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Caminho Pedregoso de Lágrimas  
 

Mensagem do Rev. Sun Myung Moon para 300.000 Pastores Cristãos  
na América a partir da Prisão de Danbury em fevereiro de 1985  
 
O que é este caminho pedregoso? É o caminho da providência ou dispensação. Ninguém na 
história ou no mundo atual se oferece voluntariamente para trilhar o caminho pedregoso. 
Nenhum indivíduo, família, sociedade ou nação gosta de trilhar um caminho pedregoso, pois ao 
invés disso eles querem ter um caminho plano. As pessoas preferem dirigir em uma rodovia em 
região panorâmica do que em um deserto. No conceito oriental, a vida do homem é comparada a 
uma jornada, e as pessoas pensam sobre a vida em termos de uma jornada feliz e pacífica, ou 
uma jornada infeliz. Por que algumas pessoas estão destinadas a trilhar um caminho pedregoso? 
A razão é bastante misteriosa. 
 
Este desejo de uma vida despreocupada não está limitado ao homem, mas inclui a natureza. A 
grama quer crescer em solo fértil com muita luz do sol e boa chuva, e os pássaros buscam uma 
habitação confortável onde possam estar em paz. Toda a natureza quer viver em circunstâncias 
pacíficas. Deus também gostaria de ter uma existência pacífica. É o homem que se coloca 
apartado da natureza em seu sofrimento e lutas. 
 
Houve muitas pessoas boas e justas no passado. Que tipo de padrão de vida eles tiveram? 
Normalmente, eles viveram em lágrimas, labuta e sofrimento. Eles se voluntariaram para essa 
vida ou foram forçados pelas circunstâncias? Embora eles não fossem voluntários, seu ambiente 
trouxe uma vida difícil para eles. Eles viveram uma vida de dificuldade a fim de superar a 
infelicidade da humanidade. Aqueles que foram pioneiros no caminho justo na história o fizeram 
com lágrimas e suor. 
 
Onde começa a verdadeira felicidade? Onde começa a verdadeira paz ou ideal? A verdadeira paz 
e justiça começa após uma vida de labuta e lágrimas, ou antes destas coisas? Por que estas coisas 
somente são encontradas além dessa colina? Algo deu errado. Esse algo foi a Queda. A religião 
veio a existir em reconhecimento de que a vida humana não está como deveria ser. Sem o 
reconhecimento de que houve algum desvio do mundo original, a religião não poderia existir. A 
Queda reduziu a humanidade a um estado anormal e infeliz. A religião tenta superar esse estado 
infeliz e trazer o homem de volta à normalidade. Portanto, a religião está em um caminho de 
colisão com o estado infeliz do homem, tentando estilhaçá-lo em pedaços. 
 
Deus Trabalha em Aflição 
 
A religião está baseada na personalidade carismática de seus líderes, ou em Deus? A religião 
deve estar baseada em Deus. Deus, que deve conduzir a humanidade para este caminho de 
colisão com a infelicidade, é um Deus feliz? O ser humano tem apenas uma vida limitada, e 
nesse breve período, ele tem que passar através de muitas dificuldades, e lutar para superar seu 
estado infeliz, mas Deus teve que continuar essa luta por milhares de anos. Vocês podem 
imaginar Sua aflição e miséria por ter que fazer isso? 
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A Queda da humanidade está diretamente conectada com a tristeza de Deus. Hoje vemos pessoas 
que vivem dia após dia por alegria e entretenimento, mas se realmente querem felicidade e 
justiça, elas não podem continuar dessa forma; elas devem colidir com seu ambiente e se elevar 
acima dele. O primeiro passo em uma vida de religião é reconhecer a tragédia da Queda, e tentar 
remediar esse estado. A Queda trouxe miséria não somente para a humanidade, mas para Deus. 
Ele tem vivido continuamente em luta e infelicidade, mas nenhum homem reconheceu isto. 
 
A solução começa com a humanidade ou com Deus? Se é somente um problema humano, então 
não temos que nos preocupar com Deus, e se é somente problema de Deus, então não devemos 
nos preocupar com a humanidade. Mas o problema é igualmente sério para ambos, humanos e 
Deus, e assim, a solução deve ser estruturada dessa forma para incluir a ambos. Porque a Queda 
trouxe tragédia para ambos, humanidade e Deus, eles devem pensar da mesma forma se quiserem 
encontrar uma solução. Se Deus está chorando, então as pessoas não podem estar rindo; se Deus 
está lutando nestas colinas, então a humanidade não pode seguir por um terreno plano. 
 
Se você está triste e alguém vem para confortá-lo, sua tristeza automaticamente irá embora? 
Vocês já ouviram a fábula sobre a formiga e o gafanhoto, na qual a formiga trabalhou duro 
durante o verão enquanto o gafanhoto desfrutou o tempo ocioso. O gafanhoto poderia entender a 
experiência da formiga? A formiga trabalhou tão duro que sua cintura se tornou tão fina como 
um fio, e estava tão exausta de cansaço. O gafanhoto poderia confortar a formiga sem nunca ter 
experimentado dificuldade? Mas o pai da formiga poderia entender como a formiga se sentia 
porque o pai tinha trabalhado ainda mais duro do que seu filho. 
 
Esta analogia se aplica ao homem e Deus. Deus trabalhou duro, como a formiga, enquanto o 
homem tem sido como o gafanhoto. Na América as pessoas comem, bebem, e dançam – é uma 
vida de gafanhoto. Como essas pessoas poderiam dizer que entendem o sofrimento de Deus? 
Deus seria confortado por elas? A única maneira para realmente confortar Deus é trabalhar duro 
para a vontade de Deus e entender o que Ele tem experimentado. Então Deus pode ser 
confortado por vocês. 
 
Deus começou o universo em alegria ou em tristeza? Durante o processo de criação, Deus sentiu 
alegria e disse que Sua criação era boa, mas Ele sentiu a mesma alegria na Queda humana? A 
alegria de Deus teria sido completa se as pessoas tivessem se tornado perfeitas na posição objeto, 
mas isso nunca aconteceu. Portanto, a história humana começou em miséria, e a história de Deus 
também foi miserável. Não houve nenhum som de risos de alegria, somente lágrimas. O eco 
dessas lágrimas tem ressoado ao longo da história até os dias atuais. 
 
O som de lágrimas iniciou a história, continuou através dos séculos, e será a agenda futura da 
história, a menos que tragamos uma mudança total. Esta é a atmosfera universal cercando nossas 
vidas, então se você está tentando ser feliz por si mesmo, isto é inútil.  
 
Você está nadando nas águas de infelicidade e é impossível sair por si mesmo. Deus tem razão 
para lamentar ou não? Sua aflição começa na compreensão que se as coisas tivessem sido 
diferentes, Ele teria sido abraçado por alegria, mas ao invés Ele está cercado por tristeza. A 
situação de Deus está clara para a humanidade? 
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A Vida Religiosa é para Confortar o Coração Aflito de Deus 
 
As pessoas têm vidas agitadas e infelizes, mas não sabem por que lutam tanto por tão pouco. 
Deus sabe que não será fácil trazer uma solução para a situação. Sua direção é trazer a solução 
seguindo um caminho pedregoso, mas ao invés disso as pessoas religiosas de hoje evitam a cruz 
e pedem a Deus por bênçãos e dinheiro. Para os ouvidos de Deus, essas orações são piores do 
que ver o homem preguiçoso como o gafanhoto. Essas pessoas não somente não confortam Deus, 
mas também querem roubar algo Dele. Pessoas religiosas não compreendem que estão cravando 
mais um prego nas costas de Deus toda vez que oram dessa maneira. Ao invés de confortá-lo, 
isto causa mais dor a Ele. Por outro lado, se há um grupo de pessoas que pode dizer que entende 
a situação de Deus, e que quer cuidar da Sua tristeza, elas estarão mais próximas de Deus? 
 
Os americanos gostam de animais de estimação, especialmente cachorros. Se um dia houver uma 
grande briga entre um esposo e uma esposa, e o esposo mandar sua esposa embora de casa, 
apenas lambendo a mão dela e abanando sua cauda, o filhote dará a ela mais conforto do que seu 
esposo. O relacionamento entre a humanidade e Deus é mais ou menos o mesmo. A humanidade 
e Deus têm estado em conflito, com as pessoas desafiando Deus e exigindo saber porque devem 
seguir um caminho pedregoso. Deus realmente precisa do conforto de até mesmo um pequeno 
cachorro. 
 
Aqueles intelectuais que estudam Deus em livros nunca chegarão perto de Deus sem sofrer. 
Talvez eles pensem que têm coisas melhores para fazer do que carregar a cruz, mas alguém que 
pensa dessa maneira é um ladrão. O estudo de livros ou o caminho da cruz está mais próximo ao 
coração de Deus? 
 
Se vocês estão tentando se sentir confortáveis na vida religiosa, isto não pode funcionar. Vocês 
devem derramar lágrimas; seus olhos não deveriam estar secos, pois não há uma religião 
verdadeira sem lágrimas. Vocês não sabem o quanto derramei lágrimas em oração, como o fluir 
de um riacho. Vocês devem cruzar esse riacho de lágrimas para encontrar Deus. Se derramam 
lágrimas de autopiedade, não há nenhuma forma que Deus possa se conectar com vocês, mas se 
derramam lágrimas pela humanidade e pela tristeza de Deus, Ele estará ligado com vocês. 
 
Deus Aspira ao Amor Verdadeiro 
 
Se Deus existe, como vocês pensam que Ele será? Qual é Seu objetivo? Ele vai concorrer à 
presidência dos Estados Unidos para mostrar para as pessoas como Ele é poderoso? Ou Ele 
tentará se tornar um milionário como os Rockefellers para mostrar quanto dinheiro Ele tem? 
Deus tem um estômago faminto e trabalha para obter uma boa refeição, ou Ele apenas aspira ter 
uma barra de chocolate da loja de esquina, como uma criança? Deus deve ter alguma aspiração, 
algum objetivo e ambição. Qual vocês acham que seja? É a realização do amor. Aos olhos de 
Deus, amor é a coisa mais elevada e mais nobre. 
 
Onde Deus pode encontrar amor? Deus pode amar tudo por Si mesmo e rir e sorrir alegremente, 
e brincar consigo mesmo? Deus dirá, “Aqui estou eu. Meus braços, pernas e rosto são tão 
agradáveis para mim?” Que ideia louca é essa! A pessoa que está tentando desfrutar de tudo 
sozinha é ridícula. 
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Enquanto vocês, mulheres, estão sentadas em frente ao espelho fazendo maquiagem, vocês 
dizem, “Oh, eu sou tão bonita. Eu me amo. Minhas orelhas e nariz são perfeitos!” Vocês estão 
completamente intoxicadas por sua beleza, ou preferem que outra pessoa elogie sua beleza? 
Naturalmente, vocês desejam que outra pessoa venha e diga, “Ei, seu rosto é lindo.” 
 
Por que vocês são assim? De onde vem esse desejo característico? Vocês se assemelham a seus 
pais ou amigos dessa forma? Não, esses são traços e características de Deus. Deus não pode 
sentar na frente do espelho para se admirar. 
 
Não importa quão grande seja a mão de Deus, Ele ainda quer tocar as belas feições dos outros. 
Ele quer apreciar a beleza vindo do Seu objeto, não de Si mesmo. A visão de Deus é infinita e 
Ele pode ver através de tudo no universo, no entanto, mesmo com essa visão, Ele quer 
contemplar um ser amado, não importa quão pequeno ele possa ser. Deus tem audição infinita e 
Ele pode ouvir todos os sons incríveis do universo, contudo, Deus aspira ouvir o som do amor. 
Deus pode falar com autoridade que pode criar e destruir o universo. Suas palavras têm esse 
poder, contudo, Deus quer utilizar Sua boca para sussurrar sobre amor. 
 
Deus tem cinco tipos de sentidos. Com Seu olho espiritual Ele quer olhar para a beleza do amor; 
Ele gostaria de sentir o cheiro do amor; Ele gostaria de provar o sabor do amor; Ele gostaria de 
ouvir vozes e músicas de amor; Ele quer tocar um objeto de amor. Essa é a única aspiração de 
Deus. Se Deus não fosse esse tipo de Deus, e Sua aspiração fosse somente por poder ou dinheiro, 
que Deus insípido Ele seria. Ele seria como um deserto africano, todo vasto e poderoso, mas sem 
beleza. 
 
Céu e Inferno 
 
Qual é a definição de Céu e Inferno? Céu é o lugar onde você se torna alegre centrando em Deus, 
servindo-o e habitando com Ele. Inferno é onde você está triste e vazio centrando em Satanás. O 
mestre do Céu é Deus. Como Ele é? Ele acolhe o homem que traz dinheiro, conhecimento ou 
poder com ele? Não, Deus está procurando por algo mais. Aqueles que estão confiando nestas 
coisas serão como seixos no Reino do Céu. Deus está procurando pela alegria do amor, por 
alguém a quem Ele possa amar, e que trará a Ele algo para ser amado. 
 
O que é Inferno? Inferno é o lugar onde dinheiro e poder são valorizados como fins em si 
mesmos, e onde você mesmo se torna o centro poderoso. 
 
Queremos dar e receber amor para que possamos sentir alegria. Exatamente oposto a esta forma 
de vida está o inferno, onde as pessoas esmagam as outras a fim de se tornarem reis. Embora 
alguém acabe no inferno, essa pessoa não perde o desejo original de receber amor; essa 
característica permanecerá mesmo no inferno. Mesmo aqueles que estão no inferno sabem qual é 
a verdadeira aspiração, e porque não podem alcançá-la, eles vivem em agonia e tortura. 
 
No Céu você anseia por amor, e você podem realizá-lo. Você pode receber amor de Deus e dar 
amor para Deus, continuamente e sem limitação. 
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Isso é Céu. O Céu é realmente maravilhoso e bom, tanto que mesmo se você diz milhares de 
vezes que ele é bom, você nunca poderá expressar realmente o quão bom ele é. No Céu você 
pode viver embriagado no amor. 
 
Quando uma onda desse amor o atinge, você fica repentinamente eletrificado. Uma pessoa 
cochilando desperta e sua visão, audição e olfato são aguçados, e ela estará sussurrando sobre a 
beleza do amor por milhares de anos. A história do amor nunca vai acabar. Embora todos os 
órgãos do seu corpo estejam totalmente ativos e funcionando perfeitamente, você ainda sente que 
deseja mais amor. Você pode se tornar um bêbado de amor. 
 
O amor sobre o qual Deus está falando e tentando dar é amor profundo e infinito. O amor que é 
digno de Deus não é barato, um amor de Hollywood. Existe algum amor bom no mundo de hoje? 
 
Vocês Aspiram ao Amor Verdadeiro ou ao Amor Mundano? 
 
Tenho certeza que em sua vida, você passou por várias encruzilhadas, e teve que fazer muitas 
escolhas diferentes. Você provavelmente tomou um caminho e chegou em um beco sem saída; 
então voltou e começou em outro caminho, mas encontrou outro beco sem saída. Não importa 
para onde foi neste mundo, você não encontrou nenhuma satisfação, até que experimentou o 
amor de Deus. Todas as aspirações mundanas empalidecem em comparação. Após ter 
experimentado esse amor, você quer se tornar uma pessoa verdadeira digna de possuir o 
verdadeiro amor de Deus para sempre. 
 
Talvez a melhor aspiração humana seja obter um Ph.D. de Harvard? A América é a terra da 
oportunidade, assim, por que não se tornar um bilionário? Esse é seu sonho, ou vocês preferem 
se tornar tão poderosos que todos tenham que ceder aos seus desejos? Qual é sua verdadeira 
aspiração? Nosso objetivo é o mesmo de Deus – amor verdadeiro. Quão paciente você pode ser 
até encontrar o amor que está procurando? Este é um objetivo fácil de atingir? 
 
Você pode apenas sentar e chamar que o amor venha até você? Você está buscando amor barato 
ou amor nobre? Amor verdadeiro está em todo lugar; fácil de encontrar e ter atualmente na 
América? Amor verdadeiro pode ser encontrado através de sexo casual e uma série de casos de 
amor em uma busca pelo amante perfeito, ou em um lugar como este onde evitamos relações 
pré-conjugais, e trabalhamos para nos transformarmos em verdadeiros homens e mulheres? 
 
Onde é mais provável encontrar um homem verdadeiro, com pessoas ricas ou pessoas pobres? 
Quando observa a estrutura de nossa sociedade, vocês acham que a classe alta, média ou baixa 
teria mais probabilidade de ter um homem verdadeiro ou amor verdadeiro? Amor verdadeiro 
começa com a coroação de glória no lugar mais elevado, ou no lugar mais baixo possível, e então 
fazer seu caminho para cima? 
 
Amor verdadeiro vem a existir quando você pratica o amor mais elevado possível no lugar mais 
baixo possível. Lá você trata com pessoas impossíveis e tenta elevá-las para pessoas mais 
elevadas possível mostrando a elas o padrão mais elevado possível. É ali onde amor verdadeiro 
pode ser encontrado e pode começar. 
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Vocês preferem ter amor verdadeiro ou amor barato? Uma pessoa que pensa que é inteligente 
pode preferir seguir o caminho fácil. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que para um homem 
rico entrar no Reino do Céu é mais difícil do que um camelo passar através do buraco de uma 
agulha. Jesus queria dizer que seria praticamente impossível, mesmo se o homem rico perdesse 
toda a sua riqueza e se afundasse na pobreza. Se um homem pobre poderia facilmente entrar no 
Céu, por que um homem rico provavelmente nunca conseguiria? Uma vez que uma pessoa se 
torna autocentrada e arrogante, embora possa vacilar e ficar sem um tostão, ela geralmente 
permanecerá autocentrada. Essa qualidade não desaparecerá rapidamente. Entretanto, pessoas 
pobres têm flexibilidade. Porque não têm nada, elas estão mais dispostas a ir para qualquer lugar 
e fazer qualquer coisa. 
 
Encontramos Deus no Lugar de Lágrimas 
 
Quem é o verdadeiro Deus? Deus é aquele que está buscando Seu verdadeiro objeto a quem Ele 
possa dar amor verdadeiro. Deus esquece de Si mesmo completamente e somente trabalha para o 
bem-estar de toda a criação. Visualize Deus indo atrás deste mundo decaído. Ele está indo com 
alegria, rindo o dia inteiro e clamando, “Aqui está o amor verdadeiro. Todos meus filhos 
decaídos, por favor, venham”? Ou Ele está de luto, indo atrás do homem decaído com lágrimas? 
Por que o Deus verdadeiro é aquele que está buscando Seus filhos com lágrimas? 
 
É significativo que as lágrimas venham aos nossos olhos em duas ocasiões diferentes – quando 
estamos totalmente felizes e alegres, e quando estamos totalmente tristes e em lamentação. Deus 
tem chorado como um Deus de coração partido. Quando Ele encontra de repente alegria 
absoluta, Ele começará a rir ou continuará chorando? Imaginem amantes que foram separados 
pela guerra, procurando em prantos na esperança de se encontrarem. Eles derramam lágrimas por 
causa da tristeza de terem se perdido, mas de repente ao se encontrarem, suas lágrimas se tornam 
lágrimas de alegria, e eles choram ainda mais. 
 
Então em quais circunstâncias Deus quer encontrar seus amados? Deus encontrará Seus amados 
em um lugar de lágrimas, de maneira chorosa. Se você está absolutamente triste e está tremendo 
de soluços, então você não está apenas derramando lágrimas, mas também fluindo do nariz e da 
boca. Você já chorou assim? Se nunca experimentou essas lágrimas, você ainda não 
experimentou amor verdadeiro. Se sua expressão de tristeza trágica é tão profunda que aperta o 
seu interior e quase o sufoca, no momento que você encontra seu ser amado há muito perdido, o 
que acontece? O choque de seu retorno pode ser tão dramático que você desmaiará! Esse é 
realmente um encontro dramático. Esse é o amor mais dramático de todos, ou ainda não está 
exatamente no centro do amor verdadeiro? 
 
Quando conhece as verdadeiras características de Deus, você acha que Ele é um Deus de glória 
sentado em um trono olhando para o mundo, dispensando alegremente Suas bênçãos? Até agora, 
o mundo cristão tem descrito este tipo de Deus benevolente, mas nós na Igreja de Unificação não 
estamos procurando por esse Deus. Estamos buscando o Deus que está desesperadamente 
procurando por um encontro dramático com Seus seres amados. Quando Deus está com o 
coração partido e triste, e buscando em lágrimas por Sua família, Ele não tem tempo para pensar 
em Si mesmo, e certamente Ele não se preocupa sobre Sua própria fama ou honra. 
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Deus parece muito miserável em Sua busca por amor verdadeiro, mas esse Deus é realmente 
nobre e amoroso. Ninguém poderia ver Deus dessa maneira e zombar, “Que tipo de Deus é você? 
Como você pode ser tão miserável e tolo?” Um Deus com esse coração deve ser louvado por 
doar-se de uma forma totalmente sacrifical para o benefício de seus filhos. 
 
Imaginem um casal amoroso que realmente cuida um do outro de forma altruísta. Se de repente a 
esposa morre, então seu esposo fica com o coração completamente partido e realmente chora. Se 
esse homem for o presidente dos Estados Unidos, vocês acham que os cidadãos dirão, “Que tipo 
de homem é você? Como o presidente, como você pode demonstrar essa tristeza profunda?” As 
pessoas o criticarão por demonstrar sua dor genuína na perda de sua esposa? Não. Essa expressão 
pura de amor é uma coisa a ser elogiada. 
 
Dizemos que estamos trabalhando na direção de objetivos melhores e mais elevados. Quais são 
eles? O melhor objetivo é o desejo de estar onde quer que o amor verdadeiro possa ser 
encontrado. Entretanto, não podemos encontrar amor verdadeiro no lugar de glória, porque Deus 
nunca o encontrou lá. Devemos encontrá-lo em uma situação trágica. 
 
Que forma de vida Jesus Cristo viveu? Ele viveu a vida da cruz e foi finalmente crucificado. Por 
quem ele morreu? Ele morreu na cruz aspirando se tornar um imperador romano ou governador 
de Israel? Não, ele morreu ganhando a salvação para outros. Todo seu esforço foi somente para 
salvar as pessoas. Jesus viveu a vida de Deus, buscando desesperadamente Seus amados. Embora 
ele tenha dado sua própria vida pelas pessoas, ao viver dessa forma ele ocupou plenamente o 
amor verdadeiro de Deus. 
 
Entre Todos os Caminhos Possíveis, Escolha o Caminho da Cruz 
 
Há muitos caminhos se encontrando nas encruzilhadas. Como podemos distinguir se 
determinado caminho está errado e não conduz para o objetivo definitivo? 
 
Olhamos para cada caminho a partir do ponto de vista do amor verdadeiro. Se amor verdadeiro 
não ganhar vida em um caminho particular, você não encontrará qualquer satisfação, e saberá 
que aquela é a direção errada. 
 
Se uma criança está se afogando, um pai pula na água para salvar seu filho e até mesmo morrerá 
em seu lugar. Que tipo de amor é esse? É amor verdadeiro sacrifical. Suponha que um amigo 
esteja se afogando e outro amigo o salva, e morre em seu lugar. Que tipo de amigo é esse? 
 
Naturalmente, ele é um verdadeiro amigo. Isto é o mesmo no nível nacional? Se a América se 
sacrifica ao tentar salvar uma nação pequena tal como o Vietnã, a mesma teoria se aplica? A 
América encontrou o padrão? 
 
Onde está a Igreja de Unificação? As igrejas estabelecidas têm muito dinheiro, honra e fama, 
mas de repente a Igreja de Unificação emergiu e desafiou todas elas, dizendo, “Queremos ir em 
uma direção completamente diferente.” Geralmente as igrejas fazem uma coleta no culto nas 
manhãs de domingo, e um devoto cristão dá o dízimo de um décimo de sua renda, mantendo sua 
casa e todo o dinheiro extra que precisa. 
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Entretanto, nós não temos nenhum dinheiro extra. Saímos para angariar fundos, dando nosso 
sangue, suor e trabalho para salvar o mundo. Tal como Jesus, queremos dar a nós mesmos para 
salvar o mundo, e no processo estamos dispostos a sacrificar e morrer. Sabemos viver 
confortavelmente como qualquer pessoa, mas desistimos dessa vida. Estamos aqui para 
sacrificar. Vivemos a forma de vida mais simples e comemos refeições humildes. Não gastamos 
dinheiro, mas trabalhamos duro, e o fruto desse trabalho é dado para o benefício do mundo. 
 
Vocês sabem como viver e comer bem. Todos sabemos como chafurdar na luxúria. Deixem o 
mundo viver dessa maneira. Não fazemos isto, porque estamos dispostos a sacrificar para o 
benefício do mundo. Abraçamos a forma de vida de sacrifício que foi estabelecida por Jesus. 
Somos as pessoas que esqueceram de nós mesmos e clamamos pelos outros, orando para o céu 
abençoá-los. Queremos estar na posição de nos entregarmos para esse propósito. Escolhemos 
essa forma de vida. 
 
Nosso estilo de vida é paralelo à vida de Jesus. Portanto, podemos evocar essa paixão sincera no 
coração de Deus. Como eu disse, Deus está vindo até a humanidade de uma forma em lágrimas 
com o coração partido. Se você segue desta forma, então o momento que Ele encontra você é o 
momento que Ele realmente tem esperança, conforto e encorajamento. Deus veio todo o caminho 
e finalmente encontrou pessoas que o entendem. Aqui Ele tem verdadeiros companheiros e 
campeões, e Deus se sente confortado. Queremos dar a Deus um choque de alegria. Quando Ele 
encontra você, deixe-o encontrar alguém que sofre é está mais triste do que Ele mesmo. Então 
Ele será confortado. Deus vai querer defendê-lo e confortá-lo, e não ficará mais triste. Vamos 
surpreendê-lo confortando Seu coração. 
 
Arrependimento no Caminho 
 
Vocês oram? Como vocês oram? Se sua oração está centrada principalmente em solicitações 
pessoais, ela não é valiosa nem poderosa. Quando você é muito autocentrado e somente quer 
progresso individual, Deus simplesmente não pode ouvir essa oração. A primeira coisa é 
determinar uma direção correta e trabalhar na direção do objetivo, arrependendo-se na vida 
religiosa diária. Deus sempre ouvirá as necessidades de tal pessoa. 
 
De fato, noventa por cento da oração não é para fazer isso ou aquilo, porque você e Deus já 
sabem o que deve ser feito; noventa por cento da oração é arrependimento. Isso é paralelo ao 
ensinamento de Jesus sobre se arrepender, pois o Reino do Céu está próximo. Arrependimento é 
muito valioso, se você o fizer corretamente. 
 
Sendo que seu objetivo já é muito alto, você sempre sabe em quais dias não o atinge. Se 
arrependa nesses dias, dizendo, “Deus, sinto muito por hoje. Eu realmente queria chegar muito 
perto do objetivo hoje, mas eu falhei com o Senhor. Por favor, me perdoe. Eu o farei amanhã.” 
Essa é a forma que você deve orar. 
 
Algum dia você pode estar testemunhando quando algum grandalhão se aproxime para ameaçá-
lo, puxando sua gravata e gritando, “Seu moonie estúpido …” Nesse momento talvez você não 
possa suportar mais suportar a dificuldade, e grite, “Sim, eu sou um moonie. E daí?”  
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Então você volta e ora, “Deus, eu sinto muito. Essa não era Sua expectativa. O Senhor quer que 
eu faça melhor do que isso, não é?” No dia seguinte você terá que se arrepender novamente. 
Quando estabelece seu objetivo muito elevado, você não pode alcançá-lo muito facilmente, e 
todo dia você se arrepende. Isso é uma coisa linda. Todo dia é um novo dia e um novo início. 
Você tem uma longa jornada de vida, e cada dia é um dia de arrependimento. Essa é uma vida 
linda para viver. Isso é muito melhor do que sentir, “Agora sou o líder, e eu dou as direções por 
aqui.” A outra forma é a mais linda uma forma de vida. Deus nunca se gabou, “Eu sou o Deus 
Todo-Poderoso, por isso vocês devem me ouvir.” 
 
Então, como nós, que estamos tentando confortar esse coração partido de Deus, podemos dizer 
que somos alguém? Não chegamos tão longe ainda. A pessoa que se arrepende todo dia faz 
progresso, mesmo sem saber disso. Alguém que pensa que é um Monnie de alto padrão e um 
bom exemplo para os outros, já parou de crescer. Você gostaria de seguir o caminho de 
arrependimento? 
 
Quero que vocês compreendam que, mesmo após o arrependimento por uma vida inteira, 
ninguém terá pago seu débito. No caminho de arrependimento todo dia é um novo início. Esse é 
o caminho de sua própria cruz, no qual você está indo somente para cima, e nunca cairá. Muitas 
vezes Jesus se isolou nas montanhas, jejuando e orando em lágrimas. Mesmo para ele, todo dia 
era um novo dia de arrependimento. Essa é a única maneira de garantir que você fará progresso e 
nunca vacilará. 
 
Hoje meu tópico se refere à encruzilhada de vida e morte. Qual caminho vamos tomar? Podemos 
escolher muitos, mas vamos escolher somente um – o caminho da cruz. 
 
O Caminho da América está Levando para o Inferno 
 
Outra forma é o caminho de egoísmo. Há um caminho para o benefício de sua casa, e outro para 
seu país. Cidadãos americanos podem ser classificados em três categorias: aqueles que vivem 
para si mesmos, aqueles que vivem para o bem-estar de sua própria família, e aqueles que estão 
tentando avançar a causa da nação.  
 
A qual categoria pertence a maioria dos americanos? Talvez mais de noventa por cento sejam 
autocentrados. Quem será responsável pelos lares e a nação dessas pessoas? 
 
O caminho de altruísmo é o caminho de Deus, e vocês podem alcançá-lo somente seguindo nesta 
direção. Por causa do egocentrismo, existe uma barreira entre Deus e a América. Os americanos 
podem encontrar Deus? Então esta nação é o Reino do Céu ou o inferno? A conclusão lógica é 
que noventa por cento dos americanos estão vivendo no inferno. O fato é que os americanos 
atualmente têm tanto orgulho de sua civilização, mas vocês sabem que tipo de civilização 
possuem? É uma selva que está fervilhando com todos os tipos de criminalidade e imoralidade. 
Estamos tentando desesperadamente sair dessa selva. A mente de todos tem sido contaminada lá, 
ao ponto onde eles às vezes se sentem muito confortáveis e acostumados a viver até mesmo 
nessa selva miserável. 
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Onde vocês querem viver, aqui na América ou na África? A África pode ter uma selva física, 
mas talvez os africanos vivam vidas muito simples e altruístas, pensando mais sobre suas 
próprias famílias, tribos e nação do que sobre eles mesmos. Se esse é o caso, vocês acham que lá 
é melhor ou pior do que a América? Se é melhor, então naturalmente vocês vão querer viver na 
África. 
 
Vocês foram programados por um mundo contaminado, e se tornaram acostumados a ele. O 
egoísmo está em toda parte – nos lares, nações e até mesmo nas religiões. Nem mesmo a religião 
sobreviveu em pureza. A América foi fundada por pessoas de grande fé, mas a maioria das 
igrejas de hoje está quebrada. A América tinha famílias fortes que construíram uma nação justa; 
mas tudo isso foi rompido. Se a nação está desintegrando, qual é seu destino? A consequência 
definitiva somente pode ser destruição e desespero, e não haverá nenhum futuro promissor. Se a 
América continua neste caminho, então não somente esta nação, mas o resto do mundo 
desmoronará. Além disso, ao continuar esta forma de vida, a América fará a obra de Deus 
fracassar. A América está despencando do precipício, e alguém deve vir para acionar os freios e 
pará-la. 
 
Somos aqueles a quem Deus chamou para acionar os freios. Devemos revitalizar o esteio deste 
país, que é a religião, e dar a ela uma nova tradição. Estamos confrontando um grande maremoto, 
mas vamos empurrá-lo de volta. Esta nação tem perseguido um caminho anormal, por isso 
estamos aqui para acionar os freios e virar 180 graus. 
 
Esta é a encruzilhada de vida e morte. O caminho de vida é realmente o caminho de morte, 
enquanto o caminho de morte é realmente o caminho de vida. É praticamente impossível mudar 
um lugar de morte em um lugar de vida, e simplesmente sobreviver requer uma luta desesperada, 
mas não vamos desistir ou morrer. Vamos sofrer e superar a morte e transformá-la em vida. 
 
O Caminho para Deus Requer Abnegação 
 
Quem aqui experimentou lágrimas durante a oração? Que tipo de lágrimas você derramou – 
lágrimas tristes porque estava cansado e sentiu que não poderia continuar? Você já derramou 
lágrimas por Deus? Como você sabe que Deus derramou lágrimas? Sua experiência com Deus 
tem sido indireta. Como você pode se relacionar com Deus? Como você pode mudar e estar 
ligado diretamente com Deus? 
 
Em relação a Deus, a palavra-chave é Pai. Mesmo no tempo de Adão e Eva, Deus era invisível, 
mas Adão e Eva foram criados para serem a forma visível de Deus. Eles eram como o corpo de 
Deus, e Deus era como sua mente. No mundo espiritual também Adão e Eva teriam sido a forma 
visível de Deus. Deus criou homem e mulher para que Ele pudesse se manifestar de uma forma 
visível; Ele queria ter uma forma visível com a qual se comunicar. Segundo, Deus criou homem 
e mulher para realizar amor. Deus é nosso Pai. Os seres humanos são templos de Deus, e dentro 
do templo habita uma mente que é um microcosmo do Deus infinito. 
 
Quão distante Deus está de você? Ele está tão perto quanto sua mente, pois essa é Sua morada. 
Deus conhece o bem e o mal, e sua mente também sabe o que é bem e o que é mal. Sua mente 
sabe se você está indo para o Céu ou para o inferno.  
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Sua mente é um guia adequado, mas o problema é se sua mente é forte o suficiente para puxar 
seu corpo na direção do objetivo. Se o corpo falhar em obedecer, então você irá para o inferno. 
Você se assemelha a este Deus infinito porque possui todos os elementos desse Deus. A fim de 
ser Seu filho, você deve ser como Ele. 
 
Toda a história depende de uma palavra – restauração – porque Adão e Eva nunca se tornaram a 
morada de Deus. Neste momento, seu corpo é sempre puxado na direção satânica, por isso sua 
mente deve estar ancorada em Deus e ser capaz de conquistar seu corpo. Sua pequena mente 
deve se tornar grande a fim de fazer esse trabalho. Neste momento existe uma corrida entre os 
dois, e quando sua mente oprime seu corpo, não há nenhuma chance de seu corpo se perder. A 
pessoa que mais consegue disciplinar seu corpo crescerá mais rápido. Você deve criar o hábito 
de subjugar seu corpo à sua mente, um processo que leva entre três a sete anos. 
 
Portanto, você deveria fazer tudo que seu corpo não gosta. Sendo que o corpo sempre segue em 
uma direção satânica, você deveria fazer tudo que ele não quer fazer. Este é o motivo pelo qual 
fazemos muitas coisas que nossos corpos não gostam. Nossos corpos não gostam de arrecadar 
fundos, ou jejuar, ou testemunhar, mas isso é o que fazemos. 
 
A América tem uma sociedade muito promíscua na qual homens e mulheres têm um estilo de 
vida livre e podem fazer qualquer coisa. Nesta sociedade cheia de tentações, vocês devem se 
manter puros. Esse único esforço somente é como uma luta de vida e morte. Por volta da idade 
de trinta anos a maioria dos americanos pode ter se casado três ou quatro vezes, mas vocês estão 
resistindo à tentação e sustentando sua pureza até essa idade. No mundo cotidiano, você pode ter 
uma namorada em uma única noite; com uma pessoa absolutamente estranha você pode fazer 
todos os tipos de coisas malucas durante a noite. Mas aqui, até mesmo centenas de esposos e 
esposas às vezes têm poucas oportunidades de estarem juntos. Este tipo de disciplina exige um 
esforço drástico, e vocês sentem que estão praticamente morrendo, mas eu quero que vocês 
saibam que estão vivendo realmente pela eternidade. 
 
Vocês vão pelo caminho plano ou pelo caminho pedregoso? Já imaginaram como o caminho 
pedregoso é acidentado? Vocês, mulheres, querem homens muito bonitos e elegantes, não é? 
Vocês ficaram em total silêncio de repente! Seus olhos são astutos de alguma forma porque eles 
reconhecem quando um homem é alto e bonito, e então vocês esperam que ele se torne seu 
esposo. Mas vocês devem negar o que seus olhos veem e o que seu corpo quer. Peça a Deus pelo 
homem mais feio possível para que possam olhá-lo como sendo à imagem de Deus, e servi-lo. 
As pessoas sempre dizem, “Sim, sim, sim,” exceto para uma coisa. Esse “exceto” é sempre o 
problema. 
 
É minha experiência que Deus é o campeão em se disfarçar. Ele tenta dar a você o máximo de 
amor, mas a fim de garantir que você está qualificado, Ele disfarçará esse amor na forma da 
pessoa mais feia. Quando você realmente ama essa pessoa como você ama a Deus, e dá graças a 
Deus, então Deus se revelará lentamente através dessa pessoa. Sempre há tentação por trás de um 
rosto bonito, então fique atento. A bondade habita por trás da fachada feia, e além disso, 
ninguém vai olhar para essa pessoa, exceto você! 
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Alguns de vocês podem pensar que eu digo isto porque já tenho uma linda esposa. Mas de fato 
eu pedi para Deus me dar a mulher mais feia no mundo. Eu estava totalmente pronto para receber 
uma esposa com 110 quilos porque pensava que Deus poderia querer que eu apreciasse Sua 
grandeza. Se você tem uma esposa pequena, então pode pensar que Deus queira que você 
desfrute Seu lado encantador. 
 
Você pode superar o que seus olhos dizem? Você não teve olhos para que pudesse olhar para o 
mundo de uma forma secular, mas para que pudesse derramar as lágrimas de Deus. Essa é a 
forma mais preciosa para utilizar seus dois olhos. Você gosta de ouvir palavras doces, não é? 
Você deve cruzar a colina de seus ouvidos também. Talvez seu esposo não seja somente feio, 
mas todos os dias ele resmunga e reclama. O que você diria? A fim de separar seus pensamentos 
de Satanás, você deve pensar que resmungar é uma doce música de Deus. Quando seu esposo 
ficar sempre resmungando e resmungando, dê a ele seu café da manhã e diga para ele resmungar 
depois. À noite, diga a ele para dormir, e então resmungar amanhã. Faça isso por quarenta dias, e 
então ele dirá que não é divertido resmungar porque não há nenhuma resposta a partir de você. 
 
Seu nariz é muito sensível. Todos gostam e não gostam de determinados cheiros, mas você deve 
se treinar para apreciar odores desagradáveis – como o cheiro do banheiro, ou o odor do corpo do 
seu esposo. Supere a colina de todos os seus sentidos. Em quantos exames você passou? Você 
sempre pode inventar desculpas. Algumas pessoas podem dizer que não podem levantar cedo 
porque seus quadris são muito pequenos e não têm força em suas costas. Outra pessoa poderia 
dizer que seus quadris são tão grandes que ela não pode carregá-los de manhã cedo! Seu corpo 
sempre dá desculpas. 
 
Suas mãos sabem o que seu corpo quer, por isso suas mãos alcançam o melhor alimento antes 
que alguém mais o pegue. Você deveria dizer para suas mãos alcançarem as coisas que as outras 
pessoas não gostam. O corpo de uma mulher oferece determinada tentação e tem certo desejo de 
ser tocado, e por isso as mulheres devem cruzar a colina dos quadris e do busto. Os homens 
também têm suas próprias colinas para cruzar. Você tem que transcender a tentação e não fazer o 
que seu corpo quer. 
 
Há sete testes a serem superados – olhos, ouvidos, boca, mãos, nariz, pernas, seio e quadril. 
Mantenha uma lista e risque cada teste à medida que for aprovado. Mas negar a tentação é 
apenas o começo. Então você deve utilizar todos estes órgãos para clamar pela compreensão de 
Deus. Você já experimentou não apenas lágrimas escorrendo em seu rosto, mas saliva pingando 
e seu nariz escorrendo enquanto você chora na oração? Se alguém tenta falar com você naquele 
momento, você não ouve, e se alguém toca você, você não sente. Além disso, com esse coração, 
você quer derramar cada gota de sangue pelas pessoas. Deus quer ver todo seu corpo pingando 
suor, pois isto funciona para a humanidade. 
 
Tenho vivido para Liberar Deus de Suas Lágrimas 
 
Deus tem derramado lágrimas todos estes anos, não por Si mesmo, mas pela humanidade e o 
pelo mundo. Portanto, derramamos lágrimas por Deus e pela humanidade, não por nós mesmos. 
O mundo secular derrama lágrimas, mas lágrimas celestes devem ser maiores do que essas 
lágrimas. 
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Sabendo que o caminho providencial tinha que ser trilhado, eu nunca chorei por mim mesmo, ou 
por minha família e meus pais. Eu chorei por Deus e pela humanidade. Minhas lágrimas 
encharcavam toda a minha roupa, mesmo minhas roupas grossas de inverno. 
 
Essa é a única forma que pude herdar o reino de Deus e estabelecer o fundamento para a Igreja 
de Unificação. Essas lágrimas são a raiz da Igreja de Unificação. Eu gostaria de transformar as 
lágrimas tristes das pessoas por si mesmas em lágrimas celestes derramadas pelas circunstâncias 
de Deus. Vizinhos e irmãos tentaram me matar me sentenciando à uma prisão onde prisioneiros 
trabalhavam e morriam de fome lentamente. Mas eu derramei lágrimas e superei a morte. Mesmo 
na prisão, nunca reclamei. Eu nunca implorei a Deus para aliviar minha dor. Minha única 
preocupação era que meu sangue e suor fossem derramados para o benefício de Deus. 
 
Meu caminho tem sido apenas um caminho de miséria, muitas lágrimas e muita dificuldade. 
Vocês acham que sou insensível ou burro? Toda vez que levo uma surra ou vejo alguma tristeza, 
devo derramar lágrimas por Deus. Quando essas situações acontecem, eu sempre penso primeiro 
sobre Deus, que eu sou a pessoa para liberá-lo. Então não posso evitar confortá-lo e dizer a Ele 
que estou bem. Eu também sei que Deus derramou muitas lágrimas por minha causa, e que esse é 
o motivo pelo qual Ele não pode esquecer a Igreja de Unificação. 
 
Pessoas que se comunicam com o mundo espiritual às vezes perguntam para saber sobre mim, e 
a resposta vem a elas na forma de choro desesperado por dias e noites. Eu não posso ser descrito 
sem lágrimas. Se você está sem lágrimas na Igreja de Unificação, não pode ter sucesso ao seguir 
este caminho. Eu não posso me sentir próximo de pessoas que não sabem o gosto das lágrimas. 
Somente aquelas pessoas que conhecem as lágrimas, podem me entender. 
 
A humanidade decaída tem estado sobrecarregada com uma dívida de sangue, suor e lágrimas. 
Se você pedir para Deus contar alguma de Suas experiências desde a Queda, não há nada mais 
que Ele possa contar exceto uma história de suor, lágrimas e sangue. Ele não tem nenhuma outra 
história além dessa. Os cristãos de hoje realmente não sabem nada sobre Deus. Eles o imaginam 
em um trono glorioso desfrutando a vida, mas isso não é verdade. Alguém tem que liberar Deus, 
e Ele não pode fazer isso por Ele mesmo. A agonia de pais, ou de esposo e esposa, não pode ser 
resolvida por eles mesmos sozinhos. 
 
A agonia de pais somente pode ser resolvida pelos filhos; a agonia de um esposo pode somente 
ser resolvida por sua esposa, e a agonia de uma esposa por seu esposo. A única forma para 
liberar Deus de Sua tristeza é se tornar um filho de piedade filial para assumir Sua agonia, ou se 
tornando como uma esposa que assume a agonia de seu esposo. 
 
Mesmo se você não é o filho de determinados pais, ou a esposa de determinado homem, se servir 
essas pessoas mais do que seus verdadeiros filhos ou esposa, você realmente estará mais próximo 
delas do que sua própria família. A única forma de ajudar é mostrar mais piedade filial e genuína 
devoção do que seus próprios filhos ou esposa. A mesma verdade se aplica à nossa relação com 
Deus. Se você dá mais amor sacrifical para Deus do que eu faço, você estará mais perto Dele do 
que eu estou. Eu sofri toda a minha vida por Deus, mas se alguém de vocês pode fazer melhor, 
então certamente Deus estará mais perto de você. Se Deus ama mais você, eu ficarei com ciúme 
sobre como você está fazendo melhor do que eu? Não, eu ficarei feliz em seguir essas pessoas. 
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Deus quer estar com qualquer pessoa que tenha esse amor. Se você derrama seu suor, lágrimas e 
sangue toda a sua vida por Deus, então por sua causa, Deus será capaz de derramar lágrimas de 
felicidade e esperança pela primeira vez. Que outra honra você poderia pedir? Você não terá que 
se preocupar sobre ir para o céu; o próprio Deus pessoalmente o escoltará até o lugar mais alto. 
O maior caminho na história é o caminho de liberar Deus de Sua tristeza. 
 
Um verdadeiro filho de piedade filial moverá o coração de seus pais às lágrimas. O verdadeiro 
súdito leal moverá seu rei às lágrimas. Se muitos súditos podem dar suas vidas por seu rei e 
rainha, eles certamente serão movidos às lágrimas.  
 
Esse é meu objetivo – estou dando toda a minha devoção para a tarefa de liberar Deus das 
lágrimas de tristeza e movê-lo a derramar lágrimas de felicidade. Essa é a raiz da Igreja de 
Unificação. 
 
Nossas Lágrimas vão Restaurar as Lágrimas da História 
 
Adão derramou lágrimas, Caim e Abel derramaram sangue, Seth derramou lágrimas, e todos eles 
passaram estas lágrimas para a história. A fim de fazer restituição, Noé derramou suor, sangue e 
lágrimas por 120 anos em devoção realmente sacrifical. Esse é o motivo pelo qual Deus pode 
utilizar essa fé para enxugar o mundo de lágrimas, suor e sangue. Quando Abraão deixou sua 
casa, ele derramou lágrimas; seu filho Isaque foi oferecido para ser um sacrifício, derramando 
condicionalmente sangue; seu neto Jacó realmente derramou suor. Este é o padrão para desbravar 
a dispensação. 
 
Moisés foi expulso do palácio da Faraó, e muitas vezes derramou lágrimas. Jesus derramou 
sangue na cruz. O Senhor do Segundo Advento derramará mais suor para finalmente construir o 
Reino. Isto foi semeado no tempo de Adão e Eva, e por isso é colhido ao longo da história. 
 
Alguém deve liquidar o sangue doloroso, o suor doloroso e as lágrimas dolorosas da história, e 
então edificar uma nova história de alegria ao trabalhar pelo Reino. No tempo do Senhor do 
Segundo Advento a restituição deve ser feita totalmente; portanto, o Senhor deve ser um rei de 
suor, lágrimas e sangue, pagando o débito de toda a história. 
 
Em meio às lágrimas, vocês podem nutrir esperança pelo Céu? Jesus carregou a cruz na idade de 
33 anos. Nossa determinação é carregar a cruz, mas ao invés, carregar uma cruz em vida. 
Contudo, por quem vocês farão isso? Por Deus e pela humanidade.  
 
Com lágrimas de tristeza Adão e Eva trouxeram a Queda e trouxeram as lágrimas e a tragédia 
que a humanidade tem sofrido por muitos milhares de anos, mas as lágrimas por Deus e pela 
humanidade não somente trarão você para o céu, mas elas também vão liberar Deus. 
 
Devemos superar o caminho pedregoso de morte e encontrar vida. Este é o motivo pelo qual 
Jesus disse que aquele que salvasse a sua vida a perderia, e aquele que daria sua vida a salvaria. 
Quando cruzamos o caminho de lágrimas e as pessoas do mundo podem derramar lágrimas de 
felicidade, Deus finalmente será capaz de derramar lágrimas de felicidade.  
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Deus está olhando para esse espaço, com cinco cores de pele reunidas em um único amor 
comum, por um único objetivo comum, derramando lágrimas de alegria e esperança como pais e 
filhos, e essa cena traz lágrimas de alegria e esperança para Deus. Deus abençoe vocês. Vamos 
orar.  
 
Tradução: Marcos Alonso – 30 de dezembro de 2021  
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