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Oração
Pai, o Senhor nos elevou nesta terra perigosa. Embora sejamos inadequados, o Senhor nos
protegeu com preocupação e zelo! Por favor, permita estarmos de pé para enxugarmos Suas
lágrimas e experimentar Seu coração angustiado com nossas mentes e corpos. Além disso, se há
tais pessoas, por favor, procure-as nesta hora, discutindo com elas a grande façanha que o Senhor
está tentando realizar. Mesmo que as trevas dos Últimos Dias e as ondas de morte estejam
varrendo esta época, Pai de amor, desejamos ansiosamente que o Senhor nos dê Sua sabedoria e
a capacidade para discerni-las e superá-las.
Sabemos que, porque somos pessoas vivendo em pecado, é fácil abordarmos tudo centrados em
nós mesmos e estabelecermos o que não é a vontade, como se fosse a vontade, e seguirmos em
frente com isto. Pai, por favor, desperta-nos completamente.
Ao fazer isso, por favor, permita-nos ajustar nosso centro completo e marchar na direção do
caminho da vida eterna do Pai. Suplicamos que o Senhor permita nos tornarmos os filhos e filhas
que podem penetrar através de tudo para o benefício da vontade desejada do Pai e conduzir a
batalha contra Satanás.
Até agora, não sabíamos onde reside o padrão de vida que pode orientar as pessoas ignorantes.
Somente nos preocupamos e oramos por nosso próprio benefício. Pai, por favor, desperte nossos
seres inadequados. Pai, esperamos ansiosamente que o Senhor oriente nossas mentes e corpos
para seguirem para a posição de vitória definitiva de acordo com as leis do princípio.
Sabemos que, mesmo neste momento, Satanás está tentando nos confundir com todos os tipos de
conspirações e esquemas para bloquear a graça que o Senhor está prestes a nós dar. Pai, nos
oriente para sermos capazes de eliminar todos eles e lutar com Satanás. Além disso, Pai Amado,
desejamos sinceramente que o Senhor permita nos tornarmos os filhos e filhas que podem
edificar um relacionamento íntimo com o Pai dentro dos limites vitoriosos.
Por favor, permita uma nova perspectiva com a qual possamos discernir todas as coisas para
aqueles de nós que devem inaugurar os Últimos Dias. Por favor, conduza-nos a entender que
nosso ambiente ao redor é o objeto de nossos testes. Além disso, por favor, não deixe nos
tornarmos entidades satânicas. Pai, oramos que o Senhor nos oriente e nos proteja para que
possamos avançar sobre o ambiente e manifestar a glória do Pai. Sabemos que, mesmo neste
momento, há muitos membros solitários, espalhados por todo o país, que estão orando diante do
Senhor. Não importa que tipo de situação eles enfrentem e em que tipo de ambiente estejam
vivendo, por favor, proteja-os pessoalmente.
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Ao fazer isso, Pai de amor, por favor, permita que eles sejam capazes de lidar com a missão
celeste confiada a eles nos Últimos Dias. Por favor, permita-nos, nesta hora, alcançarmos em
nossas mentes e corpos o poder e a capacidade para lutar com Satanás com nova resolução e
determinação para o benefício de fundar o dia vitorioso que pode manifestar a glória de Deus.
Desejando que as mãos do Pai de amor infinito apareçam diante de todas as pessoas nesta terra e
os trinta milhões de pessoas desta nação, oferecemos todas as palavras no nome do Senhor.
Amém.
O título do sermão que quero dar a vocês hoje é “Vamos Entender o Verdadeiro Caminho e
Discernir o Caminho Lateral.”
O Homem Moderno não pode Distinguir o Verdadeiro do Falso
Inúmeras pessoas desta época de hoje estão vivendo em um estado de confusão, incapazes de
distinguir verdadeiro do falso. Agora eu quero examinar o que é verdadeiro e falso através das
palavras da Bíblia.
Vocês sabem que, por causa da queda dos antepassados humanos, a tristeza do Céu esteve
habitando fundo nos seres humanos por milhares de anos de história até agora. Enquanto esta
tristeza pode ser encontrada na humanidade da época atual, ao mesmo tempo, o Céu sentirá
grande lamentação também sobre nossas futuras gerações. Vocês sabem que o caminho que a
humanidade tomou após trair os princípios celestes se tornou a fonte de tristeza e dor para todas
as coisas destes Últimos Dias. Então o que as pessoas devem fazer para remover esta tristeza?
Que tipo de pessoas devem se tornar? Este é um problema essencial que vocês devem entender.
Como vocês vão cruzar esta colina? Vocês devem cruzar a colina da lamentação de todas as
coisas, da humanidade e do Céu, que ainda permanece. Em outras palavras, vocês devem aliviar
a tristeza do Céu em relação as inúmeras pessoas dos 6.000 anos de história até agora. Vocês
devem liberar a humanidade desta tristeza. Vocês devem liberar todas as coisas da tristeza que
elas têm desde o tempo da criação.
Porque aprenderam os princípios de restauração através de indenização, vocês provavelmente
entendem o que são condições de indenização. Para um indivíduo estabelecer condições de
indenização, isto não deve terminar com ele. Isto também deve se tornar a condição de
indenização que alivia a tristeza de Deus, que está implantada fundo no coração interno, a
tristeza de Jesus e do Espírito Santo, e a tristeza dos muitos milhões de crentes, soldados celestes
e anjos no Céu. Isto deve até mesmo aliviar a tristeza dos muitos espíritos que estão no inferno.
Essa condição de indenização também deve aliviar o sofrimento de toda humanidade na terra
agora. Vocês devem entender claramente isto. Além disso, vocês devem manter em mente que,
por conta própria, vocês devem escalar uma colina de sofrimento sem precedentes desde o tempo
da criação e trilhar na direção do julgamento definitivo dos Últimos Dias.
Agora vocês estão na estrada bifurcada de escalar a colina universal de sofrimento para seguir na
direção do caminho de vida. Se não escalam essa colina, vocês seguirão na direção do caminho
da morte.
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Consequentemente, vocês devem se colocar nessa estrada bifurcada de vida e morte, e
contemplar profundamente se vão cruzar sobre a colina, como vocês vão derrotar Satanás, e
como vão escalar essa colina para desvendar a glória do Céu.
Se há alguém que tenha estes tipos de pensamentos, então sua vida se tornará séria. Seu olhar
deve ver além de si mesmo para contemplar os princípios celestes. Seus sentimentos não devem
sentir as realidades deste mundo pecaminoso. Ele deve sentir o amor verdadeiro de Deus, que
está preocupado sobre este mundo. Seu movimento não devem ser somente para seu próprio
benefício; ele deve se tornar um movimento que remove a tristeza de todas as coisas.
Se alguém se coloca neste tipo de estado sério de mente, e conduz sua vida para o benefício de
escalar sobre a colina histórica de tristeza em nome do Céu, terra e humanidade, então essa vida
será incrivelmente extraordinária. Ela comandará uma força incrivelmente vital. Não importa o
que os outros façam, vocês devem salvaguardar sua própria mente.
Enquanto fazem seu caminho através da colina de todos os tipos de dificuldades, desafios e
sofrimentos, vocês devem batalhar contra Satanás.
Consequentemente, vocês devem compreender que a responsabilidade de passar sobre a colina
de sofrimento é dada para cada um de vocês hoje. Vocês devem lembrar sempre de refletir sobre
a direção do fundamento em que vocês estão, o espírito que vocês possuem, e a esperança e
padrão que estimam e estão buscando. Se vocês negligenciam isto, então o dia quando
negligenciam isto será o dia da tristeza de Deus. O momento que negligenciam isto será o
momento que as esperanças e expectativas infinitas que as pessoas e todas as coisas tinham em
vocês desaparecerão. Esta se tornará uma hora de tristeza quando vocês devem escalar a colina
de tristeza novamente. Hoje vocês devem sentir este fato em suas mentes e corpos.
Então hoje que tipo de colina vocês devem escalar? Vocês devem primeiramente escalar a colina
histórica de lamentação, e então derrotar Satanás, que está bloqueando vocês como uma força
invisível de medo em todo o seu ambiente.
O Caminho para Evitar o Julgamento dos Últimos Dias
Quando vocês estão tentando passar pela colina histórica de lamentação, se são confrontados
com as forças de medo que se origina das enormes forças de Satanás, vocês não serão capazes de
continuar em seu caminho, mas tomarão o caminho lateral. Portanto, a fim de cruzar esse
caminho, mesmo que sua mente e corpo devam se tornar a oferta, mesmo se todo o universo
utilizá-los como a condição de indenização, vocês devem oferecer sua vida e lutar com Satanás.
Se não podem fazer isso, vocês não terão escolha a não ser seguir as pegadas de Adão e Eva, que
caíram sem intenção. Vocês deverão seguir as pegadas de Caim, que violou a vontade de Deus e
traiu os princípios celestes. Porque agora é o tempo quando devem se arriscar e restaurar toda a
tristeza do universo através de indenização, vocês não têm nem mesmo um amigo. Além disso,
porque agora é como o momento antes da queda de Adão e Eva quando Deus não podia intervir
diretamente, Ele não intervirá em seus assuntos para permitir que os homens decaídos entrem no
novo curso de restauração por conta própria e superem toda a história de lamentação.
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Consequentemente, vários fenômenos estão aparecendo perto de vocês para o propósito de
desbravar todas as condições de lamentação. Se há alguma realidade vista e sentida, é para o
benefício de ajudá-los a cruzar sobre a colina de lamentação por conta própria: em outras
palavras, para indenizar a colina de lamentação.
Então o que vocês devem fazer para eliminar toda tristeza? Se vocês tentam aliviar a tristeza de
Céu e terra, então todas as coisas tentarão golpeá-los. Nesse momento, mesmo se vocês são
golpeados e caem, vocês devem seguir em frente com a determinação de enfrentar a morte.
No curso que estão seguindo hoje, haverá sofrimento material. Todas as coisas golpearão vocês,
e todas as pessoas golpearão vocês. Quando Jesus veio para estabelecer as condições de
indenização na terra em nome da humanidade, todas as coisas e as pessoas golpearam e bateram
em Jesus. Quando refletimos sobre isso, podemos entender que em seu próprio curso, virá um
tempo quando as pessoas e todas as coisas golpearão vocês. Além disso, quando Deus golpeia
vocês em seu curso, se vocês perdem a esperança e guardam rancor contra o Céu, então não
serão capazes de passar através do portão de julgamento nos Últimos Dias.
Portanto, o Cristianismo ensina as pessoas a abandonarem tudo. Ele as ensina a sacrificarem
todas as coisas físicas. Ele as ensina a desconsiderar todas as coisas humanistas. Nesse tempo, as
pessoas podem finalmente se tornar boas para desfrutarem livremente a glória do Pai e serem
puxadas para a realidade do amor infinito do Pai. Se vocês não podem se tornar este tipo de
pessoa, não há como desarraigar os elementos de lamentação que caíram, embutidos nos ossos
humanos, até agora.
Através de qual curso da história esse elemento de tristeza veio? Após a queda de Adão e Eva,
através do curso dos 6.000 anos de história, Satanás esteve guiando esse elemento de tristeza até
hoje. Vocês devem entender isto, e entender que vocês estão em uma posição precária na qual
podem passar os elementos de tristeza para seus descendentes.
Deste modo, agora vocês devem aprender a abandonar tudo que possuem. Vocês devem se
submeter diante do Céu em obediência e receber as flechas de Satanás pelo Céu na frente de
qualquer outra pessoa. Vocês devem avançar na luta contra Satanás na frente de qualquer outra
pessoa. Além disso, vocês devem fazer o mesmo pela humanidade, pela vontade de Deus e por
todas as coisas. Vocês devem se voluntariar primeiro para se sacrificar. Vocês devem entender
claramente que somente ao se tornar este tipo de pessoa, vocês podem evitar o julgamento final
dos Últimos Dias.
Próximos que Existem para o Benefício de Levá-los à Perfeição
Quando dividimos a história bíblica em períodos, podemos entender que a era do Antigo
Testamento é o período de ofertas simbólicas. A seguir é o período da oferta substancial. A
seguir é o período da oferta do coração. Quando olhamos para isto verticalmente, o que vemos é
Deus, a humanidade e todas as coisas. Porque não podemos restaurá-los todos de uma vez
através de indenização, todas as coisas que tomam parte nos 6.000 anos providenciais estão se
manifestando para o mundo inteiro dos Últimos Dias atualmente.
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Em outras palavras, as causas da tristeza de Deus por 6.000 anos estão surgindo diante de toda a
humanidade na terra atualmente. Consequentemente, ninguém vivendo nesta era pode estar em
paz. Todos são arrastados para a realidade de lamentação.
Então, o que vocês que estão vivendo neste tipo de período, devem fazer hoje? Vocês não devem
cometer um erro em nenhum assunto. Transcendendo tempo e espaço, vocês nunca devem cair
sob a acusação de Satanás. Vocês devem entender que, porque até agora, a história de 6.000 anos
de tristeza tem varrido vocês, as ondas do grande dilúvio de 6.000 anos estão cruzando o
caminho no qual vocês estão caminhando. Se não querem ser arrastados pelas ondas desse
dilúvio, vocês não devem se tornar alguém que se esforça porque está apegado aos assuntos da
terra. Para colocar de outra forma, vocês não devem se tornar cegos para a providência de Deus
porque estão presos a si mesmos.
Após terem cruzado sobre a colina histórica de lamentação, o que vocês devem fazer? Vocês que
assumiram a missão de Caim devem aprender a atender os filhos e filhas de Deus, que vêm como
Abel. Vocês devem ser capazes de representá-los. Removendo todos os elementos de tristeza,
vocês devem se mover somente de acordo com a vontade que Deus demanda de vocês.
Quando estão se relacionando com dez pessoas ao seu redor, vocês devem aprender a se
sacrificar para tornar essas dez pessoas completamente suas, considerando-as pessoas que podem
remover as condições de sua tristeza. Vocês devem lidar com elas com este tipo de atitude. Em
outras palavras, incontáveis pessoas existem ao seu redor para o benefício de levar vocês à
perfeição. Se vocês fazem a pergunta por quem e por qual razão elas estão em ação, a resposta é
que elas estão em ação para fazer de vocês um ser humano completo.
Além disso, vocês podem pensar que Deus assumiu posições diferentes quando Ele recebeu a
oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Teria sido diferente se Caim e Abel tivessem
feito uma oferta a Deus juntos. Se Caim tivesse o menor desejo de seguir através de Abel, que
representava a posição do Céu, então Deus teria tomado a oferta de Caim. Mesmo se houvesse
uma diferença de tempo, Ele queria se relacionar com eles a partir da mesma posição.
Então o que vocês devem fazer se querem agora escalar a colina universal de tristeza diante de
Deus e emergir como a oferta por quem Deus pode se regozijar e ficar feliz? Vocês não devem
construir um altar de Abel, cujo propósito é restaurar todas as coisas no universo e oferecer um
cordeiro como o sacrifício tipo Abel. Vocês devem oferecer sua encarnação substancial de vida.
Vocês não devem repetir o erro de Abel, que prolongou a providência de Deus por não ser capaz
de cumprir a missão que o Céu deu a ele, e que derramou seu sangue. Vocês devem ter a
mentalidade que todas as realidades que se desenvolvem ao seu redor são para o benefício de
levá-los à perfeição. Vocês devem nutrir uma fé inabalável para que, não importando quem os
conduz para um ambiente hostil, vocês não tomarão um caminho que pode violar o Céu. Ao
fazer isso, vocês devem esquecer todas as coisas em seu ambiente. Vocês devem marchar em
frente determinados até mesmo a enfrentar sozinhos a morte para o propósito de manifestar a
glória do Pai.
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Depois que Caim e Abel fizeram suas ofertas, Caim descobriu que Deus recebeu somente a
oferta de Abel. Então Caim desprezou Abel e o golpeou até a morte. Entretanto, vocês devem
entender que desde o tempo que eles estavam fazendo os preparativos para fazer as ofertas, Caim
já tinha ódio de Abel. Caim não bateu em Abel porque ele momentaneamente sentiu ódio quando
Deus não recebeu sua oferta. Ao invés, mesmo antes disso ocorrer, Caim odiava Abel e queria
bater nele até a morte.
Os Últimos Dias: Quando Verdadeiro e Falso serão Revelados
O que vocês, que herdaram a linhagem decaída devem fazer para escalar a colina da lamentação
universal? Agora vocês não devem edificar o altar que estabelece a condição de infidelidade e
conflito. Vocês devem apresentar a glória do Pai e edificar o altar vitorioso de Abel que pode
trazer alegria e glória ao Pai.
Consequentemente, suas vidas não estão limitadas a vocês como um indivíduo. Elas representam
o todo. A vida que vocês têm vivido, centrando na vontade, não acaba no momento que vocês se
prostram diante do Pai. Ali é feita a determinação entre os dois ramos da estrada, a posição Caim
e a posição Abel. Em outras palavras, vocês estão colocados no caminho da história
incrivelmente precária onde podem facilmente se tornar Abel ou Caim.
Quando examinamos os princípios de restauração, podemos entender que a história da
providência pela qual Deus se esforçou por 6.000 anos está induzindo os seres humanos a
buscarem uma pessoa mais tipo Abel para atendê-la. Portanto, Deus enviou uma pessoa para a
humanidade no nível mundial para o benefício de restaurar tudo através de indenização. Essa
pessoa não era outra senão o próprio Jesus Cristo.
Os crentes do Judaísmo e os Israelitas daquele tempo não deveriam ter assumido a mesma
posição como Caim no passado, que invejava e desprezava Abel. Ao invés, eles deveriam ter
demonstrado obediência absoluta e servido Jesus, que estava na posição de Abel. Então eles
poderiam ter escalado a colina de lamentação universal. Além disso, a partir daquele ponto em
diante, eles poderiam ter edificado o altar de vida na terra que Deus queria, o altar tipo Abel de
glória. Entretanto, vocês devem entender que devido à morte de Jesus, causada pela inveja e
ciúme dos seguidores do Judaísmo e dos Israelitas, todas essas vontades foram minadas de uma
só vez.
Se possuem um desejo ilimitado e anseiam pelo mundo infinito e eterno, vocês não devem estar
limitados a si mesmos. Vocês devem escalar sobre todas as colinas de lamentação que estão
bloqueando seu caminho. Depois de superá-las, vocês devem lutar corajosamente contra Satanás.
Além disso, quando obedecem ao Céu, vocês não devem obedecer por um determinado tempo.
Até o momento que sua vida esteja extinta, vocês devem permanecer obedientes em relação ao
Céu e superar as dificuldades. Vocês devem manter em mente que, se não podem fazer isso,
vocês não serão capazes de escalar sobre as colinas do julgamento final.
Então que tipo de tempo é hoje? Agora é o tempo que a vontade de Deus está se manifestando na
terra.
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Hoje, nesta terra, há Caim e Abel. Tal como as palavras escritas no capítulo 13 de Mateus, nesta
terra há grãos que estão cheios de trigo e espigas vazias de grãos. Além disso, como as palavras
no capítulo 10 do Evangelho de João, enquanto há verdadeiros pastores que estão entrando pela
porta, ao mesmo tempo há falsos pastores que estão passando por outra parte e não passam
através da porta. Consequentemente, vocês devem entender claramente que este tipo de
fenômeno também pode facilmente ocorrer em nossa igreja.
Estando cientes disto, vocês devem agora ser capazes de discernir quem é Abel e quem é Caim,
centrando na igreja. Se há duas pessoas, uma é sempre Caim, e a outra é sempre Abel. Se há três
pessoas, então duas delas podem ser Caim ou Abel, mas vocês devem ser capazes de distinguir
claramente que há o Caim mais central e o Abel mais central.
Caim e Abel nunca devem se tornar divididos. Um é a mão direita e o outro é a esquerda.
Portanto, todos devem se colocar na posição de fé que Deus é meu Deus e o Deus do outro, e
que Ele não somente me ama, mas Ele ama os outros também. Devemos fazer os melhores
esforços para buscar e atender a figura Abel e evitar a posição de Caim. Se não podem fazer isso,
então com certeza, vocês em algum momento no futuro cairão sob o julgamento do Céu.
Os Seres Humanos que se Colocam no Caminho Bifurcado de Verdadeiro e Falso
Quando olhamos para nossa Igreja de Unificação, também podemos ver que aqui sempre há
Caim e Abel. Assim, Deus quer revelar as palavras através de Abel e espera que todos se tornem
unidos com a figura Abel. Entretanto, há alguém que impede as pessoas de se tornarem unidas
com Abel, e essa pessoa não é outra senão Satanás. Consequentemente, a fim de viver a vida de
fé correta, vocês devem aprender a discutir tudo com essa pessoa Abel para o benefício de se
tornar unidos com ela.
No Jardim do Éden do passado, se Eva tivesse ido até Adão e consultado ele sobre as palavras de
tentação do arcanjo, Eva não teria caído. Além disso, se Eva tivesse discutido isto com Deus, ela
não teria caído. Após ouvir as palavras de tentação, Eva não consultou Adão ou Deus, por isso
ela cometeu o erro da queda.
Deus estabeleceu a lei celeste “Não coma,” mas Satanás, que negou isto, e disse para Eva,
“Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como
Deus, sabendo o bem e o mal.” (Gênesis 3:5) Este tipo de ação enganosa e tentação de Satanás
está ocorrendo hoje sem vocês estarem cientes disso.
Consequentemente, vocês devem aprender a discernir a verdade sobre todas as coisas que estão
acontecendo em seu ambiente. Da mesma forma que um camponês deve ser capaz de distinguir
as espigas vazias de grãos daquelas cheias de grãos na hora da colheita, vocês devem ser capazes
de distinguir as ações de Deus daquelas de Satanás, e poder distinguir seus resultados.
Agora que tipo de pessoa vocês devem se tornar? Vocês devem ser capazes de saborear a alegria
da colheita. Vocês devem se tornar pessoas que podem ser elevadas diante do Pai com dignidade.
Vocês devem dar o fruto, não espigas vazias de grãos, mas o fruto do grão verdadeiro.
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Portanto, vocês devem receber corretamente a graça do Céu que os ajudará a crescer como o
grão verdadeiro. Vocês devem saber a hora que o Céu dá a bênção. Vocês devem entender o
tempo da nova providência para o propósito da salvação dos seres humanos decaídos. Vocês não
devem se tornar como as espigas vazias de grãos no tempo da nova providência de Deus. Ao
invés, vocês devem ser capazes de discernir corretamente tudo para que possam se tornar o fruto
do grão verdadeiro.
Entretanto, na história de 6.000 anos, as pessoas não têm sido capazes de distinguir
corretamente verdadeiro do falso até agora. Não houve sequer uma pessoa que deu fruto como
o verdadeiro grão em nome da história humana. Não houve ninguém que deu o fruto pelo qual
incontáveis pessoas na história esperavam. Vocês devem entender que se houve alguém que
esteve vivendo para o benefício de colhê-los, essa pessoa deve ser Jesus Cristo. Hoje vocês
devem estar preocupados sobre qual forma o fruto, que nascerá de qualquer maneira, assumirá.
Com um coração desejoso, vocês devem seguir na direção do caminho de vida. Ao fazer isso,
vocês devem entrar no caminho de vida e dar nascimento à nova segunda vida.
Não é o caso que somente coisas verdadeiras estão em sua mente. No campo chamado sua
mente, às vezes grãos verdadeiros são plantados, e às vezes espigas vazias de grãos são
plantadas. Espigas vazias de grãos não são plantadas somente no ambiente no qual vocês estão
vivendo. Elementos decaídos permanecem em seus corações. Vocês devem entender claramente
que a pessoa que trilhou o caminho de sacrifício para o benefício de removê-los e retificar seus
corações não é outro senão Jesus Cristo.
Como é sua vida cotidiana? Quando vocês fazem um movimento em sua vida diária, essa ação é
boa ou falsa. Ele sempre é um dos dois. O que vocês veem, ouvem, dizem e sentem são sempre
bom ou falso. De forma semelhante, vocês devem sentir que estão colocados na estrada bifurcada
onde cada realidade está dividida em verdadeiro e falso. Há aspectos Caim e aspectos Abel em
sua mente hoje. Além disso, em sua mente, já grãos verdadeiros e espigas vazias de grãos.
Portanto, quando realizam alguma ação, vocês se sentem forçados a refletir se foi mais tipo Caim
ou mais tipo Abel.
O Padrão de Distinção Entre o Verdadeiro e o Falso
De forma semelhante, tudo existe na posição de Caim e Abel, ou dentro das quatro direções do
vertical e horizontal. Deste modo, onde quer que estiverem hoje, vocês devem ser capazes de
distinguir as coisas, estabelecendo as coisas Abel como tipo Abel e as coisas Caim como tipo
Caim. Sendo que mesmo os animais inferiores podem determinar se a grama que estão comendo
está envenenada ou não, os seres humanos, os senhores da criação, devem ser capazes de
discernir corretamente todas as coisas que encontram. Vocês devem distinguir corretamente
quem é Abel e quem é Caim.
Se Eva, no passado, tivesse sido capaz de discernir corretamente as mãos de tentação se
aproximando dela, ela não teria caído. Se Eva tivesse confiado nas palavras de Deus e lutado
com Satanás até o fim, ao custo de sua vida, ela não teria caído. Entretanto, porque ela não pôde
discernir seu desejo imoral por algo em um momento inadequado, ela caiu. Vocês devem
entender isto claramente.
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Agora, diante de vocês provavelmente haverá grãos verdadeiros e espigas vazias de grãos.
Também haverá pastores verdadeiros e pastores falsos. Portanto, agora vocês devem distinguir
isto claramente. Um pastor verdadeiro não chama a si mesmo de pastor verdadeiro. Ele se
move silenciosamente com a vontade de Deus e todas as coisas acalentadas em seu coração.
Ele não dá desculpas para sua própria situação. Vocês podem olhar para trás e ver que,
consequentemente, quando Jesus estava dentro da corte de Pilatos, embora os maus afirmassem
que estavam certos, Jesus não deu desculpas por si mesmo.
Entretanto, chegará um tempo nos Últimos Dias quando vocês não serão capazes de distinguir
as coisas verdadeiras das falsas. Para isto, Deus ordenou que as pessoas que devem receber esse
tipo de tempo devem derramar óleo em suas cabeças e orar dentro de um quarto secreto. Se todos
fizerem a afirmação que estão certos, haverá grande confusão e caos. Não será possível
determinar quem é o pastor verdadeiro, por isso Deus ensinou as pessoas a seguir
silenciosamente para um quarto secreto e fazer o julgamento através de oração.
Um filho verdadeiro não se vangloria de si mesmo, a menos que o Pai expresse orgulho sobre
ele. Ele não dá nenhuma desculpa. Mesmo se ele está colocado na posição da glória do Pai, ele
não se vangloria. Ao invés, ele tenta se rebaixar. Consequentemente, vocês devem fazer um
esforço infindável para se tornar esse tipo de pessoa.
Quando olhamos hoje para a Igreja de Unificação, vocês devem entender que, embora não
estejam cientes disto, o Mestre está desenvolvendo a batalha feroz nas dimensões espiritual e
substancial para desbravar este tipo de caminho. No presente, vocês possuem o elemento que
forçará vocês a descerem para a realidade escura de morte por causa de um erro pequeno que
podem cometer. Vocês têm mais elementos em vocês que os conduzem a viver centrando em si
mesmos, para satisfazer sua própria ganância egoísta, do que têm elementos de viver para o
benefício do todo. Consequentemente, hoje vocês devem negar seu ser inadequado e confiar tudo
ao Pai com o coração interno, “Por favor, governe sobre nós como o Senhor deseja.” Se vocês
não possuem este tipo de coração, vocês serão forçados a dar passos fúteis, e não serão capazes
de escapar da realidade de morte que Satanás governa.
Agora, no curso que estão trilhando, vocês enfrentarão muitas tentações de Satanás. Além disso,
as pessoas que se comunicam com o mundo espiritual passarão por muitos testes. Quando os
seres humanos caírem em seus testes, Satanás os acusará, “Como vocês podem ser assim?” E
bloqueará seu caminho. Esta é a razão pela qual hoje vocês precisam de um caminho através do
qual podem evitar esses tipos de acusações de Satanás. Vocês conhecem este caminho muito
bem através do Princípio Divino.
Então que tipo de pastor é o pastor verdadeiro? O que devem fazer as verdadeiras ovelhas que
seguem o verdadeiro pastor? Quais são as sementes semeadas através das palavras verdadeiras,
as sementes que dão os grãos verdadeiros? Que tipo de estilo de vida vocês devem conduzir para
se colocarem na posição de verdadeiro Abel? Vocês devem resolver estes tipos de questões e
seguir em frente. Desta forma, ao alcançar as qualificações de Abel, que podem ir
confiantemente diante do Céu e terra, a humanidade e todas as coisas, vocês podem evitar o
caminho lateral e trilhar no caminho verdadeiro. Vocês devem manter isto em mente.
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O Fruto que Pode Entrar no Depósito do Verdadeiro Pastor
Vocês não devem agir imprudentemente quando recebem um ensinamento vago. Vocês nunca
devem fazer um movimento sem a direção determinada por uma verdade clara. Mesmo se
alguém ensina de forma inequívoca um novo fato, vocês não devem simplesmente acreditar
nisso. Vocês devem discutir isto com alguém que seja mais Abel do que você. Vocês devem
entender que se falam entre vocês mesmos e criam confusão, vocês causarão os mesmos
fenômenos como a queda espiritual do mundo angélico.
Vocês, que inauguram os Últimos Dias, devem agora se colocar na posição de Abel e possuir um
dom que possam oferecer ao Pai. Se vocês querem avançar como o verdadeiro Abel, então
devem primeiramente possuir algum dom que somente vocês e o Pai podem reconhecer. Vocês
devem ter algum dom precioso que ninguém mais tenha. Se outras pessoas descobrem sobre isso,
então mesmo que esse dom seja um grão verdadeiro, ele se tornará uma espiga vazia de grãos.
Portanto, hoje vocês devem preparar um presente de grão verdadeiro que ninguém mais pode
reconhecer e oferecê-lo ao Pai com todo seu coração. Quando fazem isso, vocês podem
finalmente emergir como o verdadeiro filho filial do Pai, o Abel de todas as pessoas nesta terra.
Vocês serão capazes de dar nascimento para a nova vida.
Vocês, que inauguram os Últimos Dias, não devem parar apenas ao seguir a vontade do Pai.
Vocês também devem se tornar os líderes que guiam todas as pessoas. Quando o reino do Pai é
edificado, vocês podem desfrutar como o líder que conduziu todas as pessoas e o verdadeiro
pastor. Para fazer isso, vocês devem se tornar um grupo de cordeiros que oferecem um dom de
coração oculto ao Pai sem emprestar e depender dos esforços das outras pessoas.
Que tipo de pessoas são usurpadores e ladrões? São pessoas que usam o que não pertence a
elas como suas próprias posses. Hoje há muitas pessoas deste tipo. Elas estão usando nosso
Princípio Divino como se fosse delas. Uma pessoa verdadeira é alguém que retorna ao Céu o
que elas têm recebido como a posse do Céu. Vocês nunca devem se tornar usurpadores e
ladrões que usam o que pertence ao Céu como sua posse.
Assim, agora vocês devem obter alguma condição na qual se coloquem como uma figura Abel.
Vocês devem dar os verdadeiros frutos que podem entrar no armazém do verdadeiro pastor.
Vocês devem se tornar o verdadeiro fruto e verdadeiro grão sobre o qual o verdadeiro pastor
pode ficar feliz. Flores que desabrocham na primavera darão fruto no outono, não importa que
tipo de flor seja. Entretanto, a fim dessas flores darem bons frutos no outono, elas precisam da
quantidade adequada de temperatura, umidade e nutrição em seu processo de crescimento.
De forma semelhante, a fim de vocês darem fruto como as pessoas tipo Abel que podem herdar a
vontade do Céu, então hoje, amanhã, dez, vinte, trinta, sessenta anos a partir de agora, até o
momento de sua morte, vocês devem derramar todo seu coração na direção do Céu e demonstrar
lealdade. Além disso, mesmo que sejam colocados na posição de morte, vocês devem cumprir
todas as obrigações de fé na direção do Pai sem mudar.
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Entretanto, parece que, quando vocês enfrentam algo em sua vida de fé que não podem
acreditar ou não entendem por causa de sua ignorância, vocês são facilmente influenciados.
Vocês não devem fazer isso. Se são influenciados pelas infinitas coisas e realizam ações
baseadas nelas, vocês naturalmente acabarão na posição de Satanás. Se isso acontece, vocês
seguramente se colocarão no banco do julgamento final.
Inimigos certamente aparecerão no caminho que vocês seguem. Surgirão inimigos com respeito
à fé e às finanças. Além disso, alguns membros de nossa Igreja de Unificação se tornarão
inimigos uns dos outros. Satanás aproveitará o momento quando vocês cometem um pequeno
erro, e os conduzirão para o caminho de Caim.
Como vocês devem conduzir sua vida para derrotar estes inimigos e não se colocar na posição de
Caim? Vocês não devem viver para o benefício de seu próprio conforto, mas viver uma vida de
sacrifício para o benefício do todo. Sua mente deve se tornar uma mente paternal e seu corpo
deve se tornar o corpo de um servo para viver para o benefício de todas as pessoas. Mais do que
qualquer outra pessoa, vocês devem atender o Pai com todo seu coração, e se tornar uma oferta
pura diante do Pai. Ao fazer isso, vocês devem cumprir as obrigações em relação ao Céu para se
elevar acima das três realidades de formação, crescimento e aperfeiçoamento que foram
perdidas.
Mesmo se permaneceram leais ao Pai por várias décadas até agora, isso por si só não levará tudo
à uma conclusão. Não importa quão leais vocês tenham sido até agora, em sua única geração
vocês devem demonstrar mais lealdade do que três gerações combinadas. Somente quando vocês
podem cumprir isso, vocês finalmente podem restaurar de uma vez através de indenização as três
realidades de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Se não podem fazer isso, vocês
certamente habitarão na realidade satânica, e não serão capazes de avançar como o verdadeiro
Abel diante do Pai.
Consequentemente, vocês agora devem concluir as tarefas de lealdade e fé em relação ao Pai, das
quais Satanás não está ciente e sobre as quais ele não pode fazer acusações. A fim de que sua
lealdade permaneça eternamente, vocês devem ser capazes de discernir o caminho lateral, que é
o resultado de Satanás. Seguindo o verdadeiro caminho do Céu, vocês devem seguir em frente
até o último momento para obedecer o Pai e se tornar uma oferta pura.
Oração
Pai de amor, até agora pensávamos que somente existia a frente, mas agora compreendemos que
também existe o atrás. Pensávamos que somente havia o hoje, mas agora compreendemos que
também há o amanhã. Pensávamos que havia somente o acima, mas agora compreendemos que
também há o abaixo. Além disso, também passamos a saber que se há um relacionamento
centrado na vontade eterna, o lado direito pode se tornar o lado esquerdo, e o lado esquerdo pode
se tornar o lado direito. Em outras palavras, mesmo se frente, atrás, esquerda e direita mudassem
suas posições, eles ainda poderiam se colocar diante do Pai. Entretanto, também sentimos que,
porque não pudemos arrancar a raiz original de pecado dentro dos seres humanos, nesta época
atual, frente, atrás, esquerda, direita, acima e abaixo se tornaram misturados e não são capazes de
ter ação dar e receber entre si adequadamente.
11

Pai de amor! Por favor, permita a chegada iminente de um dia de alegria quando frente, atrás,
esquerda, direita, acima e abaixo possam todos se tornar completamente unidos, centrando na
ideologia eterna do Pai. Agora desejamos ansiosamente que o Senhor nos ajude a entender que se
não temos o desejo de abandonar a nós mesmos, mas queremos nos elevar, não podemos fugir do
julgamento do Pai algum dia.
Pai Amado, desejamos e oramos sinceramente que o Senhor permita nos tornarmos Seus
verdadeiros e orgulhosos filhos e filhas que podem cantar a glória do Pai pela formação do
relacionamento de unidade inseparável no qual o abaixo pode substituir o acima, a direita pode
substituir a esquerda, e esquerda pode substituir a direita. Pai, sabemos que nesta época atual, o
caminho lateral invisível está cruzando o caminho diante de nós. Poe favor, permita nos
tornarmos filhos e filhas que podem discernir isto, e marchar em frente na direção do Céu em
silêncio. Ao realizar a vontade do dia vitorioso, permita-nos confortar o Pai.
Por favor, permita emergir na terra o dia da alegria do Pai, quando todos que estiveram exaltando
o único propósito até agora podem terminar no único propósito e dar frutos. Pai de amor, oramos
que o Senhor permita sermos movidos pelo coração alegre do Pai e estar felizes.
Esperando que o Pai assumirá e governará sobre o tempo restante, oferecemos todas as palavras
no nome do Senhor. Amém.
Tradução: Marcos Alonso (destaques no texto do tradutor)
www.unificacionista.com
fonte: Livro em português Sermões do Reverendo Sun Myung Moon – Volume 3 –
páginas 137 a 148.
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