontade de Deus e 
salvar os seres humanos. Portanto, Jesus é o Pai e antepassado dos seres humanos. Vocês devem 
retificar a dignidade e prestígio de Deus. 
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O karma dos princípios celestes é que todos os seres humanos devem alcançar completamente o 
relacionamento pai e filho com Deus. Entretanto, a menos que alguém na terra cumpra esta tarefa 
primeiro, ninguém pode formar o relacionamento pai e filho com Deus. Agora, devemos 
encontrar essa pessoa e servir Deus como nossos pais, e devemos sentir a dor de Deus como 
nossa própria dor, sentir a angústia de Deus como nossa própria angústia, e sentir a ansiedade de 
Deus como nossa própria. Somente então podemos formar o relacionamento pai e filho com 
Deus. 
 
A razão que os seres humanos não puderam encontrar Deus, embora clamem de forma 
penetrante a Ele com coração desesperado, é porque devido à queda, eles não puderam criar o 
relacionamento pai e filho com Deus, e porque as relações de amor de acordo com as leis 
celestes não foram estabelecidas. Deste modo, devemos entender a razão que os seres humanos 
caíram nesta posição e, revelando a verdadeira identidade de Satanás, restaurar a posição 
original. 
 
Não há nenhuma necessidade de um relacionamento pai e filho formado somente com palavras 
ou construído sobre promessas. Somente quando exercemos todo o nosso coração e força para 
viver para o benefício da vontade do Pai, e somente quando suportamos através do sofrimento 
que derrete nossa carne e sangue para trazer vitória, podemos reabilitar o relacionamento pai e 
filho com Deus. 
 
Então, da mesma forma que Jesus carregou a cruz e cruzou a colina de Gólgota para estabelecer 
a dignidade e prestígio do Pai e para o benefício da glória do Pai, vocês também devem ser 
capazes de escalar facilmente o caminho de Gólgota no nível mundial. Do contrário, vocês se 
colocarão na mesma posição como o arcanjo, que esteve traindo a ideologia de Deus do Céu por 
6.000 anos. 
 
Vocês devem entender que Deus habita próximo a vocês, e mais do que qualquer outra pessoa, 
Ele se preocupa sobre cada um de vocês. No mundo, acredita-se que o amor de pais físicos é o 
maior, mas vocês devem entender que o amor de Deus é ainda maior e mais profundo, maior e 
mais profundo do que qualquer tipo de amor humanístico do mundo. 
 
Vocês podem ser abraçados no seio de amor do Pai e clamar, “Pai,” e podem experimentar o 
coração interno de Deus a partir da posição onde podem dizer, “Agora eu entendo a dor de 
Deus.” Se vocês se tornam este tipo de filhos e filhas, e possuem o Reino do Céu que adora 
Deus, então ninguém poderá tirar esse Céu de vocês. 
 
A seguir, vocês podem assumir responsabilidade por aliviar o sofrimento de Deus. Vocês 
também devem se sentir furiosos sobre o fato que Deus está sofrendo. Vocês devem entender que 
Jesus se sentiu furioso com Satanás que esteve afligindo Deus por 4.000 anos, e ele estava 
determinado a superar o sofrimento que é mais intenso do que o sofrimento dos 4.000 anos. Jesus 
pôde até mesmo arrastar as pessoas que transgridem a vontade de Deus e não trilham o caminho 
da vontade, e após reformar a história e a realidade prática, ele pôde proclamar, “Pai, eu assumi 
responsabilidade por Seus sofrimentos, assim, por favor, esqueça todas as Suas preocupações, e 
deixe de lado todas as agonias da dispensação.” Além disso, Jesus estava disposto até mesmo a 
compartilhar a agonia que Deus sentiu através do Céu e do universo.  
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Consequentemente, quando os descendentes do povo israelita que assumiram a condução da 
vontade por 4.000 anos conduziram Jesus pela estrada de morte de Gólgota, Jesus esqueceu suas 
próprias dores, e ao invés, se agarrou e confortou o Pai cujo coração foi dilacerado em grande 
angústia enquanto Ele estava olhando para Seus filhos moribundos. Se há alguém entre vocês 
que pode confortar o Pai, mesmo estando na mesma situação difícil como Jesus, então essa 
pessoa pode edificar o Reino do Céu, e ninguém pode bloquear o caminho dessa pessoa. 
 
A Responsabilidade dos Fiéis em Relação à Construção do Reino do Céu 
 
Porque havia Jesus que estava determinado a assumir responsabilidade sobre as lutas e dores 
históricas de Deus, Satanás não podia acusar, mesmo quando Deus utilizou os poderes de 
ressurreição e ressuscitou Jesus. Vocês que estão seguindo este Jesus devem seguir o exemplo de 
Jesus, e ser responsáveis pela dor e amargura de Deus que esteve conduzindo a dispensação de 
restauração por 6.000 anos, e vocês devem dar um passo adiante em benefício da humanidade 
para receber o chicote de indignação de Deus, derrubando a falta de fé do povo. Este é o tempo 
quando o Céu demanda este tipo de crente. 
 
Se entre vocês surge um fiel que esteja disposto a suportar não somente o sofrimento deste povo, 
mas também o sofrimento da humanidade, e o sofrimento e tristeza de 6.000 anos de Deus, e 
levar o chicote de julgamento de Deus para a humanidade, então Deus permitirá a segunda 
ressurreição de Cristo através dessa pessoa. Quando isto acontece, esta terra naturalmente estará 
conectada com a ideologia do Reino do Céu. 
 
Agora, tal como Jesus assumiu os 4.000 anos de história de restauração no lugar de Deus e 
tornou possível para Ele repousar, devemos nos tornar os crentes que podem dizer para Jesus que 
esteve lutando com Satanás por 2.000 anos, “Senhor, por favor, agora descanse. Nós 
assumiremos as suas tarefas.” De forma semelhante, vocês chegaram ao nível onde devem 
assumir a responsabilidade pela obra de Jesus que esteve se esforçando. Em outras palavras, 
todos os crentes na terra devem assumir a dor e tristeza de Deus, e as dores e tristezas de Jesus e 
o Espírito Santo em seu lugar. Devemos naturalmente assumir responsabilidade para cumprir 
esta façanha. 
 
Além disso, devemos impedir a invasão de Satanás que esteve em conflito contra Deus por 6.000 
anos, e ser responsáveis pela dispensação de restauração, e devemos entender que somente pela 
criação deste tipo de ambiente que pagou indenização por todos os pecados dos seres humanos. 
Vocês devem entender que somente pela criação deste tipo de ambiente, Jesus e o Espírito Santo 
podem habitar lá e Deus pode habitar lá, e o Reino do Céu que Deus e os seres humanos 
estiveram ansiando desde a criação do mundo, finalmente pode ser construído nesta terra. 
Entretanto, vocês hoje são ignorantes sobre quão importante vocês mesmos são. Vocês estão 
ligados ao passado, ao presente e ao futuro, e enquanto podem se tornar agentes da bênção, vocês 
também podem se tornar agentes do infortúnio. 
 
Portanto, a fim de que vocês se tornem os agentes da bênção, vocês devem ostentar a 
responsabilidade pelas obras através das quais Deus e o Espírito Santo estiveram se esforçando 
para salvar a humanidade, e se tornarem os vitoriosos que possam trazer Satanás à submissão 
natural.  
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Sendo que vocês estão no processo de formar o Reino do Céu agora, vocês devem acreditar em 
Deus em cada aspecto de sua vida baseados na vontade, e estar de acordo com a construção do 
Reino do Céu na terra passando através do céu individual. 
 
Se vocês entendem estes detalhes, então devem derramar todo seu coração e alma para cumprir a 
missão do Princípio. Além disso, como fez Jesus que estava lutando contra Satanás no Jardim do 
Getsêmani em benefício do povo, mesmo se o mundo faz oposição, mesmo se tribulações 
confrontem vocês em escala mundial, é preciso se tornar os súditos leais da história, e se tornar o 
filho leal de todos os filhos leais, e mulher de fidelidade de todas as mulheres de fidelidade. 
 
A menos que vocês se tornem verdadeiros filhos de Deus que possuem este valor celeste, e 
podem dominar Satanás, para que Deus possa se orgulhar de vocês diante de Satanás, Satanás 
não pode reconhecer vocês diante do Céu, e o padrão do Céu não pode ser estabelecido na terra. 
Assumindo que o Pai quer que apareça este tipo de pessoa, da mesma forma que Jesus e o 
Espírito Santo sofreu através de dores e chamou o Pai para elevar a dignidade e prestígio de 
Deus, com o relacionamento pai e filho com Deus que nunca pode ser cortado, vocês também 
devem elevar a dignidade e prestígio de Deus, e agir em benefício da situação de Deus.  
 
Se essas pessoas aparecem mais frequentemente entre nosso povo do que entre qualquer outro 
povo, então tal como Deus abandonou o povo israelita descrente e formou o segundo Israel 
centrando nos doze discípulos de Jesus, Ele criará o terceiro Israel centrando no povo coreano e 
alcançará a grande façanha de materializar o Reino do Céu na terra. Além disso, quando esta 
nação herda o coração de Jesus e Deus e exibe a máxima sinceridade para espalhar a vontade de 
Deus para o povo do mundo, e cumpre sua responsabilidade de realizar a vontade de Deus, este 
povo receberá a bênção do Céu. 
 
A Missão do Povo Coreano e a Tese do Novo Sistema de Verdade 
 
Enquanto os seres humanos atualmente somente perseguem coisas materiais, eles formaram a 
civilização material do século XX. Entretanto, o desejo original dos seres humanos não é apenas 
para investigar o mundo material visível, e somente perseguir este valor. 
 
A religião ensina a existência do mundo invisível que transcende o mundo material e o Deus sem 
forma. Assim, se há um grupo que espera ir diante do Deus sem forma na base desta ideologia 
religiosa, e ir em busca pela vontade de Deus, se há esse povo, nação, e humanidade, então 
centrando neles, o novo mundo de Deus, que transcende a civilização material do século XX, um 
mundo invisível, um novo mundo que é o centro de valores virá a existir. 
 
Quando perseguem o mundo material, vocês não serão capazes de passar através do mundo da 
primeira força causal dos materiais, e alcançar o mundo invisível, e no final vocês alcançarão o 
mundo da deidade que governa sobre o mundo visível. De forma semelhante, o mundo visível e 
o mundo invisível estão existindo em um relacionamento correspondente. Portanto, se nosso 
povo ora e se esforça mais assiduamente do que qualquer outro povo para experimentar o 
coração interno penetrante escondido dentro do seio de Deus, e experimentar o coração de Jesus 
e do Espírito Santo em benefício do mundo invisível, então podemos descobrir todos os segredos 
do Céu antes de qualquer outro povo. 
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A história da humanidade a partir de agora deve passar através da posição religiosa. Mesmo na 
busca de coisas materiais e mesmo na ciência, crescemos a partir das pesquisas de problemas 
horizontais como também da terra, os oceanos e outros aspectos do mundo material, e entramos 
em um novo nível de pesquisas sobre o mundo mais fundamental da essência que tem a 
qualidade da tridimensionalidade e é anterior ao mundo material. 
 
O que permanece agora são os conflitos ferozes no mundo espiritual, que seguem após a divisão 
substancial e conflito das religiões. Tal como hoje descobrimos a maior força no mundo material 
através da fusão nuclear, no futuro descobriremos o mesmo tipo de força no mundo espiritual. 
 
Essa é uma força que não pode ser explicada com o nível atual da ciência natural. Esta força é 
transcendente e é aplicável no mundo sobrenatural, mas seguramente é possível para esta força 
alcançar todas as coisas do universo através dos seres humanos. Sem este tipo de ação, os seres 
humanos não podem ter esperança, e o Reino do Céu ideal também não pode ser realizado. 
Portanto, vocês devem manifestar toda a ideologia do mundo espiritual no mundo substancial 
através de vocês mesmos, e vocês podem se orgulhar do fato que são mais preciosos do que 
qualquer outro ser no universo, e seguindo um passo adiante, que vocês podem se tornar a 
encarnação substancial da força cósmica. 
 
Se vocês podem se tornar essa pessoa e criar o ambiente que pode louvar o Senhor Criador, então 
pelo mesmo princípio de como a força mais fraca é puxada pela força maior, Satanás virá a se 
submeter naturalmente diante dessa força cósmica. Até agora, nosso povo tem adorado a religião 
mais diligentemente do que qualquer outro povo do mundo. Enquanto nosso povo esteve 
penetrando no maior portão do mundo, surgiram muitas formas de religião. Mesmo no futuro, 
também surgirão muitas formas estranhas de religião. Devemos lidar com elas e estabelecer um 
único padrão sobre o qual o Senhor pode vir para esta terra, e devemos conectar isso com o 
poder celeste. Vocês não devem esquecer que se não formarem o Reino do Céu a partir de sua 
esfera de vida, centrando em seu coração, e continuarem até formar o Céu cósmico, a ideia de 
Céu, o ideal de criação que vocês e Deus desejam não pode ser realizado através de vocês, e não 
somente isso, essa ideia de Céu não pode criar raízes na humanidade através de vocês. 
 
Oração 
 
Desejamos infinitamente por um mundo onde estamos ligados com o Pai baseado no coração. 
Este mundo está imerso em falta de fé, e este mundo está reprimido pela tristeza. 
 
Pai, nos sentimos envergonhados diante do amor do Pai que esteve orientando-nos até esta hora 
de hoje, assim, por favor, perdoe-nos. Sabemos que a missão que o Senhor confiou a nós é 
grande, e aprendemos que quanto maiores são os Seus comandos, mais nos sentimos humildes e 
fracos, por isso esperamos ansiosamente que o Senhor nos conduza com Sua grande capacidade. 
 
Por favor, permita agora nos tornarmos os cidadãos que podem desenraizar os poderes de 
Satanás, filhos do Céu que são necessários no Reino do Céu. Por favor, conceda a Sua graça para 
que possamos estar ligados com o coração de Deus e experimentar o coração de Jesus, para que 
possamos seguir o curso da vitória celeste de Jesus, que repeliu a invasão de Satanás.  
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Nessa base, por favor, permita nos tornarmos os Seus filhos e filhas que podem se colocar diante 
de todo o universo como aquele homem vitorioso que o Senhor desejava como o ideal original de 
criação, e ao mesmo tempo nos colocarmos diante de Deus. O Pai é nosso Pai, assim, desejamos 
com a máxima sinceridade que até o dia quando toda a humanidade possa atender ao Senhor 
como Pai, o Senhor conceda sobre nossas mentes as Suas capacidades para que possamos 
derrotar Satanás e manifestar a vontade do Céu para todas as coisas. 
 
Orando que o Senhor realmente reivindique e governe sobre todos nós que estamos participando 
aqui hoje, oramos todas estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
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