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PREFÁCIO
Este livro deveria ter sido publicado há muito tempo (ao menos para o benefício de nós,
membros da Família).
E segue-se que ele deveria ter sido algo perfeito. Mas este se tornou um livro com uma
estrutura pouco organizada porque eu fui forçado pela necessidade a editá-lo às pressas
dentro de um tempo limitado. Assim, peço desculpas diante do Céu.
Este livro foi editado pela seleção de algumas dessas palavras do Reverendo Sun Myung
Moon, o fundador de nossa Igreja, as quais podem ser consideradas como uma orientação
para nossa vida de fé. Elas foram escolhidas a partir de mensagens dadas em encontros
públicos e reuniões especiais [na Coreia] desde o tempo quando ele começou a ensinar a
Vontade do Céu até hoje.
Ao fazer este livro, eu não analisei todos os materiais que temos e nem trabalhei com o
maior rigor possível. Pelo contrário, eu rapidamente coloquei tudo junto para o propósito
primário de satisfazer nossa fome espiritual. Portanto, o leitor é solicitado a compreender de
antemão que esta edição é honestamente apenas o início.
O Pai sempre diz: "É natural que recebamos muito ao esperar pouco, ao invés de receber
pouco esperando muito." Da mesma maneira, embora esta edição possa fracassar
grandemente em encontrar o desejo do Céu ou o nosso próprio desejo, devemos receber
plenamente as palavras reunidas aqui a fim de torná-las nosso sangue, carne e ossos, as quais
podem nos dar vitalidade inestimável para seguirmos este difícil e interminável Caminho da
Vontade de Deus. Eu gostaria que o leitor fizesse um esforço especial para manter as
palavras do Pai em mente.

Young Whi Kim
Presidente
Associação do Espírito Santo para a
Unificação do Cristianismo Mundial (Coreia)
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Nota dos Tradutores
Esta é a primeira tradução de O Caminho da Vontade de Deus. Baseado nas traduções dos
textos originais em coreano, japonês e inglês, esta edição é simplesmente a primeira
tentativa de expressar esta coleção de palavras do Reverendo Sun Myung Moon em
português claro. Isto não significa que não necessita de melhorias.
E também, porque cada citação é apresentada fora do contexto do discurso original, o leitor
poderá freqüentemente precisar de maior oração e esforço para compreender mais
plenamente o significado pretendido.
Mantendo tudo isto em mente, este livro é recomendado para você como um tesouro eterno.
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SOBRE A VONTADE DE DEUS
I. A Vontade de Deus
1. A Vontade de Deus
A Vontade de Deus veio antes de mim. Deus é o início da Vontade, conteúdo da Vontade e
propósito da Vontade.
***
A Vontade é a base de toda a nossa felicidade, nosso orgulho, nossa autoridade e nosso
conhecimento. O homem pode viver e morrer em vão, mas a Vontade nunca pode perecer.
Ela deve alcançar fruição e ser consumada sem falha.
***
Eu nunca recuei nem mesmo um centímetro pela Vontade. Para cumprir a Vontade eu não
evitei o caminho de sacrifício, não importa qual sacrifício poderia ter que ser feito.
***
Não deveríamos estar satisfeitos com o hoje, se não completamos o caminho que devemos
seguir. Ao invés, vamos desbravar uma nova história com uma vontade maior que pode nos
capacitar a cortar qualquer apego mundano.
***
Embora seu corpo habite na atual realidade, seus sentimentos e ideais diários, e todas as suas
conexões espirituais devem ansiar pela terra ideal de Canaã, e devem viver nessa terra.
***
Temos que manter o padrão de coração no qual, embora sofrendo de dor ao nível mais baixo,
podemos rir e caminhar sobre a mais alta glória do mundo satânico.
***
Aqueles que são aceitáveis no Reino Celeste são aqueles que têm um coração tão imutável
que não podem esquecer a Vontade de Deus nem mesmo quando recebem a oferta da mais
elevada posição de glória neste mundo.
***
Eu estou seguindo este caminho cheio de agonia. Então como você pode esperar trilhar seu
caminho sem derramar seu coração mais ansioso?
Não podemos pensar sobre restauração seguindo facilidades. Não podemos estabelecer
condições de indenização a menos que perseveremos e sobrevivamos quando golpeados
repetidamente.
***
Perfure até o mais fundo do inferno!
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Você não pode conquistar alguém batendo nele. Se você bate nele para restaurá-lo, você terá
que ser golpeado. A única forma para restaurá-lo é ser golpeado primeiro.
Consequentemente, você ganha pelo “perder”. Esta é a melhor forma para lutar.
***
Agora é o tempo para refletir sobre o ensinamento de Jesus que não devemos nos preocupar
sobre o que comer, vestir ou beber. Se nos preocupamos mais sobre nossa própria vida do
que sobre o reino de Deus e Sua justiça, pereceremos. Sem nosso mundo, todos os
indivíduos, famílias, sociedades e raças serão pisoteados. Nenhum lar pode existir sem este
mundo.
***
Aqueles que evitam se preocupar com o Céu e buscam seu próprio conforto não são
necessários. Um homem que é necessário é mais valioso do que milhares que não são
necessários.
***
Seguimos o caminho que nenhuma religião desbravou antes.
***
Como as doze tribos e os setenta anciões mobilizaram a massa de 600.000 pessoas centrando
em Moisés, então também a restauração não pode negligenciar a necessidade de organização.
***
O programa providencial de Deus procede a partir Dele que é a Fonte e Ápice. Portanto, nós
que seguimos o caminho que não entendemos totalmente devemos obedecer o Comandante.
Esse é o caminho mais curto.
***
Se emerge um sujeito perfeito (+), aparecerá um objeto perfeito (-). Mas se outro sujeito
existe antes do objeto aparecer, a aparição do objeto é frustrada.
***
Moisés deveria ter batido nos Israelitas, se fosse necessário, a fim de conduzi-los para Canaã,
mesmo ao custo de perder metade deles. Sendo que Moisés não fez isso, os Israelitas e a
oportunidade de esperar pela providência Celeste foram todos perdidos.
Por 6.000 anos Deus tem se esforçado pela realização de um tempo maduro, um homem e
uma tarefa. Portanto, aqueles que se opõem à tarefa deste homem e deste tempo estão
traindo os 6.000 anos. Esses traidores receberão toda a retribuição acumulada, enquanto que
aqueles que lealmente dão as boas vindas para ele, herdarão todas as bênçãos de 6.000 anos.
***
Eu sinto que é anormal que membros da Igreja que aprenderam a Vontade de Deus fiquem
calmos e indiferentes.
***
Eu estou conduzindo uma vida séria centrando na Vontade, sentindo como se, junto com
Deus, eu estivesse em um cabo de guerra com Satanás e três bilhões de pessoas na terra.
***

8

Os maiores desejos do homem decaído são:
1. Retornar para o lado de Deus
2. Recuperar a posse de céu e terra.
3. Levar vantagem contra o inimigo Satanás.
***
A cruz de Moisés foi uma cruz de palavras; a cruz de Jesus foi a cruz do corpo; a cruz do
Senhor do Segundo Advento é a cruz do coração (amor).
***
Eu estou sempre trabalhando um passo à frente de vocês. Portanto, vocês devem estar
preocupados com as coisas que eu faço para que elas se tornem os objetivos de sua vida.
***
É uma regra que uma pessoa siga o curso de restauração através de indenização por si
mesma, sem a ajuda de outros. Entretanto, uma vez que você ajuda alguém, você também
deve ser responsável por sua própria vida.
***
Você pode mudar sua mente uma centena de vezes quando encontra dificuldades, mas eu
não posso mudar de forma nenhuma. Embora a morte possa me esperar em meu caminho, eu
estou destinado a seguir em frente, pois sei muito bem que a dor cósmica sofrida por não
continuar é maior do que a dor de seguir além da morte.
***
Daqueles que estão na mesma posição, Deus escolherá para Sua utilização a pessoa mais
capaz, pois é Sua vontade que essa pessoa enfrente e derrote Satanás.
***
Você deve saber que Deus está derramando lágrimas na posição de um servo, na posição de
um filho, e na posição de um pai, e você deve dedicar seu coração para dissipar este
ressentimento de Deus.
***
Satanás invadirá aqueles que hesitam diante da Vontade de Deus. Nunca hesite quando você
conhece a Vontade de Deus.
***
Deus conhece somente os princípios e regras Celestes. Eu conheço somente a Vontade de
Deus.
***
Tal como não podemos vestir roupas novas sem tirar as velhas, assim não podemos ver o
mundo novo enquanto temos conceitos velhos.
***
Quanto mais profundo você planta uma semente, mais tempo ela precisará para brotar. Não
seja impaciente. Desde que a história de restauração foi plantada ao longo de 6.000 anos,
como podemos esperar que ela brote em um dia?
***
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O ideal de unificação será cumprido quando você tratar a todos como seu Abel.
***
Quando está para morrer no meio da dificuldade ao trabalhar pela Vontade de Deus, você
deve orar que qualquer coisa que tenha deixado irrealizada possa ser cumprida através de
seus descendentes. Somente após morrer desta forma, você pode vir e cooperar com eles.
***
Cada pessoa deve seguir com a confiança que a terra abençoada de Canaã é sua terra, e não a
terra em nível nacional. E ela deve estar convencida que, mesmo se o próprio Moisés morrer
no caminho, ela deve seguir.
***
Perseguir o Caminho da Vontade é como atravessar um canal de águas profundas até um
destino infinitamente longe, carregando Deus em suas costas. Basta imaginar que se você se
afoga nas águas, a Vontade tem que retornar para o início e começar de novo.
***
Tal como Jesus orou: "Não é como eu quero, mas como Tu queres," não pode haver
nenhuma diferença entre a minha vontade e a Vontade de Deus, o Pai.
***
Se você não pode mostrar a Deus três de suas realizações onde cada uma pode impressionáLo para que Ele exclame em surpresa, Ele nunca será capaz de se tornar seu Deus.
***
O que Deus gosta e o que eu gosto é a mesma coisa. Portanto, se eu faço o bem para os
outros, isto significa que estou fazendo o bem para Deus. Isso é o que chamamos bondade.
***
A história tem sido uma história má e o mundo tem sido um mundo mal até agora, por isso a
bondade tem sido insultada e mantida à distância por toda a história. Este não é o caminho
que os santos e profetas tiveram que trilhar? Também temos que ser expulsos e insultados, e
devemos derramar lágrimas muitas vezes para o benefício da Vontade de Deus. Do contrário,
após irmos para o mundo espiritual seremos incapazes de nos colocar diante dos outros
como pessoas dignas que não têm nada do que se envergonhar.
***
A Era do Velho Testamento foi a era quando o homem trabalhou com esperança distante; a
Era do Novo Testamento, a era quando ele praticou fé; e agora é a Era do Completo
Testamento quando ele busca amor para praticá-lo.
***
Se há alguma coisa tão preciosa que sem ela a história e o mundo seriam destruídos, onde
você a manteria? Você naturalmente iria quer manter isto na parte mais profunda de sua
mente. Se você deseja colocá-la nas profundezas de sua mente, é preciso que isto seja
invisível. É por esta mesma razão que Deus existe como um ser invisível. É uma sorte que
Ele é invisível, pois se fosse visível, como seria evitada uma grande disputa para obtê-Lo?
Seria difícil para Deus suportar a dor de ver isto.
***
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Quando você está motivado por mim e caminha comigo na direção do mesmo propósito,
você tem progresso. Do contrário, você não progride. Deus criou o homem para querer
retornar alegria para Deus. Quando Deus dá, Ele quer descobrir que Ele e o homem se
tornam completamente unidos.
***
Não tente semear ou colher centrado em si mesmo. Tanto motivação como resultado devem
ser retornados para Deus.
***
Felicidade é encontrar alguém a quem você quer dar e dar ainda mais, a quem você quer
ajudar e ajudar ainda mais, e a quem você quer fazer feliz e fazer feliz ainda mais.
***
Jesus não teve um ambiente que pudesse aceitá-lo no nível nacional, embora ele estabeleceu
uma condição vitoriosa no nível individual. Este é o motivo pelo qual ele foi crucificado.
O primeiro curso de sete anos é o período, externamente, para estabelecer o fundamento pelo
qual Satanás é impedido de invadir acima do alto nível do estágio de crescimento, e
internamente, o tempo para estabelecer o padrão pelo qual a Mãe pode ser restaurada para a
perfeição. Portanto, durante este período a Mãe teve que estabelecer o padrão de obediência
perfeita a Adão, e minha família teve que alcançar o padrão vitorioso pela eliminação
completa de qualquer condição de invasão satânica.
***
A Era do Velho Testamento é a era de preparação da noiva; a Era do Novo Testamento é a
era da noiva; e a Era do Completo Testamento é a era da esposa. A era da esposa é o tempo
quando o ideal da unidade dela com o Senhor é realizado. Nesse fundamento, o tempo
certamente virá quando você pode orar em seu próprio nome.
***
A Vontade na qual acreditamos é verdadeira? Se é verdadeira, devemos refletir sobre nossa
forma de vida para saber se estamos vivendo alinhados com ela.
***
Quanto maior você se torna, mais você deve observar seu passo.
Quanto menor você se torna, mais você deve olhar para Deus.
***
Eu estive passando sobre os picos da história carregando a cruz para descobrir a Palavra, a
cruz para estabelecer sua substância e a cruz para estabelecer o amor.
***
No caminho que a Igreja de Unificação trilha, você deve se esforçar para encontrar a
verdadeira Essência e se assemelhar ao Original.
***
O homem tem o domínio de coração (amor e família) e o domínio de missão. A menos que
ele possua ambos, ele está morto no mundo da existência.
***
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Relacionamentos verdadeiros nunca podem mudar ao longo do caminho.
***
Uma nação que é capaz de lidar com uma sociedade multirracial pode controlar o mundo.
***
"Você absolutamente não deve trair Deus!" Este é o espírito de Unificação.
Você deve marchar adiante, tendo seu corpo a serviço de sua mente, tendo sua mente a
serviço da Providência, e tendo a Providência a serviço de Deus.
***
O propósito mais elevado de Deus é o homem.
***
Uma sede é como o cume do Gólgota.
***
Você deve somente pensar em Deus.
***
Deus não opera onde a definitiva sinceridade está ausente.
***
Vamos ver um ao outro no lugar das lágrimas finais.
***
Nós não pereceremos agora, embora o mundo esteja contra nós.
***
O relacionamento entre verdade, vida e amor é tal que eles são uma unidade. Onde há
verdade deverá também existir amor e vida; onde há amor, deverá haver verdade e vida.
***
Se a Vontade de Deus deve perecer, devemos estar prontos para sofrer qualquer coisa.
***
Não se preocupem comigo, mas cumpram sua própria responsabilidade.
***
A dificuldade de conhecer o Princípio é tão grande quanto pegar um grão de areia do meio
de um enorme oceano azul.
***
Nem é Deus e nem nossa nação que é responsável pelo prolongamento da Vontade de Deus.
Devemos desejar a Vontade de Deus dia e noite. Se paramos de fazer isso, tudo estará
perdido. Portanto, devemos sempre viver em um estado de alerta.
O sol que se levanta a partir do leste tem uma direção definida. Ele busca seu objetivo
através de seu curso principal.
***
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Nosso propósito não é o conhecer o Princípio, mas através dele, conhecer Deus e a Figura
Central.
***
O que eu estou fazendo agora pela Vontade de Deus? Eu sempre me faço esta pergunta.
***
A religião de Deus é aquela que pode conduzir as pessoas apresentando Seu coração.
***
A Vontade de Deus é para o mundo e para as futuras gerações.
***
Se você morrer e tombar no caminho da justiça, sua morte habilitará você a conquistar céu e
terra. A fortuna de céu e terra repousa nesse caminho.
***
O pensamento de Unificação consiste na manutenção hoje a fim de criar um espírito de luta
amanhã.
***
Compreender o propósito da Vontade significa compreender os propósitos individuais de
todas as coisas e dos homens.
***
Céu e terra estão em movimento ao longo de suas órbitas mesmo quando você está
dormindo. Se você se comporta egoisticamente porque ninguém está observando, você
perecerá.
***
Aqueles que abraçam a Vontade de Deus não estão livres da ansiedade até que a Vontade
tenha sido realizada.
***
Devemos ser capazes de manter uma linha direta entre estes três pontos, Deus, Seu propósito
e nosso propósito.
***
Vamos marchar adiante sempre tendo a atitude de trabalhar pela Vontade, e então o dia virá
quando conheceremos a Vontade em nossos ambientes.
***
A Vontade de Deus pode fluir a partir de você. Você pode se colocar aqui como um
indivíduo que pode representar a eternidade? Se não pode marchar adiante, você perderá o
padrão determinado.
***
Sua missão individual não deve terminar com você. Ela deve se unir com o propósito
coletivo de Deus.
***
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O Propósito de Deus ao criar Adão e Eva reside em seus filhos. Da mesma forma, Seu
propósito ao enviar o Messias não reside no próprio Messias, mas na humanidade.
***
A tarefa da Igreja de Unificação é corrigir as religiões, representando Deus, e os
pensamentos, representando o mundo. Religiões são verticais e os pensamentos são
horizontais. O Relacionamento pai e filho é o eixo fundamental do universo.
***
A corrente principal é curta e direta. Ela também é um atalho, pois é a forma que podemos
seguir direto em frente.
***
É impossível que qualquer relacionamento seja feito inesperadamente.
***
A Queda significa que Deus sofreu miséria antes que o homem se tornou miserável.
***
Não há ensaios na providência de Deus. Portanto, você deve ter a máxima seriedade.
***
Uma vez que trilhamos o caminho de nossa vida, não podemos voltar.
***
O pensamento de Unificação deve ser tal que a expectativa histórica possa penetrá-lo. Ele
deve ser tal que todos os santos e sábios históricos possam gritar: "Isto é verdade!"
***
Se você se machuca por causa da Vontade, isto será boa educação não somente para seu
futuro, mas também para seus filhos.
***
Somente quando você se torna uma unidade com Deus e Sua Vontade, você pode se tornar o
segundo Sujeito.
***
Não há nada que possamos confiar além da Vontade de Deus.
***

2. Bem e Mal
Bondade nunca está centrada em si mesma, mas consiste em se sacrificar pelos outros. O
mal está centrado em si mesmo e sacrifica os outros para seu próprio benefício.
***
Bondade não começa ruidosa, e aparece sem aviso prévio. Mas o mal começa ruidoso; ele
aparece com ostentação e então diminui na insignificância.
***
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Bondade é dar incondicionalmente.
***
Nunca se arrependa de ter feito a bondade e nunca negocie a bondade que você acumulou.
***
Verdadeira bondade e felicidade devem ser armazenadas na nação, no céu e terra, e na
mente do Criador, ao invés de ser armazenada em sua família.
***
O definitivo desejo do homem é conhecer Deus, para possuir Sua bondade, felicidade e amor,
e finalmente possuir o próprio Deus.
***
Antes de comer, homens de bem pensam primeiro sobre o Céu, em seguida sobre a terra e
então sobre a humanidade.
***
Sempre tenha um coração bom e compassivo.
***
Na bondade, o Alfa e o Ômega são a mesma coisa. Portanto, aqueles homens cujo início e
fim são a mesma coisa, são no final os vitoriosos e bons homens.
***
Se você faz uma boa ação e a esquece, Deus que é o sujeito de bondade, certamente
lembrará de você.
***
Deus nos deu consciência como um guia para que possamos distinguir entre bem e mal.
É uma ação do bem sacrificar um indivíduo para elevar uma família, e da mesma forma é
uma ação do bem sacrificar uma família, se isto ajudará a criar um mundo do bem.
***
Amor e bondade pertencem ao mundo inteiro. Deus criou céu e terra a fim de compartilhar
Sua maior bondade e felicidade com eles. Portanto, os homens são atraídos para o lugar
onde residem muito amor, bondade e felicidade.
***
Embora você possa fracassar ao fazer a bondade por causa da adversidade, você não é um
fracasso. Isto definitivamente será realizado em outro lugar.
***
O mal aparece como se fosse verdade, embora não seja. Aqueles que trabalham para si
mesmos, ou aqueles que tentam dominar o mundo de acordo com sua própria vontade,
deverão seguramente perecer.
***
Bondade é amar a família de uma pessoa mais do que a si mesmo, amar a nação mais do que
a própria família, e amar toda a humanidade mais do que a própria nação.
15

Nenhum mal pode golpear a bondade e sobreviver, e nenhuma bondade pode ser golpeada e
perecer. Assim, você que está no lado da bondade deve suportar muitos golpes, e então
rapidamente reivindicar compensação. Torne-se uma pessoa leal no curso de restauração.
***
Bondade é querer compartilhar o que uma pessoa tem com toda a humanidade. Se uma
pessoa pode fazer a bondade e tem a capacidade de tornar-se harmoniosa com os outros, ela
pode tornar-se seu centro.
***
Bondade é viver por coisas maiores. É uma ação do bem se sacrificamos toda a Igreja de
Unificação para o benefício de uma raça ou uma nação. Se uma nação é sacrificada para o
benefício do mundo, então quando o mundo prospera, essa nação se tornará a nação central.
Se uma raça é sacrificada para o benefício de sua nação, então essa raça se tornará a raça
central dessa nação.
***
Seja um amigo tanto de pessoas boas como de pessoas más, mas nunca se torne reconciliado
com o mal; ao invés, seja como um imã para mudar essa pessoa para o lado do bem.
***
Mesmo Deus não diz para você o que é bem e o que é mal. Às vezes Ele pode dizer a você
que algo está certo, mas outras vezes Ele pode dizer a você que está errado. Portanto, você
mesmo deve descobrir o que é bem e o que é mal.
***
Que você deve amar seus inimigos não significa que você deve perdoar seus pecados e más
ações, mas que você deve ter pena daqueles que são possuídos pelo mal.
***
O Satanás do Jardim do Éden fez seu pecado óbvio, mas o Satanás dos Últimos Dias não faz
assim.
***
Devemos chamar Deus que nos criou de "Pai." Mas ao invés passamos a chamar Satanás de
"Pai." Isto é a Queda.
***
Benevolência é constituída quando o bem perfeito é acumulado e direcionado para o mundo
da mais elevada dimensão.
***
O mal é punido, mas o bem não é.
***
Viver é remover maus elementos e enxertar bons elementos com a Essência.
***
Nos colocamos na encruzilhada da história na qual devemos ser representantes do bem e
juízes do mal.
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Não se pode tirar vantagem do bem. Embora possa parecer que estão fazendo uso
temporariamente, essas pessoas que fizeram uso dele definitivamente perecerão.
***
Quando seu coração pode abraçar aqueles que fluem como ondas, a base de seu coração é
bondade.
***
Somente quando seu desejo de seguir na direção do bem é reforçado centenas de vezes mais
do que antes, você pode dar um passo na direção do bem.
***
É o mal que destrói as leis celestes. Você, como um membro individual da Família deve
assumir precedência sobre a Igreja.
***
A bondade é de tal forma que não pode descer, mesmo se ela quiser.
***
A bondade não pode emergir em um lugar onde não há movimento. Portanto, o bem é
decidido quando está em movimento pelo benefício de toda a humanidade.
***
O Bem é decidido quando você fala francamente e age com sinceridade.
***
Bem e mal não são decididos no futuro, mas no momento presente, a cada dia.
***
Uma pessoa má não quer perecer por si mesma, porque o curso da Queda, no qual Adão foi
seduzido, o motiva dessa maneira.
***
O bem fica calmo quando o mal é colocado em movimento porque, sendo incapaz de agir
em conjunto com o mal, ele emerge somente após o mal desaparecer.
***
Se você vê, fala e faz algo para o benefício de seu objeto, isto resultará em bem.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE A VONTADE DE DEUS
II. O Coração de Restauração
O caminho de restauração é o caminho de sofrer e derramar sangue.
***
O curso de restauração é o curso para buscar o que foi perdido, e o curso do Princípio
Divino é o curso para trilhar.
***
Até este dia a história de restauração tem sido o curso de ser golpeado e se recuperar. Assim,
a história tem sido feita por aqueles que foram golpeados e perseguidos. Vá onde as pessoas
odeiam estar, e onde as pessoas choram tristemente do fundo de seus corações. Lá repousa a
medula óssea da história.
***
Quem será responsável pela situação de tristeza e coração desconsolado de Deus? Indenize
através de sua própria vida as condições emaranhadas da história desde Adão. A fim de fazer
isso, não culpe Adão. Tente entendê-lo e simpatizar com ele. Somente desta maneira, a
Vontade que não foi capaz de começar a partir dele, pode começar com você.
***
Somos os caules e folhas; Deus é a raiz. Quando outro galho surge, mais trabalho é exigido
da raiz.
***
Deus tenta esquecer todos os fardos e sacrifícios que Ele tem suportado, mas Satanás tenta
nos atacar por causa de nossas dívidas.
***
Você deve saber que em você o ressentimento de Deus se fez sólido. Portanto, você não
deve viver egocentricamente, mas como uma pessoa histórica que deve desvendar as
circunstâncias nas quais Deus esteve preso por 6.000 anos. A menos que você quebre todas
as lamentáveis barreiras que estão acumuladas entre mente e corpo, entre irmãos e nações no
mundo, e entre céu e terra, Deus nunca pode se alegrar através de você e nem amar através
de você.
***
Mesmo quando era torturado na prisão, eu primeiramente pensava sobre as circunstâncias
nas quais o próprio Deus teve que seguir esse caminho, antes de pensar sobre o fato que Ele
me ordenou seguir.
***
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Quem conhece as coisas escondidas em meu coração? Nem mesmo minha esposa e filhos
conhecem. Eu sou realmente solitário. Se alguém fosse capaz de tocar neste assunto,
dizendo: "Você não está em tal circunstância?", eu explodiria em lágrimas incontroláveis.
***
Eu nunca fui capaz de desfrutar a primavera da vida quando era jovem como vocês. Eu tive
que apressar a passagem da minha juventude vigorosa a fim de alcançar a idade de quarenta.
***
Tudo o que eu possuo são lágrimas manchadas de sangue sobre as quais até mesmo Deus
não pode evitar de chorar.
***
Toque para longe os anos do passado de tristeza. Anuncie os anos de felicidade que chegam.
O desejo do cosmos é ter piedade filial. A aspiração de toda a humanidade é ter incansável
lealdade.
***
Eu tenho pensado sobre o que os outros jamais pensaram, e tentei desesperadamente fazer as
pessoas reconhecerem as coisas sobre as quais elas jamais sonharam.
***
Eu não estou ansioso sobre como alcançar unidade. Ao invés, eu estou preocupado sobre
como estabelecer condições de indenização.
***
Se as futuras gerações conhecerem que na atualidade eu jejuei em meu aniversário, isto se
tornará a fonte de uma grande tradição.
***
O Céu não está procurando por um homem de conhecimento ou poder, mas um homem que
trabalhará com lágrimas manchadas de sangue para tornar suave a espinhosa estrada da cruz.
***
O desejo de todas as gerações é o mundo unificado. O desejo de céu e terra é a Igreja de
Unificação.
***
Bênçãos e outras coisas valiosas historicamente não podem ser herdadas em quaisquer
outras circunstâncias, mas somente na cruz.
***
Quando fizemos nossos esforços devotados para criar um altar como Abel fez? Quando
sofremos como Abraão, Moisés ou Jesus?
***
A carne e sangue de Jesus não eram meramente carne e sangue, mas de fato representavam o
mundo e o ideal de céu que Jesus estava esperando.
***
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O propósito da história de restauração tem sido somente fazer os Verdadeiros Pais herdarem
tudo de Deus. A humanidade deve receber essa herança se tornando uma unidade com os
Verdadeiros Pais.
***
Deus pretendia conduzir Sua Vontade para os Israelitas centrado na ideia do nível mundial.
Mas eles fracassaram porque estavam contentes em pensar sobre essa Vontade no nível
nacional. Portanto, quando enfrentarmos o ideal da restauração do cosmos nos Últimos Dias,
devemos completamente nos conformar com esse ideal de Deus e manter o passo com Ele.
Embora eu não possa reconhecer a dignidade de seus esforços, Deus os reconhecerá.
***
Até agora Deus tem olhado para nós através de um par de óculos [i.e., com dúvida]. Que
pena que Ele deva olhar para Seus próprios filhos com óculos! Devemos ajudá-Lo a jogar
fora Seus óculos.
***
Deus permite que o homem se submeta a provações e sofrimentos para que Ele possa cortar
o mal de nós, fazer nossas mentes uma unidade com a Sua, e trazer nossos corações para o
mesmo nível com o Seu próprio coração.
***
Deus é sempre justo e amoroso. Ao menos três vezes Ele tenta conduzir os homens mais
perversos pelo caminho de suas mentes.
***
O amor de Deus emerge onde as pessoas criam harmonia. O propósito da providência de
restauração de Deus é fornecer uma figura central através de quem o mundo desarmonioso
possa chegar à harmonia, expandindo assim o escopo de Seu amor e eliminando todo o Seu
ressentimento acumulado.
***
Aquele que seguiu através da pior miséria, injustiça e indignação é Deus. Religião é para
liberar Deus dessa situação miserável. Você pode ser chamado de uma pessoa do Caminho
somente quando atende Deus como seu Pai, tendo um coração que mesmo em uma ilha
solitária em um mar distante, você quer criar algo para Ele que não cresce lá.
***
Eu nem sou um homem de fantasias selvagens e nem um sonhador. Eu sou muito realista.
Quanto mais você me sonda, mais verá o coração triste enterrado dentro de mim.
***
Verdadeiros filhos e filhas de Deus são aqueles que sentem indignação com relação aos
erros dos antepassados da humanidade.
***
Noé foi o primeiro ponto neste mundo de deserto onde o Céu pôde lançar uma âncora, mas
Noé não sabia disto. Foi o mesmo com Abraão e Moisés. Nossos antepassados sempre
fracassaram porque eles não conheciam a profunda razão pela qual Deus se aproximou deles.
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Os Israelitas não sabiam que Jesus veio como o Messias. Assim, eles tiveram que passar por
outro caminho de indenização.
***
O Céu está esperando por uma pessoa aparecer que, reconhecendo o significado do
momento, está disposta a se esforçar para conduzir o trabalho que o momento dita. Deus está
buscando incessantemente por uma pessoa que pode se tornar o ponto de apoio para Sua
providência, mas Ele não pode encontrar essa pessoa. Na medida que o Céu pode ver, este
mundo é como um terreno baldio.
***
Deixe sua própria situação e tente compreender a situação de Deus. Ele precisa de Seu
fundamento e Seu povo, mas Ele não pode encontrá-los em qualquer lugar. Quão miserável
e impaciente Ele deve se sentir!
***
Na história de restauração, um único ponto tem que ser restaurado primeiro, e nessa base a
providência pode ampliar seu escopo para abranger o todo.
***
O coração entre pai e filho nunca pode ser alterado. Nem mesmo Deus é capaz de fazer isso.
Deus nos ensina que o laço entre pai e filho é Seu propósito final. A arma com a qual você
pode unificar o mundo é este relacionamento pai e filho.
O ensinamento fundamental do Cristianismo é a Paternidade de Deus, mas ele não foi capaz
de ensinar isto claramente. Todas as coisas podem ser perdidas na história, mas o
relacionamento pai e filho permanecerá. Deus busca, acima de qualquer outra coisa, ter
filhos para quem Ele possa dizer: "Vocês são os ossos dos meus ossos, carne da minha
carne."
***
Os trinta anos de preparação de Jesus foi o período de lágrimas, seus três anos de ministério
público foi o período de suor, e seus três dias de ressurreição foi o período de sangue.
***
A história progrediu na ordem da história simbólica, a história em imagem e a história
substancial. Ao passar de um estágio para o seguinte, Deus estava determinado a atravessar
revoluções radicais. Mesmo ao custo de sacrificar milhares de pessoas na história simbólica,
Ele queria elevar uma única pessoa que pudesse herdar a história em imagem.
***
Um indivíduo ou nação prosperará quando a direção desse indivíduo ou nação está de
acordo com a direção da providência de Deus.
***
A história providencial começa com a cooperação pai e filha. Mas isto deve ser sucedido
pela cooperação esposo e esposa, o qual deve ser seguido pela cooperação mãe e filho. E por
fim, ao vencer sobre os comunistas, as mulheres devem conduzir o caminho.
***
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Como a criação começou com um, então a recriação começa a partir de um. Portanto, nos
Últimos Dias, todos os antigos relacionamentos históricos se rompem e a ideia da
individualidade emerge. Somente então podemos trazer um novo mundo.
***
Na Páscoa, não devemos relembrar o que aconteceu no passado, mas aproveitar essa ocasião
para pensar sobre nossa futura ressurreição e fortalecer nossa determinação.
17/4/1960-Declaração da Ressurreição de Coração.
17/4/1961-Declaração da Ressurreição Substancial.
***
A Igreja de Unificação nunca morrerá e descansará, e nunca cessará de crescer e expandir.
***
Quão precioso é este tempo! Sementes devem ser semeadas na primavera, pois se são
semeadas no outono, elas terão que suportar o sofrimento do inverno.
***
Descubra o que Deus realmente espera de você. A menos que saiba isto, você é um navio
sem destino. Ao saber o que Deus espera, e saber como nossos antepassados falharam,
devemos estar preparados para ter sucesso nos momentos que eles não puderam.
***
Espiritualmente, eu tenho vivido como se estivesse de pé na ponta de uma agulha.
***
Tal como deve haver muitos sabores, assim também muitos tipos de pessoas são necessários.
Um sabor muito amargo e um muito doce são indesejáveis, mas quando estão ajustados, um
e outro são muito agradáveis. Esta é a unidade que a Igreja de Unificação está buscando
alcançar entre todas as coisas.
***
O propósito da providência de restauração é estabelecer um ser que pode estabelecer
harmonia no mundo da criação que não pôde até agora ser harmonizado. Assim, ele amplia o
escopo de amor de uma maneira que desvendará completamente as complicações nos
indivíduos, famílias, nações e o mundo.
***
A fim de restaurar sua mente original, você deve descartar seu “eu” secular e encontrar seu
“eu” manso e humilde que representa suas insuficiências diante de Deus.
***
Jesus veio como o representante de Deus, com a plenitude da glória de Deus em si mesmo.
Ele não se esforçou por trinta anos para sua própria glória, mas para a finalidade de levar
adiante a Vontade de Deus de glória e esperança ao homem decaído.
***
O problema de indenização emerge quando você não busca o caminho que seus
antepassados desbravaram. Portanto, você deve ter o propósito e ideal que eles tiveram.
***
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Vitória ou derrota é decidida neste momento atual. (Aqueles que não podem superar o
momento atual, não podem ter vitória futura.).
***
Devemos nos tornar um grupo de pessoas que são necessárias.
***
Naturalmente é importante viver uma vida boa em Canaã, mas é mais importante resolver o
ressentimento vencendo sobre nosso inimigo em Canaã.
***
Todos buscam a pessoa que será responsável por sua ação, vida e coração.
***
Quando Deus vende você em público na loja da história, que preço Ele vai vender você?
O fundamento de restauração ostenta a promessa onde as lágrimas são primeiramente
derramadas.
***
Um homem tem ressentimento somente durante seu tempo de vida, mas o ressentimento de
Deus é um ressentimento histórico, pois Satanás é o inimigo histórico.
***
Você deve seguir em frente, mesmo se um buraco é perfurado em seu pé e mesmo que você
seja derrubado.
***
O primeiro objetivo é unir sua mente com Deus; o segundo, unir sua mente e corpo; e o
terceiro, unir Deus e os filhos.
***
Você deve ser um sujeito de bondade. Para esse propósito você deve sacrificar-se e servir os
outros.
***
Quantos anos são necessários para alguém recuperar a si mesmo reconstruindo sua casa
arruinada? Mesmo a reconstrução de uma casa leva muito tempo. Quanto mais difícil é
corrigir o declínio da fortuna de uma nação!
***
Todo o território desta nação está manchado com o sangue, suor e lágrimas da Igreja de
Unificação.
***
Não existe nenhuma indenização em uma situação pacífica.
***
Ninguém é mais digno de pena do que eu. Eu não tenho nenhum lugar onde minha mente
pode estar à vontade.
***
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O caminho que seguimos é o caminho que o filho que perdeu seus pais deve seguir. Portanto,
vamos para o túmulo de nosso Pai (Deus) para chorar com todo o nosso coração e para fazer
firme determinação.
***
Vamos nos tornar uma estufa na qual nossa nação pode crescer.
***
O princípio de restauração não pode ser ensinado. Portanto, você mesmo deve buscá-lo.
***
Na Igreja de Unificação eu sou aquele que irá desbravar uma nova história, descartando as
árvores podres e utilizando as raízes que permanecem.
***
O Senhor do Segundo Advento deve resolver o ressentimento de Jesus, cujo desejo de amar
e ser amado não foi realizado.
***
Deve haver alguém que possa se tornar um Mestre do propósito.
***
Paz é trazida ao mundo quando a realidade espiritual e a realidade social se tornam uma
unidade.
***
Você deve seguir em frente para o futuro sem estar satisfeito durante o processo. Você não
deve trabalhar olhando para a realidade atual, mas olhando para a história a fim de que possa
afetar seus descendentes.
***
Que vergonha, se um atleta que começou a corrida não pode alcançar a linha de chegada!
***
Você deveria morrer somente depois de ter desbravado a fortuna em âmbito mundial.
***
Nas relações do coração de restauração, devemos considerar Deus como nosso Pai e a nós
mesmos como Seus verdadeiros filhos. Assim, devemos jurar para nós mesmos representar a
humanidade diante do céu e terra.
***
A base do universo é "pais e eu."
***
Deus participa como Aquele que pavimenta o caminho da cruz.
***
Devemos lutar até que o próprio Satanás confesse que ele está derrotado.
***
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Vamos cruzar o último pico com lealdade absoluta, para nos tornarmos homens vitoriosos
de autodomínio.
***
O substantivo "ressurreição" existe somente quando é pressuposto pela alegria.
***
O Messias é aquele que vem como a figura central para transformar a história corretamente.
***
A fim de inverter a direção da agulha da bússola que aponta para norte e sul, precisamos de
um poder mais forte do que o campo magnético da terra. Da mesma maneira, a fim de mudar
o mundo decaído, precisamos de um poder mais forte do que ele.
Salvação segue junto com o Messias. Ela será realizada quando você se torna
inseparavelmente relacionado com ele em sua mente, coração e vida.
O caminho de restauração é realmente o caminho cheio de ressentimento.
***
Você pode se colocar diante de Deus somente depois de alcançar a ressurreição substancial e
finalmente, a ressurreição gloriosa.
***
A religião ascende da categoria mais baixa para a mais elevada. A história mundial descende
da categoria mais elevada para a mais baixa.
***
Você deve profundamente ter em mente que herdou e assumiu sobre si mesmo a conexão
histórica que foi deixada incompleta.
***
A história que você está criando agora formará o material do mundo ideal que será deixado
para seus descendentes, que adorarão você pela eternidade.
***
Embora tenhamos herdado a história de miséria, devemos nos tornar aqueles que se
esforçam para transmitir a história de esperança para nossos descendentes.
***
O Messias é aquele que começou centrando sobre a essência do Absoluto.
***
Você deve ter confiança suficientemente forte que pode juntar toda sua dor e tristeza de
ressentimento em uma flecha e atirá-la no peito de Satanás.
***
Aqueles que vivem no deserto não podem falar de sua dignidade e honra pessoal. Estamos
agora no deserto.
***
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Aqueles antepassados que não cumpriram suas responsabilidades podem ser chamados de
antepassados? E se soubéssemos a localização do túmulo de Adão e Eva? Seja cuidadoso,
para que seu túmulo não seja pisoteado por seus filhos.
***
Vamos conhecer o momento. Quando você nota o momento depois que ele veio, ele já terá
passado.
***
O mundo democrático está um passo à frente do mundo comunista. Mas as pessoas
religiosas devem estar um passo à frente dos outros ao fazer o mundo no qual os homens
vivem com Deus.
***
Deus ainda está gritando: "Não há um soldado que luta pela humanidade e por Deus?"
***
Aqueles cuja estratégia é dar algo aos outros são aqueles que estão dando a partir deles.
Os primeiros antepassados humanos caíram mesmo quando serviam a Deus com seu padrão
de mente não decaído. Portanto, como podemos ser salvos somente através do poder
humano?
***
Devemos comparar o que resultou com o que foi investido a fim de ser ajudado através do
princípio de restauração.
***
Aquele que tem se comprometido em ser leal a Deus não é somente um homem da era atual,
embora esteja vivendo hoje, mas é também um ser histórico cuja tarefa é uma missão
histórica.
***
Se podemos fazer os comunistas chorarem mostrando a eles os conteúdos do coração de
Deus, essa capacidade única será mais do que suficiente para superar o comunismo.
***
O Messias é o propósito da convicção, o propósito da esperança, e o propósito do amor de
toda a humanidade. Ele também é o fruto da fé, o fruto da esperança, e o fruto do amor de
toda a humanidade.
***
Aqueles que se retiram no mundo da miséria não podem obter a felicidade que existe além
da miséria.
***
Se os cristãos ao redor do mundo superam a angústia dos Últimos Dias, então a necessidade
da vinda do Messias não tem nada a ver com isso.
***
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Toda a humanidade é o material através do qual se restaura um único homem, Adão.
Portanto, podemos dizer que a história de 6.000 anos é a história da restauração de Adão.
Entretanto, a fim de realizar esse propósito, devemos cruzar a fronteira da morte.
***
Deus pode operar conosco no caminho da cruz no nível de igreja. Mas devemos seguir sem
Sua ajuda no caminho da cruz no nível nacional; a Igreja deve tornar-se o mundo espiritual
interno para salvar o mundo externo.
***
Você precisa o tipo de convicção e vontade que aceitará com coragem e felicidade o
sofrimento, a tristeza, a solidão e o ressentimento.
***
Não sei quantas vezes eu orei tão intensamente que o meu baji e chogori ficaram
encharcados com suor, quantas vezes eu jurei para mim mesmo estar pronto para golpear
meu estômago com uma espada, e quantos milhares de vezes eu firmei minha mente como
aço para cruzar o caminho da morte.
***
Quão sério Jacó estava quando ele lutou com o anjo em Jaboc! O anjo tratou-o com o
coração de uma única geração, mas Jacó tratou com o anjo com o coração de mil anos. Este
é o motivo pelo qual ele foi capaz de vencer.
***
Cada momento na restauração através de indenização é importante. Mesmo depois do
momento da conclusão da restauração ainda haverá problemas.
***
Um dia é composto de 86.400 segundos. Há alguém de vocês que compreende que tem sido
mobilizado para guardar a Vontade de Deus em todos esses segundos? Você deve pensar
que é até mesmo responsável por cada um desses segundos.
***
Experimente as consequências da derrota. Vamos marchar adiante sentindo internamente o
coração do derrotado. Aqueles que não começam sua marcha adiante sentindo quão
miserável é o desespero da derrota, não terão a glória da vitória.
***
Quando alcança a perfeita restauração, você será capaz de desfrutar a simpatia de Deus, a
simpatia dos Verdadeiros Pais, e a simpatia dos irmãos e irmãs em um único lugar, de uma
única vez. Somente desta maneira a trindade unificada de coração pode ser estabelecida.
***
Os fundadores das religiões foram homens escolhidos a partir da linhagem decaída. Mas
Jesus nasceu em uma linhagem que, devido à indenização, não tinha nada a ver com a Queda.
***
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O ponto de limitação na restauração de um homem é quando ele deve procurar sua mãe. O
ponto de limitação de um filho é quando ele deve procurar sua noiva. Os Verdadeiros Pais
devem buscar o mundo.
***
É o Presidente que comanda em uma batalha, mas é o capitão que lida com a situação depois
desta estar terminada.
***
O ressentimento de Deus consiste do fato que o padrão do número oito – de verdadeiro pai,
esposo, irmão mais velho, filho, verdadeira mãe, esposa, irmã mais velha, e filha – não foi
verdadeiramente estabelecido.
***
A crucifixão de Jesus foi miserável. Contudo, Deus estava orgulhoso dele e pretendia que
isso fosse instrumental. Assim, veio o direito de ressurreição de Jesus, a qual se tornou a
forma para toda a humanidade viver.
***
Os Israelitas estiveram confiantes por 4.000 anos que o Messias viria, mas agora somos a
nação que está confiante que ele virá? A resposta é não. A razão é que não há em nenhum
lugar um fundamento em âmbito nacional para o Messias. Deus não tem sido capaz de:
1. Amar o homem como Seu filho,
2. Ter Seu filho casado, e
3. Amar essa única família.
Portanto, Ele trabalha para restaurá-los.
***
Exigiu infinito e histórico sofrimento para Deus encontrar somente o Messias. Assim, nada é
mais agradável para Ele do que estabelecer famílias e clãs.
***
Não há nenhum caminho "normal" para uma condição de indenização.
***
Se você tem medo da morte, muitas vezes você não será capaz de ter sucesso.
***
Se você ora pela bênção de seu inimigo ao invés de vingar-se dele, você descobrirá que
existe uma maneira para sobreviver.
***
O primeiro curso de sete anos era para estabelecer a tradição no nível individual, e o
segundo curso de sete anos, a tradição no nível familiar.
***
Deus pode adiar o estabelecimento de Seu propósito estabelecendo uma condição em Sua
obra, mas um homem deve estabelecer seu propósito dentro da esfera limitada de sua vida.
Portanto, quanto mais ele segue, mais ocupado deve se sentir.
***
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Após se juntar à Igreja de Unificação, você deve suportar as novas cargas ao invés de
descarregá-las. Quanto mais carga você carrega, mais auxílio resultará para a humanidade, e
portanto, Deus deve dar a bênção para a humanidade através de você. Assim, você se torna o
fundamento da bênção.
***
Os cristãos acreditam que podem ir para o Reino Celeste acreditando em Jesus, mas os
membros da Igreja de Unificação devem salvar o mundo acreditando na Igreja de Unificação.
Os cristãos somente nos seguirão depois que o mundo nos puxar para cima dizendo: "O
mundo precisa de vocês."
***
Quando você faz algo com Deus com toda a sua motivação, não há indenização acrescentada
a isto.
***
A fim de herdar a história de restauração, você deve visitar o mundo espiritual e estabelecer
o padrão de vitória lá em todos os aspectos. O Senhor que vem é o fruto da vitória espiritual
e o início da vitória física.
***
Porque você nasceu sob a linhagem decaída, negue-se completamente. Somente dessa forma
você pode alcançar a perfeita ressurreição.
***
O caminho de restauração é o caminho que você trilha por sua própria escolha. E o caminho
do Princípio é o caminho no qual você segue as pegadas de Deus.
***
A história de restauração deve começar no lugar mais inferior.
***
Estabeleceremos uma sociedade centrada na religião da ideologia de Deus. Quanto mais isto
é adiado, mais pessoas irão para o inferno. Portanto, é desejável abreviar o período de
restauração tanto quanto possível.
***
A razão para as guerras é que homens, mulheres, você e eu existimos. Existe uma guerra
entre esposo e esposa, e uma guerra entre irmãos. Mas a mente paternal não tem nenhum
inimigo. Portanto, a essência de Deus é amor.
***
Você é o fruto da história, o centro desta idade, e o antepassado do futuro.
***
Se quer ser um cidadão do Reino Celeste, você deve ser um homem que pode desfrutar o
amor de Deus. Em outras palavras, você deve estar perfeitamente equipado com a condição
no Princípio de completar o caminho de indenização e sua porção de responsabilidade.
***
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Deus está na posição de um juiz, Satanás na posição de um promotor público, e Jesus na
posição de um advogado de defesa. O juiz, sendo incapaz de defender o acusado, somente
julga comparando as palavras do promotor público e as palavras do advogado de defesa.
Portanto, Deus, incapaz de defender o homem, não pode incondicionalmente considerá-lo
como inocente, embora Seu coração de salvá-lo do mal seja imensurável. Assim, o homem
deve devotar-se para seguir o caminho de indenização. Mesmo Deus não pode fazer nada se
o homem é acusado por Satanás.
***
Aqueles que não são acusados por Satanás podem ser aprovados por Deus como perfeitos.
***
Por 6.000 anos o ressentimento de Deus não tem sido eliminado, embora homens tenham
sido escolhidos para concluir a providência de restauração. A partir de agora, as mulheres
devem seguir na frente dos homens para eliminar o ressentimento de Deus.
***
O Cristianismo nasceu, não através da crucifixão de Jesus, mas através de sua ressurreição.
***
A razão pela qual a Igreja de Unificação tem utilizado a expressão "membros da Família" é
que podemos eliminar o ressentimento de Jesus, que não foi capaz de compartilhar amor
com seus pais, irmãos e irmãs.
***
Sendo que a linha de frente de Deus busca e luta na linha de frente do mundo, Ele não pode
cuidar daqueles seguidores que viraram suas faces para trás.
***
Se queremos assumir responsabilidade uns pelos outros tendo o coração de dizer uns para os
outros: "Eu não farei somente o que eu faço, mas também o que você faz," então o caminho
de restauração é desbravado.
***
Quando você se torna uma pessoa que cria um relacionamento de coração até mesmo com
seus inimigos, você pode restaurar a história e ser ressuscitado.
***
Sua porção de responsabilidade permanece mesmo após a restauração através de
indenização.
***
Os três cursos de sete anos pretendem indenizar a história de 2.000 anos em vinte anos.
***
A história gira ao redor de seu eixo. Deus assume uma extremidade do eixo e o homem
assume a outra extremidade.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE A VONTADE DE DEUS
III. Líderes
Líderes são pessoas de quem será tirado vantagem, mas eles nunca perecerão. Venha ser
essa pessoa de quem todos os povos do mundo tiram vantagem para o benefício de Deus.
Então eles estarão sob sua influência.
***
Um grande líder é um homem que tem o espírito que é capaz de cumprir grandes coisas sem
um centavo, e tem esse coração sem fronteira que pode abraçar o mundo inteiro.
***
Um líder deve ter o desejo de trabalhar mais duro, oferecer-se mais e se tornar um mestre
das situações miseráveis mais do que qualquer pessoa. Ele também deve praticar essa
determinação.
***
Você pode se tornar um líder somente depois de ocupar a posição de mestre imutável e pai
imutável, e súdito leal diante do Deus imutável.
***
Líderes nunca podem conduzir sem lágrimas. Verdadeiros líderes são aqueles que, prevendo
a próxima tribulação de sua nação, treina seu povo conduzindo-o no sofrimento e
dificuldade por antecipação.
***
Compense as insuficiências de seu líder e ajude-o a crescer. Aquele que julga seu próprio
líder é o rei dos Cains. Mas aquele que corrige as falhas de seu líder e tenta assumir a
responsabilidade por ele, se colocará na posição Abel algum dia.
***
O líder que ordena seus seguidores quando eles não podem de bom grado obedecer, perecerá.
***
Líderes são aqueles que conduzem pela abreviação do período para cumprir o propósito de
restauração. Se eles querem fazer grandes coisas, devem saber como ter grande fé, digerir
muita derrota e dar saltos cada vez mais altos.
A fim de se tornar um líder histórico, você deve ser capaz de confrontar e seguir através das
dificuldades do passado e do presente, fazendo o melhor em quaisquer situações injustas.
Heróis são aqueles que podem transformar inimigos em amigos.
***
Você deve derramar muitas lágrimas antes que possa fazer os outros derramarem lágrimas.
***
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Se você quer reger os outros, deve primeiramente ser regido por eles.
***
Aqueles que temem a era do deserto não são o povo de Israel, mas são aqueles que
certamente declinarão e se tornarão presas das aves de rapina.
***
Até agora estivemos em uma guerra desgastante, e como resultado nossa força foi
frequentemente drenada. Mas suporte e marche em frente por três anos, seguindo o padrão
de Deus, e um fundamento celeste será edificado.
***
Eu amei minha família física mais do que outros amaram as suas, mas eu não fui capaz de
falar a eles sobre os princípios de restauração. Eu sabia que o ambiente de quatro direções
deveria ser preparado antes que seu centro pudesse ser determinado. Observe a regra da
providência de restauração. Ela não tem sempre funcionado de sua maneira, de fora para
dentro? Primeiramente, você deve sentir que o mundo e todas as outras pessoas são como
sua própria família, e você deve ser capaz de realmente fazer-se compreendido por eles.
***
Antes que você estivesse preocupado, seu líder estava até mesmo mais preocupado, então
você não tem nada a dizer diante dele. Ninguém jamais pensou mais sobre o problema de
sua vida do que seu líder.
***
Aprenda a consolar o coração de Deus, que deve conduzir Sua providência dependendo
principalmente das pessoas em seus anos mais instáveis [ou seja, em seus 20 e 30 anos].
***
Publicidade favorável deve ser feita antes que o Pai possa aparecer. Vocês não pensam
assim?
***
A criação começou a partir de um único propósito e uma única motivação. Portanto, a
reorganização deste mundo disperso começa quando é reunido sob uma única motivação.
***
O Céu pretende dar grande felicidade cósmica para a humanidade, mas o homem tem
buscado de forma míope somente uma pequena felicidade. Portanto, a grande bênção
originalmente pretendida por nós, se tornou um grande desastre para nós, ao invés de uma
bênção.
***
As pessoas vivendo na terra neste momento estão inconscientemente lutando para conseguir
coisas melhores. O desejo do Céu em relação a terra não é diferente.
***
Eu aprecio muito cada membro da Família que espero conduzir um maravilhoso funeral
quando qualquer um deles morrer. Se você pensa dessa forma e ama os outros com todo o
coração, até as mentes das pessoas más se voltarão na sua direção.
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Eu avancei a partir do padrão interno para o externo, enquanto vocês buscam seu caminho a
partir do padrão externo para o interno. Portanto, vocês devem sentir como se
conversássemos a noite toda quando nos encontramos em um único ponto no caminho de
restauração.
***
Eu tenho suportado todas as tristezas históricas. Portanto, se você mergulhar em meu
coração, descobrirá que eu estou conectado com as tristezas do próprio Deus. Quando isto se
torna conhecido por esta nação e o mundo inteiro, eles explodirão em lágrimas.
***
A história e o mundo não serão regidos pelos especialistas em teologia ou filosofia, mas
pelos especialistas do coração de Deus. Jesus foi o primeiro a compreender o coração de
Deus nos 4.000 anos desde a queda de Adão, o primeiro objeto substancial a ser encontrado
por Deus desde que Adão foi perdido. É lamentável que hoje não exista nenhum santo que
compreenda o coração de Jesus tão profundamente como Jesus compreendeu o coração de
Deus. É difícil para nós fazermos o que ouvimos e vemos. Você pode imaginar como o
coração de Deus tem trabalhado por 6.000 anos de dificuldades?
***
Lembre que a Igreja de Unificação surgiu, não na liberdade, mas a partir de uma prisão, o
poço do sofrimento.
***
Se você não tem uma nação, não pode se tornar cidadão de uma. Uma posição de soberania
somente pode ser assumida em nome de Deus.
***
Porque Deus deve, no final, realizar Sua vontade, nós que estávamos para perecer, fomos
capacitados pelo Céu para sobreviver.
***
José perdoou seus onze irmãos quando eles o visitaram no Egito porque, a despeito de seu
mal, ele pensou sobre eles como aqueles que cuidaram de seus pais em sua ausência. Da
mesma forma, a razão pela qual não podemos fazer outra coisa a não ser abençoar as igrejas
existentes que estão contra nós, é porque elas trabalharam por Deus antes que a Igreja de
Unificação viesse a existir.
***
Antes que você nascesse, Deus desenhou seus olhos, orelhas, boca, etc., para que pudessem
perceber e conhecer tudo que existe neste mundo. É possível para o homem ter conhecido
todas as coisas de antemão? O ser que conhecia todas as coisas desta forma deve ser
onisciente e transcendente do homem. Esse ser é Deus.
***
Quanto mais alto uma árvore cresce, mais profunda sua raiz se torna no solo. Uma árvore
cuja raiz é rasa secará ou será arrancada pelo vento forte. Um líder é como uma raiz.
***
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Seja vitorioso no domínio de si mesmo. Para esta finalidade, você deve ser reconhecido
como um vitorioso no campo da fé e no campo do amor.
***
Um líder deve trabalhar no mesmo ritmo com a oportunidade celeste. O mestre que controla
a oportunidade celeste é Deus.
***
A fim de se tornar um homem de responsabilidade:
a. Você deve estabelecer um fundamento para se colocar acima e controlar seu ambiente.
b. Você deve se colocar na linha de frente do avanço da Vontade.
c. Você deve estar na liderança ao considerar o propósito para o todo.
d. Você deve pensar e orar por aqueles sob você antes de comer ou dormir.
e. Você deve pensar que existe por eles, não eles por você.
f. Você deve querer acrescentar seu esforço ao que Deus já concedeu.
***
Jesus visitou seus discípulos após sua ressurreição porque ele não pôde trair o juramento que
havia feito a eles. Um líder não pode estar à vontade até que seu compromisso seja cumprido.
***
Durante o período de deserto, os israelitas criticaram Moisés, seus líderes tribais e as outras
pessoas responsáveis, de modo que eles estavam prestes a perecer. Moisés teve que
empurrar e bater na multidão, porque se ele tivesse deixado-os sozinhos, eles teriam
seguramente morrido. Portanto, ele teve que guiá-los, até mesmo utilizando uma espada.
***
Somente a Palavra de Deus não é suficiente. Aqueles que derramam suor podem mover
pessoas.
***
Santos são as pessoas que labutam para apresentar Deus e estabelecer a maneira celeste.
***
Um homem que não gosta de pessoas nunca poderá se tornar um líder.
***
Não seja puxado por suas circunstâncias. Você deve puxar o ambiente.
***
Olhe de volta para si mesmo novamente. Você está avançando ou recuando?
***
Eu considero a mim mesmo estando no serviço ativo eternamente. E eu juro a Deus que
mesmo quando for um homem velho de 80 anos, eu não serei conduzido por vocês, mas
caminharei na linha de frente como o porta-estandarte da Vontade, mesmo que apoiado em
uma bengala.
***
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Um líder deve ter o caráter corajoso para tomar grandes decisões, como pensar em cortar
algo em dois com uma espada. Ele deve ser grande o suficiente para ver uma montanha
como se fosse uma coisa pequena, ou às vezes pequeno o suficiente para investigar as coisas
cuidadosamente como um minúsculo fio de cabelo. Às vezes ele deve ser rígido o suficiente
para até mesmo desconsiderar seus próprios parentes, contudo tão benevolente que seja
incapaz de pisar em um inseto.
***
Deveríamos saber como nutrir uma pequena bênção ao invés de comer uma grande bênção.
***
Você já se tornou uma pessoa que pode manter sua dignidade e honra diante do céu e da
terra?
***
Você deve se tornar o material que dezenas de milhões de pessoas possam ser felizes ao
utilizar.
***
Um líder deve:
1. sofrer mais do que qualquer outra pessoa,
2. se tornar uma oferta, e
3. se tornar um mestre do coração de sofrimento.
Ele deve incorporar estas atitudes e praticá-las antes de qualquer coisa.
***
Se alguém não vem até você, você deve fazer esforços para que ela venha.
***
No mesmo ambiente e com a mesma capacidade, aqueles que são mais ativos vencerão.
***
Se você não pode assumir responsabilidade por uma pequena região, como você pode
assumir responsabilidade por céu e terra?
***
Soldados derrotados não podem novamente ser incluídos na tropa escolhida.
***
Um líder não deve cessar de derramar lágrimas.
***
Se você não pode se tornar a agulha, deveria ao menos se tornar a linha.
***
A fim de se tornar um verdadeiro mestre, você deve:
1. estabelecer a idéia de posse centrada em Deus,
2. ter um forte senso de responsabilidade, e
3. oferecer suas coisas, e não as dos outros em seu serviço a Deus.
***
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Se temos mesmo que viver, vamos viver maravilhosamente, lutar maravilhosamente e
terminar nossa vida maravilhosamente.
***
Deus precisa de homens dos seguintes tipos e nada mais:
1. o tipo de homem a quem um líder pode chamar e se consultar, e
2. o tipo de homem a quem um líder pode comandar.
***
Não seja uma pessoa que é empurrada, mas uma pessoa que empurra, isto é, um motivador
que atrai e inspira muitas pessoas históricas que serão publicamente responsáveis.
***
Não seja os resíduos que são lavados pela água da indenização, mas seja a substância que dá
e mantém frutos.
***
Mesmo se é bem tratado, você não deve ficar acostumado com isto. Depois de ser bem
tratado, você deve com certeza orar em lágrimas.
***
Nós líderes devemos deixar a tradição que nos tornamos loucos por Deus.
***
Um líder deve trabalhar dia e noite, de modo que ele mesmo sinta que é abominável a vinda
da noite após o pôr do sol.
***
Embora você se torne pobre, não esteja sob os cuidados dos membros da Família. Ao invés,
tenha a atitude que é arrasador quando você não pode dar algo para eles.
***
Ame seu inimigo antes de atacá-lo.
***
Tal como uma raiz cresce silenciosamente, eu também não apareço.
***
Quanto mais elevada e mais preciosa sua posição, mais responsável você deve se sentir.
Você também deve ter esperança pelo futuro.
Se um antecessor é bem sucedido, então seu sucessor também será vitorioso.
***
O ser humano segue sua consciência original ou, por outro lado, busca a consciência original
de alguém, um mestre como o centro. Isto porque o ser humano é fraco.
***
Considere minha juventude. Você somente pode sentir o valor da vida ao superar a morte.
***
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Um sumo sacerdote não deve ter uma idéia de posse, sendo que ele é uma oferta.
***
Se conhece a si mesmo, você dirá: "Eu sou deficiente em muitas áreas." Este é um bom dom
para se ter.
***
Um verdadeiro líder é aquele que descobre o verdadeiro caminho da vida no qual homens
devem seguir. Ele também é aquele que pode ajudar os outros a carregarem o peso do
sofrimento de 6.000 anos, e pode comandá-los para fazer mais, porque a realização do dia
não é suficiente.
***
Moisés viveu na opulência do Palácio do Faraó, mas ele desprezou isto e disse: "O que é
isso," e pensou mais sobre sua nação. Por isso, ele foi capaz de se tornar o líder de sua nação.
***
Você deve fazer o trabalho de uma centena de pessoas, e ir diante delas ao fazer isto.
***
O regente de uma nação deve ser como a mente, e seu povo seria como o corpo. Uma nação
deve ter autonomia para governar o todo, e um indivíduo deve ter autonomia para governar a
si mesmo.
***
Aqueles que desconsideram a história não podem ser responsáveis pelo mundo real. Aqueles
que querem ser responsáveis pela realidade devem herdar a história. Jesus herdou o passado
através de sua morte, e enfrentou o futuro através de sua ressurreição.
***
Um líder deve começar a fazer preparações para o culto de domingo três dias antes, fazendo
o máximo esforço para abençoar sua congregação aos domingos como se ele fosse abençoar
toda a humanidade.
***
Um líder deve se tornar:
1. uma pessoa fervorosa,
2. uma pessoa apreciável,
3. uma pessoa necessária,
4. uma pessoa exemplar,
5. uma pessoa que busca sacrificar a si mesma antes de buscar alegria, e
6. uma pessoa que conhece a situação e sua missão.
***
Um líder não é feliz. Ao contrário, ele é extremamente miserável. Ele tem que colidir com
este mundo para estabelecer uma nova tradição histórica.
***
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Um pioneiro está sempre solitário, porque ele está sempre à frente dos outros. Em seu
caminho, ele não tem companhia. Ele enfrenta isto e cria coisas novas. Portanto, um pioneiro
não tem história e nem conexão.
***
Um líder responsável deve conhecer a mente infantil.
***
Uma mãe deve alimentar seu filho com leite, mesmo quando ela está doente. Da mesma
forma, um líder não pode ficar cansado e pensar sobre suas próprias circunstâncias.
***
Quando tratar com as outras pessoas, por favor, tenha um rosto sorrindo, e isto naturalmente
protegerá você.
***
Se alguém sofre uma ofensa de um diretor da igreja, um membro da Família que seja mais
velho espiritualmente do que o diretor da igreja deve emergir. Do contrário, a forma de
testemunhar está completamente bloqueada.
***
Aqueles que são esperançosos sempre são construtivos.
***
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SOBRE A VONTADE DE DEUS
IV. Prática
Se você acha que algo está certo, coloque isto em ação incondicionalmente e realize-o
corajosamente. O Céu seguramente trabalhará com você.
***
Se é por uma boa causa, persiga isto, embora você possa perder. Você nunca perecerá.
***
Podemos estabelecer o que quer que planejamos. Mas devemos fazer um esforço tão
desesperado que nos capacitará a seguir além de três crises.
***
Não temos armas. Entretanto, vamos iniciar uma batalha e marchar adiante, considerando
nosso sangue vermelho, suor vermelho e lágrimas vermelhas como nossos canhões.
***
O segredo de vencer quando você tem apenas capacidade igual é se mover mais.
***
O Céu trabalhará através daqueles cujos corações anseiam em ser comandados.
***
Deus não interfere com o que o homem não deseja e nem dá qualquer pensamento.
***
Vamos encontrar ao menos um centímetro quadrado e ao menos um único homem para o
lado celeste.
***
Nosso objetivo deve ser claro, antes que possamos ter uma vida de clareza.
***
Quando você está derramando suor, você deve sentir o suor de Deus misturado com o seu.
Quando você está derramando lágrimas, você deve perceber as lágrimas de Deus misturadas
com as suas. E quando você derrama sangue, você deve sentir que Deus derrama sangue em
tristeza. Enquanto você vive com este sentimento, nunca perecerá.
***
Ore que antes que seu sangue jovem tenha ido, você possa agitar esta nação e dedicá-la a
Deus. Torne-se um soldado de lealdade e piedade filial enquanto ainda é jovem, ao invés de
fazê-lo quando for velho.
***
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Vocês não devem ser como uma multidão que somente se move quando é puxada por
alguém. Uma vez que conhecem a Vontade, vocês devem desbravar seus próprios caminhos,
pedindo a Deus para dar a vocês propósitos que se centram na Vontade.
***
Tempo e esforço são o que determinam sucesso ou fracasso em um momento de mudança.
Coragem é necessária para fazer isso. Força e grande coragem vêm da convicção, e
convicção nunca pode ser mantida em uma posição irresponsável.
***
Vamos nos tornar pessoas que movem a si mesmas, que avançam por si mesmas e que
alcançam a si mesmas.
***
Você não pode cumprir uma grande tarefa a menos que desenvolva interesse suficiente.
Tente assumir muitas tarefas que no início confundem você.
***
Nunca esteja com o moral baixo. Onde não há confiança, não existe avanço. Eleve seu
próprio moral quando fizer coisas, pois o Céu nunca coopera com aqueles que não têm
desejo.
***
Uma bomba atômica é detonada quando seu botão é apertado. Da mesma forma, vamos nos
tornar o botão que ativa a consciência da humanidade.
***
Quando uma pessoa não tem nada para fazer, sua vida desvanece. Se uma pessoa não pode
encontrar uma missão para cumprir, ela está desqualificada para reivindicar o direito de
viver.
***
Devemos fazer mais do que Satanás faz em cada aspecto. Vamos ser devotados a este tipo
de vida, e as pessoas serão movidas por nós e nos seguirão.
***
Preparação minuciosa é necessária. Jesus teve um período de trinta anos de preparação. Se
você tem preparação suficiente, então seu período de prática será abreviado e seu período de
lutar será ainda mais abreviado.
***
Nada acontece onde não existe nenhum pensamento.
***
Se você quer avançar em sua ação, você deve se tornar uma pessoa única. Para essa tarefa
você deve esquecer o sono, o lazer, o amor, os passeios, etc., e devotar-se somente ao
trabalho.
***
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Algum risco está necessariamente envolvido ao fazer grandes tarefas. Para essa ocasião você
deve primeiramente treinar seu corpo. Não importa quanta fome você possa ter, você é
encorajado a se exercitar de manhã.
***
Ao lutar uma batalha, Deus exclui aqueles que não lutam e utiliza aqueles que lutarão. Tome
a iniciativa de devotar sua vida pela Vontade de Deus. Deus está procurando por aqueles a
quem Ele pode comandar a qualquer momento.
***
Não pode haver nenhuma perfeição onde não há nenhuma confiança.
***
Rapidamente fique longe de onde sua consciência incomoda você. Se você ficar ali por
muito tempo, você perecerá.
***
Primeiramente decida um ponto de propósito consistente com a Vontade de Deus, então
conecte sua consciência com esse objeto, delineie exatamente sua direção, e derrame todo
seu esforço ao longo desta linha reta.
***
Estude uma forma secreta pela qual você pode concentrar toda a energia de céu e terra.
***
Quando você se sentir a pessoa menos capaz de todas que estão fazendo a mesma coisa,
tente descobrir algo em acréscimo ao que está fazendo agora e derrame todo seu esforço
nisto. Este é o segredo para vir diante de Deus.
***
Quando você chega a uma nova decisão ou determinação, não limite isto ao hoje, mas
estenda isto para o futuro.
***
Um exército existe a fim de conquistar o inimigo. Você está no exército celeste para superar
todos os obstáculos. Amplie e preencha seu ambiente com bondade. Este é nosso objetivo.
***
Você é mantido cativo no mundo satânico. Você deve romper o cerco das forças de Satanás
para abrir seu novo caminho, ou você irá morrer.
***
Imagine o resultado amargo que perdedores saboreiam na guerra. Como podemos perder?
***
As lágrimas e sofrimentos até agora eram pela indenização. Agora vamos derramar lágrimas
de glória pela vitória. Por toda a história, lágrimas, suor e sangue foram derramados pela
indenização, mas agora vamos derramar lágrimas verdadeiras, suor e sangue pela
restauração, para concluir a tarefa sagrada de dedicar esta nação e a terra para Deus.
***
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Vamos lutar a guerra pelo Céu. Nunca pereceremos. A razão pela qual os Israelitas falharam
no deserto foi porque eles não tinham a convicção que deviam obter.
***
Uma grande pessoa pode dominar o tempo. Tempo pode trazer tudo para você, mas ele
também pode roubar tudo de você. Aquele que pode dominar o tempo, pode dominar a vida.
***
Todo sofrimento até agora foi o sofrimento por Satanás. Embora tenhamos trabalhado
bastante até agora, mesmo assim, nossos esforços não foram suficientes para estabelecer a
vontade do coração de Deus. Em outras palavras, sofrer era para indenizar, e não para
restaurar.
***
Até hoje o mal tem atraído a bondade para o mal, mas a bondade não tem sido capaz de
atrair o mal para a bondade. Esta pode ser a razão pela qual até hoje o Cristianismo não tem
sido capaz de cumprir corajosamente a Vontade de Deus.
***
Você deve ser capaz de se estimular e se encorajar.
***
Uma pessoa viva naturalmente cresce e se desenvolve. Não se torne um cadáver vivo.
***
Pense bem e pratique muito e você estará à frente das outras pessoas. Muitas pessoas
falharam após pensar muito, mas ninguém jamais falhou por praticar.
***
Seja alegre ao trabalhar.
***
Não há nenhum ativo melhor do que um espírito lutador.
***
Aprenda como apreciar a comida e a dominar o sono. Todas as figuras históricas dormiram
somente três horas por dia.
***
Você deve se preparar centrando em sua consciência. Então pratique. Nosso movimento tem
como objetivo provocar a consciência das pessoas para que elas sintam que não podem fazer
outra coisa além de vir para o nosso lado.
***
Pense mais do que os outros, prepare-se mais do que os outros, e pratique mais do que os
outros. Você deve seguir com a confiança que você sempre acrescenta algo a qualquer lugar
que tenha estado e que nunca o fará perder alguma coisa. Lágrimas, suor e sangue são nossas
armas.
***
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Tolo é aquele que conhece o significado do tempo, mas não o realiza.
***
Jesus nos deixou com a Vontade e o ensinamento de Deus. Você também deve deixar para
trás a Vontade e o ideal de Deus. Para este propósito, você deve ter realizações das quais
possa se orgulhar.
***
Aqueles que têm algo a dizer para Deus receberão bênção.
***
Você não deve pedir ajuda de outras pessoas a fim de realizar algo em conexão com a
verdade de Deus. Você deve fazer isto por si mesmo. Sem sua própria realização, você não
pode conduzir sua descendência e as futuras gerações. Somente o conteúdo não é suficiente.
Você deve ter resultados que possam ser reconhecidos por todos.
***
Devemos ter ao menos três coisas que podemos orgulhosamente mostrar diante de Deus, da
humanidade, de nossa nação e de nossos filhos.
***
Vamos realizar o que os outros não têm sido capazes de realizar.
***
Se você não cumprir um comando de Deus, Ele não dará a você o mesmo comando de novo.
***
Uma pessoa que tem medo do destino será engolida por ele; mas se uma pessoa entra de
cabeça nele, isto fornecerá uma maneira para ela.
***
A maneira que podemos obter vitória é dormir menos, comer menos, ter menos roupas e
fazer mais esforços.
***
Trabalhe enquanto os outros dormem, trabalhe enquanto os outros brincam, e trabalhe
enquanto os outros comem. Não há tempo para desperdiçar na corrida em direção ao
objetivo final.
***
O tempo de Deus começa no momento que você recebe Seu comando. O tempo visita e
deixa você sem seu conhecimento. No dia que recebemos as palavras de Deus, nossos dias
de ignorância terminam e o novo dia de esperança começa.
***
A luz do sol da primavera se prepara mesmo durante o inverno de neve fria.
***
Não deveríamos nos preocupar com o futuro, ao invés do presente?
***
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Aqueles que são críticos não podem fazer coisas revolucionárias.
***
Tenha uma pequena esperança e faça grande preparação. Jesus foi aquele que veio com
pureza, idealismo, correta indignação, e harmonia no nível cósmico. A menos que
coloquemos estes ideais em prática no lugar dele, não seremos capazes de assumir as cargas
que ele tinha sobre nossos ombros.
***
Por muito tempo estivemos trabalhando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas
de agora em diante devemos orar: "Me dê oportunidades para trabalhar em meu nome."
***
Se nenhuma convicção se estabelece, nenhuma prática existe.
***
Obtenha controle das situações por sua convicção. Eleve-se acima delas com sua lealdade.
Seja forte com sua ação.
***
Pelo benefício de 220 milhões de pessoas, tenha convicção, demonstre sua definitiva
lealdade, e lute.
***
Marche adiante confiando em si mesmo. Você deve ser um homem de integridade na
posição de seguir absolutamente sozinho.
***
Você deve marchar em frente com o tipo de forte determinação que pode ser
orgulhosamente demonstrada para os outros.
***
"Oh, esta terra! Eu posso estar em determinada situação agora, mas olhe para mim em
alguns anos." Devemos ter este tipo de espírito.
***
Não importa quão preciosas possam ser a Vontade e finalidade de Deus, qual valor elas têm
quando não são realizadas?
***
A Palavra de Deus deveria ser falada através da prática.
***
Deus não recuou nem falhou. Deus deu ao menos um passo adiante no período de cem anos.
Se você vai lutar, é preciso ter convicção e completa preparação.
***
A fim de que qualquer ação se desenvolva historicamente, ela deve primeiramente ser
pensada e determinada; a seguir ela deve ser preparada; e finalmente, ela deve ser praticada.
***
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Se não nos rendermos a qualquer ambiente onde estamos situados, nos tornaremos um grupo
de pessoas que sobreviverão até o fim.
***
Invista 120% de sua energia. Embora você possa falhar fazendo assim, isto não é uma falha.
Alguém que pode ajudá-lo certamente virá em sua direção.
***
Eu somente tenho que descobrir o depósito de diamantes. Você quer que eu me submeta ao
trabalho de garimpá-lo também?
***
Porque estamos correndo no contexto final, não temos tempo para descansar.
***
Aqueles que praticam na realidade com significante convicção se tornam mestres no futuro.
***
Você deve ultrapassar cada situação final por si mesmo.
***
Às vezes prática é mais preciosa do que oração.
***
Você deve fazer um plano para sua vida dividindo-a em vários períodos. A vida é curta.
***
Sua situação atual deve se tornar a base para seu próximo estágio. Muitas pessoas vivem
displicentemente.
***
Sacrifício é a força motriz para o desenvolvimento. O que é verdade não precisa de
desculpas.
***
Você somente pode ultrapassar o cume final através de sua convicção e crença que, porque
você venceu no passado, você pode vencer novamente.
***
Pratique, não jure somente.
***
No mundo da Vontade, qualquer promessa deve absolutamente ser mantida.
***
A esperança não é realista. Ela é um sonho futuro. Entretanto, se é realizada de fato, ela
pode trazer ainda mais valor e alegria.
***
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Quando um fazendeiro semeia, isto parece tolice, pois ele perde as sementes ao semeá-las.
Mas isto é uma coisa sábia, pois ele semeou não para o presente, mas para o propósito de
obter mais colheita no futuro.
***
Porque a história começou com uma guerra, ela não pode ser resolvida pelas vias de uma
guerra. A única solução é a reconciliação.
***
Deus não utiliza a tática de ataque surpresa, mas de um ataque lento e regular. Embora o
lado de Deus vença uma batalha feroz e obtenha resultados através disto, nem tudo é útil a
Deus, porque nada disto teve tempo para ser aperfeiçoado. Mas se Ele luta lentamente, todos
os resultados obtidos podem ser utilizados por Ele.
***
Você deve dizer para si mesmo, e para ninguém mais: "Seja forte e corajoso."
***
Se há alguém prefere sofrer avidamente pelas gerações que virão, ao invés de obter um
prêmio glorioso e ser elogiado por muitas pessoas, este será a pessoa que terá sucesso.
***
Unidade de mente é realizada quando você segue o caminho do coração paternal. Unidade é
realizada quando você compartilha condições infelizes com os outros.
***
Você deve tornar-se um soldado que, servindo a Deus que tem sido conduzido para trás,
inversamente, marcha para a vitória.
***
Se Deus, o Rei dos Reis que governa céu e terra, lembra de você algum dia, esta será sua
maior honra.
***
Se você recua ou avança depende de você mesmo. Se recua, você será rejeitado não apenas
pelas pessoas, mas também por Deus.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE A VONTADE DE DEUS
V. Tradição, Negócios Oficiais, Responsabilidade
1. Tradição
Vamos estabelecer a tradição viva da história, diante da qual toda a humanidade se ajoelhará
em lágrimas e reverência.
***
Minha tradição deve formatar você, e sua tradição deve formatar a nação. Essa tradição deve
ser o exemplo que pode ser seguido por esta nação e o mundo inteiro.
***
Reúna realizações sobre as quais seus descendentes chorarão. Esta é a fonte de orgulho.
***
Vamos tornar em nosso objetivo diário, lutar pela bondade. Vamos marchar em frente no
processo desta luta, olhando na direção da glória da vitória. Não deveríamos nos alegrar
sobre a vitória no nível individual. Devemos ser capazes de lutar além dos níveis individual,
familiar, de clã, nacional e mundial.
***
Você pode ficar indiferente enquanto subimos edificando uma torre desde sua base. Mas
quando a torre de sinceridade que edificamos crescer por si própria, você necessariamente
terá que vir até nós.
***
Você deve conhecer a direção da providência celeste. Você deveria descobrir que seu
propósito contradiz o desejo de Deus e o objetivo desta era e da história, enterrando-o
miseravelmente.
***
Antes que o desabrochar de sua juventude passe, estabeleça um sinal de lealdade e piedade
filial que pode ser reconhecido tanto pelo céu como pela terra.
***
Vamos ser a locomotiva que puxa a fortuna da história.
***
Mesmo quando sangrar a ponto de morrer, nunca se torne um descendente de traidores.
***
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Não devemos ser dominados pelo dinheiro. Se restauramos pessoas após estabelecer a
tradição de nossa ideologia, então o material se seguirá naturalmente. O dinheiro sozinho
pode salvar uma nação? Vamos salvá-la por nossa ideologia e tradição.
Vamos ter o orgulho que exaltamos sozinhos desde a criação de céu e terra.
***
Vamos estabelecer a tradição sobre a qual podemos ter orgulho e que será reconhecida pelas
gerações futuras por milhares e milhares de anos.
***
Eu estou preocupado que vocês tenham dinheiro antes que a tradição e o fundamento
estejam suficientemente estabelecidos. Isto é porque gosto de ver vocês sofrerem? Não, não
é. Mas se vocês não são capazes de transcender a comida, o sono e as roupas, vocês não
serão capazes de restaurar o inferno.
***
Se a raiz é profunda, a árvore pode crescer maior.
***
Você deve ser uma unidade com o desejo, com as circunstâncias e o coração de Deus. Você
será destruído a menos que esteja unido com Seu conteúdo, direção e propósito. Tal como os
furúnculos são removidos da pele humana, você certamente será destruído a menos que se
torne um bom objeto que está bem conectado com a causa.
***
Não devemos tentar semear as sementes da felicidade, mas a semente do sofrimento.
***
Estabeleça as tradições como antepassados que estão suportando hoje pelo futuro eterno.
Novos membros devem herdar a tradição desse caminho da cruz que os membros mais
velhos trilharam nos níveis familiar e de clã, e então devem trilhar o caminho restante de
indenização nacional.
***
Quando você tiver que morrer, onde será isto? Em que área você terá estabelecido uma
condição sobre a qual sua morte virá?
***
Dedique tudo e se alegre. É o Princípio de Criação que, se você se torna vazio dessa maneira,
você será preenchido. Você já imaginou o que preencherá o vazio que você experimenta ao
dedicar até mesmo seu corpo? Após 33 anos de duro sofrimento, Jesus dedicou sua vida em
circunstâncias extremamente difíceis, e sobre esse solo vazio, um padrão de salvação
mundial foi estabelecido.
***
Um homem sábio, mesmo a ponto de morrer de fome, não come seu próprio pedaço de pão,
mas dá para outra pessoa que está na mesma situação, recebendo assim uma recompensa que
durará por mil anos.
***
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Quem pode abrir a porta da esperança do Céu? O Céu está buscando por um homem que
tenha algo para dizer, algo para mostrar e algo para deixar.
***
Lágrimas sinceras superam toda corrupção e barreiras. Quando essas lágrimas estão
conectadas com suor e sangue verdadeiro, a providência de restauração será rapidamente
cumprida.
***
"Ao fazer o trabalho de Deus em Seu lugar, eu sou o melhor servo de todos os servos (i.e., o
servo representante lembrado por Deus), o melhor filho adotado, o melhor filho de todos os
filhos, e o membro mais fiel da Igreja de Unificação (o membro representante)" Você deve
ter este tipo de atitude e estilo de vida.
***
A vitória eterna da humanidade deve ser tal que: "Sua vitória não é nada sem minha vitória."
***
Estabeleça o padrão mais elevado de sofrimento para que você possa demonstrar isto para os
outros.
***
Devemos herdar o pensamento da tradição.
***
Não podemos herdar tradição sem herdar as circunstâncias internas de Deus.
***
O pensamento principal da Igreja de Unificação é o estabelecimento de um mundo ideal.
Tradição é necessária para isto. Geralmente falando, aquele que não sabe amar sua cidade,
não sabe amar sua nação. Tradição não é mudada pelo tempo e circunstâncias. A posição de
um descendente celeste deve ser absolutamente estabelecida.
***
Não vamos esquecer a tradição. Devemos estabelecê-la baseada em nossa consciência.
***
Estabeleça a tradição da corrente principal de pensamento. Sua fonte é o amor paternal.
***
Tradição é necessária para o propósito de conectar o início e o fim de um processo, mas não
para o propósito de dar fruto.
***
Todos vocês devem se tornar exposições representando a Igreja de Unificação.
***
Liberdade é dada para aqueles que podem preservar a tradição da história. Uma nação
avançada é aquela que pode sempre manter sua tradição.
***
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Embora um rio seja enorme, ele certamente tem uma corrente principal, isto é, uma corrente
que o orienta dentro de si mesmo.
***
O “eu” de hoje é uma extensão do passado, uma condensação do presente e um iniciador do
futuro.
Portanto, você deveria ter a tradição viva de seu mestre ao invés de celebrar seu aniversário.
***

2. Propósito Público
Bênção é pública. Portanto, a fim de receber a bênção, você deve se tornar uma oferta
pública para estabelecer uma condição para esse propósito. Quão precioso é assumir a
responsabilidade de uma tarefa pública!
***
Os pais que são responsáveis em uma posição pública nunca podem ter filhos ruins.
***
Eu sou aquele que é continuamente utilizado para o propósito público.
***
Nos Últimos Dias, Deus colocará todos os homens e todas as nações na mesma linha de
partida a fim de fazê-los começar tudo de novo.
***
Assuma responsabilidades você mesmo, enquanto dá os benefícios para o propósito público.
***
Servir o propósito público torna-se um fundamento sobre o qual se recebe a bênção celeste.
***
Bênção vem após você ter percorrido todo o caminho e terminado a batalha.
***
Bondade, felicidade, retidão e bênção – todas estas são naturezas públicas. Portanto, para
possuir estas coisas, você deve atravessar um curso público. Embora as coisas pessoais vêm
e vão, você deve deixar bênçãos públicas para a nação e a humanidade.
***
Aquele que constantemente vive para o propósito público é o homem mais forte, mais
formidável e mais sábio.
***
"Público" implica em algo de uma natureza histórica e de futuro. Em outras palavras, isto é
garantido pela história e é provado no presente e no futuro.
***
Não colocamos a nós mesmos em uma posição pública. Devemos lembrar que somos
colocados nessa posição, porque estamos conectados com os desejos e circunstâncias de
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nossos antepassados e o benefício público de Deus. Portanto, todos estes homens espirituais
com quem estamos conectados historicamente estão ao nosso lado. Somente se nos
colocamos na posição de uma oferta com a convicção e a lealdade mais pública do que
nossos antepassados fizeram, todas as boas conexões históricas e públicas do passado
reaparecerão hoje.
***
Eu sou o rei da afeição, mas quando estou em minha posição pública, eu sou implacável é
rigoroso. Todos devem sentir a correta indignação sobre as questões públicas.
***
Não é ruim ter relacionamentos pessoais, mas em questões relacionadas com a Vontade de
Deus, devemos colocar um fim a eles. Oro que eu possa abandonar as relações pessoais para
o benefício das relações celestiais. Este tipo de oração realmente me consolará.
***
Nenhum homem desde o início da história jamais cumpriu sua missão pública. Portanto, lute
tendo a confiança que você é uma pessoa histórica com uma missão pública que funciona no
lugar daqueles no passado.
***
Tente ver a si mesmo como uma figura pública. Uma figura pública está em uma posição
responsável porque está localizado na posição de meio caminho entre acima e abaixo, entre
frente e atrás, entre direita e esquerda. Se ele deixa sua posição, todas as coisas são
derrubadas. Ter uma boa consciência significa estar em uma linha direta entre céu e terra.
Portanto, uma pessoa pública nunca deve agir de acordo com sua própria vontade.
***
As virtudes públicas de lealdade e piedade filial são aprovadas até mesmo pelo homem.
Encontre a maneira de realizá-las.
***
Você deve ser um homem que tem palavras para falar e tem coisas para fazer. Deixe algo
após sua morte.
***
Um homem que não pode amar seu país, nunca pode amar a Deus.
***
Se você se rende dez vezes, você será capaz de vencer dez vezes. Se o mundo inteiro segue
contra você, você será capaz de reivindicar a bênção do mundo.
***
Estar em uma posição pública significa estar na posição de uma oferta. Uma oferta deve
transcender a consciência de si mesmo e sua idéia de posse. Não menospreze a
responsabilidade que Deus confiou a você. Acrescente seu esforço ao dom que Ele deu a
você. Não crie débitos de coração aos irmãos e irmãs.
***

53

Mantenha sua posição pública.
***
A fim de ter autoridade pública, ore para que Deus possa dar a você:
1. Tal fé que permitirá que você faça qualquer coisa por Sua Vontade,
2. tal amor como nunca foi dado ao homem por Ele,
3. e sabedoria.
***
Eu sou um indivíduo, e contudo, eu não sou um indivíduo. Eu represento todas as coisas e
toda a história. Portanto, se você falha, um processo complicado de indenização espera por
você. Eu o reprovarei em público em voz alta, se você viola a lei celeste, não porque eu
odeio você, mas porque sem anunciar publicamente seu pecado diante do céu e terra, eu não
seria capaz de indenizá-lo. Portanto, quando eu anuncio isto em público, eu já estou
assumindo a responsabilidade por isto.
***
Deus não pode ficar mais triste do que quando Ele tem que acordar as pessoas que estão
adormecidas para dar Sua bênção para elas.
***
Não tome objetos oficiais sem profunda consideração, e não os manuseie levianamente. Se
os manuseia descuidadamente, você perderá todas as suas realizações.
***
Antes de receber bênção você deve estabelecer uma condição pela qual nunca estará privado
dessa condição de bênçãos que evitará a acusação de Satanás.
***
A maneira mais segura para preservar a bênção é sempre suportar dificuldade em uma
posição pública.
***
Se você está pelo público, está garantido pela história, a era presente e o futuro. Assim, ser
pelo público tem valor histórico, contemporâneo e futuro.
***
Ninguém é tão forte, formidável e sábio como aquele que vive consistentemente pelo
público.
***
Se você é um ser público, não pode dizer que pertence a si mesmo. Mas você é um ser
grande porque pertence ao público.
***
Não devemos nos tornar um grupo de pessoas que considera a situação da nação somente
como se esta fosse a situação do todo.
Inflame sua correta indignação pública.
***
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Se uma centena de pessoas pensa somente nelas mesmas, então você deveria ter mais do que
uma centena de pensamentos públicos.
***
Deus coopera com você, se você age assumindo mais a Vontade Dele e transcendendo todos
os seus assuntos privados. Você não deveria agir de acordo com o desejo de sua carne.
***
Estar pelo público consiste em ter um relacionamento recíproco com um centro mais
elevado.
***
Aquele que vive pelo público tem uma linha de vida em Deus.
Se uma condição prometida é cumprida, esta é uma grande condição. Quando você suar ao
risco de sua vida e se levantar, Deus não pode evitar de se relacionar com você.
***

3. Senso de Responsabilidade
Desde que comecei minha missão, nunca dormi tranquilamente. Como eu poderia desfrutar
de um repouso calmo sem cumprir minha missão? Também tenho estado lutando
desesperadamente com Satanás a fim de impedi-lo de levar embora o padrão de coração
estabelecido de amar primeiramente a Deus.
***
Não pense que a responsabilidade dada a você é pesada. Você deve saber que a fim de que
possa cumprir sua porção de 5% de responsabilidade, Deus já sofreu para cumprir Sua
porção de 95% de responsabilidade.
***
Nada é mais aterrorizante do que quando você é questionado se já cumpriu sua
responsabilidade.
***
Quando qualquer erro ocorre, Abel deve ser o primeiro a ser descoberto com falta. Mas
quando algo é feito de forma certa, ele deve dar o crédito para todos.
***
Quando você está realizando sua responsabilidade, considere este como o momento no qual
sua capacidade está sendo avaliada e julgada.
***
Seja responsável por aquilo que você fez. Aqueles que podem negociar a responsabilidade
pela morte, são indignos do Reino Celeste.
***
Se você não cumpre toda a sua responsabilidade, seus descendentes abrirão seu túmulo
depois de sua morte. O túmulo de uma pessoa que se dobrou diante de Satanás pode ter
algum lugar no glorioso jardim de Deus?
***
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Não pode haver nenhuma vitória sem luta. Vitória é determinada somente após a luta de vida
ou morte.
***
Como você pode depender de uma pessoa que vagueia de um lugar para outro, influenciada
pelas circunstâncias externas? Aquele que foge das adversidades da realidade já está
derrotado.
***
Quanto maior é nossa missão, maior é o desafio e luta que enfrentamos. Deus não pode
confiar qualquer missão para aqueles que temem o desafio e a luta.
***
Se você está muito preocupado com coisas pequenas, não pode fazer coisas grandes.
***
Aqueles que são ordenados a fazer uma tarefa, mas não a cumprem, são fracassos.
***
Deus está pedindo para assumirmos uma responsabilidade muito grande para manusearmos.
Devemos sempre compreender nossas limitações e orar que Ele possa nos dar grande força.
***
Aqueles com muitas responsabilidades devem receber compaixão. Eles estão sendo
constantemente perseguidos pelo tempo e não têm nenhum momento que podem se sentir
relaxados. Essa é a vida de pessoas responsáveis.
***
Não espere que eu esteja com você. Em minha ausência pense como se eu estivesse próximo
e mantenha o mesmo padrão de conduta. Sempre estude para aprimorar-se neste assunto.
***
A partir do ponto de vista da responsabilidade, o Filho deve ser responsável por Deus, o
Espírito Santo deve ser responsável pelo Filho, e os santos pelo Espírito Santo. Sendo que a
Vontade é a Vontade para o todo, o todo deve ser responsável por ela.
***
A glória de uma vitória começa a partir do chefe em comando, mas é também dividido
igualmente entre todos aqueles soldados camaradas que participaram.
***
Para indenizar 6.000 anos de história, um representante em cada área é necessário. Você
deve procurar por sua própria área de responsabilidade. Se ninguém mais pode cumprir a
missão nessa área, Deus não pode abandonar essa pessoa, goste Ele dessa pessoa ou não.
***
Devemos saber que estudamos, comemos, nos vestimos diariamente, e assumimos posições
responsáveis não por nós mesmos, mas pelo benefício da Vontade. Se não podemos cumprir
o que a Vontade exige de nós, o dia virá quando ela nos acusará.
***
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Somente aqueles que podem se devotar até mesmo ao risco da morte, podem completar seu
caminho celeste em uma única geração.
***
Deus é seu Pai, assim, o que importa para Ele é o que importa para você. Se você não pode
realmente sentir que a tristeza e dor que recebe pelo benefício da Vontade é sua própria
tristeza e dor, você não pode então se colocar na posição de verdadeiro filho de Deus.
***
Não importa quão cansado posso me sentir, uma vez que penso sobre a responsabilidade que
ainda devo cumprir, esse sentimento se dissipa.
***
É importante ter uma história longa, mas é mais importante viver agora fazendo o máximo a
cada momento. Não esqueça que um momento de dormir ou comer pode ser um momento
do destino histórico. Seu fracasso momentâneo pode anular toda a realização que você tem
feito durante toda a sua vida.
***
O mundo ou um homem pode vir e ir, mas uma vez que a Vontade seja feita, ela nunca pode
retornar. Portanto, para cumprir esta Vontade, devemos sempre fazer nosso melhor com um
senso de responsabilidade.
***
Foi o homem que perdeu o mundo de bondade, e foi o homem que semeou a semente do
pecado. Assim, é o homem que deve assumir a responsabilidade de liquidar os pecados dos
homens e recuperar o mundo de bondade.
***
Neste momento você está no ponto solene fundamental se você será ou não pioneiro amanhã.
Seja sério ao assumir responsabilidade.
***
Deus chamou cada um de vocês para que Ele possa ter vocês colocados por Sua Vontade de
6.000 anos de idade. Portanto, cada um de vocês deve se sentir grandemente responsável por
liberar muitas pessoas que estão gemendo no túmulo de Satanás.
***
Você deve ser capaz de dizer diante de Deus: "Pai, me dê a responsabilidade por esta
Vontade."
***
Deveríamos ser responsáveis no lugar do Ser Absoluto e no lugar dos Verdadeiros Pais
(nossos verdadeiros mestres), assim, tornando-se soldados vitoriosos.
***
Aqueles que são responsáveis devem mergulhar na Vontade.
***
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Você não deveria pensar levianamente sobre sua tarefa, embora ela possa ser uma tarefa
simples. Um olho não é mais importante do que qualquer outra coisa, embora seja pequeno?
***
Vamos nos tornar aqueles que desejam ser comandados.
***
Devemos indenizar as pegadas históricas deixadas por nossos antepassados, e assumir a
responsabilidade pelas pegadas sangrentas deixadas pelos mártires e sábios históricos.
***
Até mesmo as plantas espalhadas nas montanhas e campos nos recompensam em variedade
após certo período de crescimento, de acordo com seus propósitos de criação. Imagine
quanto ao homem quando ele faz isso?
***
A responsabilidade pesando sobre nós consiste de quanta tristeza podemos remover e quanta
alegria podemos realizar em nossa geração.
***
Glória não pode existir sem o amor de Deus. A Queda significou que o homem buscou a
glória de Deus sem cumprir sua responsabilidade. O que não devemos esquecer é que
devemos cumprir nossa responsabilidade antes de buscar glória. Glória não começa conosco.
***
Você não deveria me representar somente em nome, mas em responsabilidade e coração.
***
Uma vez que você assume uma responsabilidade, este é um assunto de vida ou morte.
***
Você deve praticar renovação e reflexão em sua vida.
***
Deus não é estúpido. Não venha com desculpas diante Dele. Deus não dará desculpas,
embora o homem possa causar danos à Sua promessa. Você também deve assumir esse nível
de responsabilidade.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
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SOBRE A VONTADE DE DEUS
VI. Sofrimento, Oferta, Obediência
1. Sofrimento
Qualquer um pode continuar seguindo em uma situação fácil, mas você tem uma filosofia
que pode capacitá-lo a enfrentar a pior dificuldade?
***
Suportar dificuldade significa assegurar sua posição.
***
A raiz de uma planta que plantamos com sofrimento somente pode ser puxada por alguém
que poderia sofrer mais do que nós.
***
O grau de prosperidade é proporcional ao grau de sofrimento.
***
Embora você seja perseguido, não morra ou fique exausto, mas abençoe aquele que bate em
você por sete gerações.
***
Antes da idade de 30 anos, não houve um único dia que eu não estivesse com fome. Como
poderia ter comido e dormido no conforto antes que fosse realizado o fundamento que eu
havia jurando estabelecer diante de Deus?
***
Você é um fruto de 6.000 anos de história. A menos que você sofra mais do que todos os
profetas e sábios que emergiram na história, você perderá a posição de ser capaz de se
colocar diante de Deus.
***
Não nos juntamos à Igreja a fim de desfrutar de facilidades. Como representantes de Deus
seremos chicoteados, atravessaremos o inferno e a dor, e nos tornaremos vitoriosos, a
despeito destas circunstâncias. Em outras palavras, somos um grupo de pessoas que estão
reunidas a fim de herdar a cruz de Deus.
***
O Reino do Céu é o lugar onde somente aqueles que triunfaram sobre o sofrimento do
inferno podem entrar.
***
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Aqueles que sofrem injustamente com certeza triunfarão algum dia.
***
Vida de sofrer => Vida de consolidar => Vida de intensificar.
***
O vitorioso de todo o sofrimento é o rei da glória.
***
Não demonstre que você sofreu. Armazene muitos tesouros escondidos.
***
Você não pode governar o todo sob uma única idéia a partir de uma posição elevada, mas a
partir de uma posição abaixo da média.
***
Vamos nos tornar um grupo de pessoas que, subjugando todas as dificuldades, aguarda pela
terra abençoada e prometida e fica excitado para correr para lá. No combate não devemos ser
empurrados e derrubados por nosso ambiente. Ao invés, devemos nos tornar um grupo de
pessoas que pode marchar adiante e sobreviver.
***
O que é importante não é o fato que a Igreja de Unificação é a enciclopédia de idéias, mas o
fato que ela é a enciclopédia de sofrimento.
***
Trabalhe para alimentar aqueles que estão com fome, mesmo que você mesmo tenha que
ficar sem comida. Eles lembrarão disto até a medula de seus ossos.
***
Uma torre que é edificada com o esforço mais sincero nunca cairá. Nem Deus e nem Satanás
podem tirá-la de você.
***
Sofra muito, derrame muitas lágrimas, seja maltratado, e você se enriquecerá no lado celeste.
***
O Céu permite que você sofra agora para que possa ter riquezas eternas no mundo espiritual.
***
Chore pelo céu. Nunca derrame lágrimas por si mesmo.
***
Quando há uma situação miserável, nunca pense que isto é assunto de outra pessoa. E
quando algo alegre acontece, não pense que isto é somente para você.
***
Fique calmo mesmo quando suporta dificuldade. Você não deve perder a cabeça mesmo em
uma situação difícil.
***
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Não espere ser compreendido. Armazene seu sofrimento em seu lugar secreto. Desfrute das
coisas que você não pode ver.
***
Quando o padrão da mente é diferente do padrão da Vontade, o homem sofre dor e conflito
interno em sua vida. Portanto, o caminho de sacrifício e resistência tem sido desbravado pela
religião. Ninguém cumpriu o propósito da bondade sem resistência.
***
Esqueça sua raiva tendo um desejo ainda mais forte de cumprir a Vontade.
***
Sofremos para que possamos abrir o caminho para eliminar o sofrimento dos outros.
***
O homem decaído não se preocupa sobre o propósito de sua própria existência, mas somente
sobre as coisas que ele precisa para mantê-la. Mas o Céu definitivamente auxilia aqueles que
trabalham duro pelo propósito do todo, não se preocupando sobre sua própria vida.
***
Somente o sofrimento pode subjugar tanto Deus como Satanás.
***
Dor vem para aqueles que sofrem no mundo satânico, mas felicidade vem para aqueles que
sofrem no mundo de Deus.
***
A única forma de sobreviver é sofrer.
***
Lute com a confiança que você nunca morrerá até o dia quando toda a humanidade derramar
lágrimas ao buscar a terra que sofremos para restaurar.
***
Submeta-se às dificuldades, mas não morra ou fique exausto.
***
O Céu nos permite sofrer dificuldades indescritíveis para que possamos compreender
profundamente que o caminho de restauração é incrivelmente difícil, e para que não
possamos repetir a Queda novamente.
***
Mesmo quando foi para a cruz, Jesus suportou com o coração que pôde dizer: "Meu Pai, não
faça como eu quero, mas como Tu queres." Quando Deus viu esse coração, Ele levantou
Jesus até Sua glória. Portanto, Jesus está orando que todos que trabalham com o mesmo
coração possam ser elevados até a mesma glória.
***
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Quando fui para a prisão, não me concentrei tanto em meu sofrimento, mas confiantemente
vi isto como uma boa oportunidade para demonstrar minha capacidade.
***
Você deve edificar um fundamento que capacitará céu e terra a reconhecerem o fato que
você sofreu para o benefício da Vontade e simpatizam com você. Então nem Deus e nem
Satanás podem acusá-lo.
***
Sendo que o caminho que estamos trilhando é por Deus, pelo universo e por toda a
humanidade, o período de nosso sofrimento corresponde a todo o período da história
humana.
***
Quando você estiver suportando sofrimento, não chore. O Deus vivo conhece toda a sua
situação muito bem, embora você não fale a Ele sobre isto. Se você lamenta e ora com
tristeza sobre si mesmo, Deus se tornará mais triste e suportará um fardo dobrado. Até hoje
Deus não tinha uma única pessoa que pudesse compreender Sua grande tristeza e dor na
história. Ele suportou isso sozinho. Conforte Deus primeiramente. Se você faz isso, Ele
abraçará você e derramará lágrimas de alegria.
***
Eu conheço muito bem seu sofrimento. Mas onde está o pai que pedirá a seu filho para servilo com 50% de piedade filial? Um pai quer que seu filho sirva com tanta piedade filial
quanto possível. Você deve entender que, sendo que tenho servido Deus com 100% de
piedade filial, eu não posso ter orgulho diante de Deus sobre o filho que tem servido
somente 99%.
***
Este é o lugar onde aqueles que já se dedicaram para o benefício da Vontade estão reunidos.
Portanto, é impossível que vocês não criem unidade centrados na Vontade. Vocês devem se
unir uns com os outros, superando as circunstâncias miseráveis e difíceis.
***
Seja golpeado obedientemente, seja espezinhado obedientemente e seja rejeitado
obedientemente. Contudo não morra, mas sobreviva.
***
Satanás está lutando dia e noite. Todos vocês estão também lutando dia e noite?
***
Vamos permitir que o céu e terra derramem novas lágrimas.
***
Quando sofremos, até mesmo Deus abaixa Sua cabeça.
***
Devemos seguir o caminho que nem mesmo Satanás pode seguir, pois devemos levá-lo à
derrota.
***
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Somente siga através desse sofrimento que eu posso lembrar.
***
Você se torna uma pessoa importante através do sofrimento.
***
Deus faz você sofrer para que possa se tornar uma pessoa livre da acusação.
***
A partir de agora devemos derramar lágrimas de alegria.
***
A vida dolorosa do homem é inevitável, porque devido à Queda cósmica, sua mente busca a
esperança, mas sua carne busca esta atual realidade.
***
Vamos, como membros da Igreja de Unificação, crescer sendo golpeados. Se devemos
crescer, vamos crescer de forma reta e verdadeira.
***
Suponha que você recebesse um salário por seu sofrimento. Quem pagaria para você? Se
você fosse pago, você seria apenas um empregado de Deus.
***
Deus queria fazê-lo sofrer para que você não pudesse sentir orgulho de seu ser defeituoso, e
para que Ele pudesse colocar você em uma posição além da acusação de Satanás.
***
Aquele que não evita sofrer, mas dá as boas vindas ao sofrimento é uma pessoa que segue o
caminho de Deus.
***
Enquanto derramamos sangue, suor e lágrimas, sobra somente capital dentro de nós. Há
somente sangue, suor e lágrimas para o orçamento da Igreja de Unificação.
***
Eu sou uma enciclopédia de sofrimento.
***
É sofrendo que nos capacitamos para atravessar o julgamento de Deus e a acusação de
Satanás.
***
Aqueles que não lutaram, não podem sentir o coração de um vencedor.
***
Se existe alguém que clama a Deus por entender Sua tristeza, que é maior do que o universo,
então Deus chamará essa pessoa de Seu filho ou filha.
***
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A fim de libertar-se da carga e do débito que foram colocados em seus ombros, você deve
cortar seu relacionamento fraterno de pai e filho com Satanás.
***
Sacrificar significa lutar. Lutar é um significado ou método para trazer futura unidade.
***
Deus faz você sofrer até a extensão onde Ele pode dizer: "Você me pertence."
***
Uma grande pessoa se torna uma pessoa responsável marchando adiante incessantemente.
Na mente de Deus não estava decidido que Abraão seria um sujeito leal. Ao contrário, Deus
o abençoou porque Ele prometeu fazer isso, porque foi somente Abraão que demonstrou fé
naquele tempo. Mas esta não era a bênção final.
***
O sofrimento de Jesus durou 33 anos. O sofrimento de Moisés durou 120 anos. Mas o
sofrimento de Deus é de tal ordem que céu e terra se rendem a Ele, e até mesmo Satanás fica
impressionado com Ele. Portanto, o mundo pertencerá a Ele. Este é o sofrimento de Deus.
***
Um futuro brilhante é restaurado para a humanidade somente quando os membros da
Família sofrem para que homens espirituais e homens terrenos possam chorar.
***
Minha estratégia é deixar Satanás sem fala, e subjugá-lo pelos meios do sofrimento que você
está sempre suportando.
***
Desenvolvimento vem quando você negligencia o sofrimento de hoje e marcha
incessantemente para o benefício da felicidade futura.
***
Quando estava começando a missão que me foi dada, eu pensava que devia atravessar os
caminhos onde cada célula em meu corpo gritaria.
***
Eu quero fazer de vocês, filhos e filhas de Deus. Vocês devem se tornam filhos e filhas de
Deus. Por esta razão, dores de parto ou sofrimento não devem ser evitados neste processo.
Aquele que pretende fazer de vocês, filhos de Deus, deve vencer, e vocês devem ser
derrotados. Depois disso, vocês terão o direito de ser os filhos e filhas de Deus. Após isso,
com piedade filial como filhos de Deus, como Seus homens e mulheres castos, e como Seus
súditos leais, vocês devem cuidar de um único aspecto de Seu ideal de criação.
***
Se você acha que deve sofrer mais, mesmo depois de ter atravessado certa quantidade de
sofrimento, você será capaz de conduzir esta nação.
***
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A liberação do ressentimento através de indenização começa com lágrimas. Você deve
evitar estar em uma posição gloriosa, e fazer Deus lembrar que você está em uma posição
inferior.
***
Súditos leais, mulheres castas e filhos obedientes não surgem em momentos comuns, mas
em situações difíceis.
***
Não fique desapontado se você não tem resultado externo por seu esforço diligente. O que
importa é quanta sinceridade você tem investido nisto.
***
Devemos herdar o sofrimento histórico. Quanto maior o escopo da história, mais
historicidade é adicionada ao coração interno, e mais difícil se torna para herdar o
sofrimento histórico.
***
Não lamente ter que se tornar uma pessoa miserável. O que importa é se existe uma maneira
para sua situação ser aprovada e garantida historicamente.
***
A vida de uma pessoa que tem trilhado um caminho complicado e tortuoso é mais profunda
e saborosa do que de uma pessoa que tem trilhado um caminho sem complicação e simples
sem sofrimento.
***
Ninguém suportou mais do que Deus, e ninguém sofreu mais do que Deus.
***
Quando você experimenta algo doce enquanto está comendo algo amargo, isto é realmente
estimulante, não importa quão pequeno possa ser.
***
A corrente principal de um rio, sem retornar para si mesma, colide com as partes mais
próximas da margem do rio e é a primeira a ser ferida.
***
Desafio e dor não são meus inimigos, mas o material que pode determinar grande valor.
***
Absolutamente não se arrependa de ter passado pelo curso que você trilhou centrando na
Vontade de Deus. Isto é sua propriedade. Você deve escolher outro caminho íngreme
enquanto está no atual curso.
***
Qualquer um pode tornar-se um filho de piedade filial diante de Deus. Mas o caminho de um
verdadeiro filho de piedade filial é de uma pessoa que é solitária e que assume a
responsabilidade pelas coisas difíceis.
***
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O caminho de pioneiro é esse de aventura. As únicas armas são esforço e espírito de luta.
***
O caminho que um pioneiro busca não está centrado nos dias de hoje, mas é o caminho que
sempre busca pelos conteúdos do valor futuro. Somente desta maneira o desenvolvimento e
a esperança podem ser mantidos pela eternidade.
***
Não temos como parar a pessoa que trabalha com disposição.
***
A maior alegria vem quando você atravessa o clímax da tristeza.
***
Uma serpente não pode crescer sem arrancar sua pele. Ela tem que se esfregar em uma
parede de pedra a fim de retirar sua pele. Da mesma maneira, o homem deve passar por um
curso de indenização a fim de retirar a pele do pecado que ele veste.
***
Indenização funciona bem somente quando é feita através de alguém que Deus ama.
Portanto, Deus indeniza centrando nos santos.
***
Se procura uma nação de felicidade, você deve sacrificar-se vivendo em uma nação infeliz.
***
Aquelas sementes que não têm vitalidade para superar o inverno não podem ver um novo e
esperançoso início com a nova primavera.
***
Neste mundo você não pode saber o que é a vida na prisão a menos que esteja aprisionado.
Porque? Porque não há nada que não seja precioso em uma prisão.
***
A fim de não derramar lágrimas de arrependimento após o estabelecimento da Vontade de
Deus, siga agora um caminho de arrependimento em lágrimas. Você não pode ver uma
montanha alta sem atravessar um vale profundo.
***
Graça não acompanhada de sofrimento irá embora.
***

2. Oferta
Nunca reclame. Indenização é cumprida somente através de obediência.
***
Se você se sente envergonhado como uma oferta porque está colocado abaixo do padrão de
seu nascimento, Deus será simpático com você e Satanás não será capaz de acusá-lo.
***
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"Coisas ruins são minhas, e coisas boas são suas. Coisas ruins são nossas e coisas boas
pertencem à nossa nação." Com este espírito você pode conquistar o mundo.
***
Porque um curso de indenização é o período de oferta, durante esse período você não deve
ter a consciência de sua própria existência.
***
É mais importante que você estabeleça um padrão de trabalho duro que provará que você
tem feito tudo o que pode para fazer o melhor de sua capacidade.
***
Jesus foi a oferta mais pura na vida de coração e na vida de oferta.
***
Devemos sempre estar buscando por dificuldades e coisas desagradáveis.
***
Você não pode tornar-se uma oferta se está buscando por simpatia em suas circunstâncias.
***
Se você quer obter glória, assuma um fardo de problemas de forma responsável.
***
Aqueles que assumem a responsabilidade pela Vontade de Deus nunca devem querer estar à
vontade desde o início. Deus dá a você treinamento mais severo do que Satanás a fim de que
Satanás nunca seja capaz de invadi-lo.
***
Sofrer é doloroso, mas isto é breve.
***
Como uma oferta, você deve se alegrar somente depois de Deus, que recebe você, se alegrar,
e depois daqueles que recebem a bênção através de você se alegrarem também.
***
Seu primeiro sentimento de manhã decide o resultado do dia inteiro. Tente fazer Deus feliz
tornando-se o primeiro a sacrificar de manhã.
***
A fim de pagar indenização por si mesmo, é necessário trilhar o curso de sofrimento nas
posições de um servo, de um filho adotado e de um filho verdadeiro. Então esta se torna uma
condição de glória, porque você trabalha no lugar de Deus.
***
Jesus foi uma oferta pura através de toda a sua vida. Uma oferta pura é uma coisa totalmente
pura, não tocada ou vista por outros. Portanto, você deve dedicar-se como um ser puro com
todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua vontade. Você nunca será capaz de
experimentar o amor de Deus se devotar seu coração, mente e vontade de segunda mão.
***
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Tente tornar Deus ansioso. Se você obtém Sua simpatia, todos os problemas serão resolvidos.
***
Você tem algum antigo acessório deixado na vida que você irá dedicar? Se há o menor
vestígio de um defeito na oferta que você coloca no altar de Deus, Satanás acusará.
***
É necessário oferecer a si mesmo para o Céu incondicionalmente e confiar-se à Vontade.
Sendo que Deus é seu Pai, Ele sabe melhor onde você deveria estar e conduz você para o
lugar de alegria e realização.
***
Sendo que Deus em Sua generosidade reviveu a mim que tinha morrido, sem cobrar nada,
minha vida não é mais minha, mas pertence a Ele. Qual é a melhor maneira para dedicar
minha vida para a alegria de Deus? Com este espírito, você deve buscar o lugar para morrer
gloriosamente.
***
Soldados da Unificação devem abandonar sua consciência de vida cotidiana. Viva cada dia
debruçando-se sobre os obstáculos.
***
A era do Segundo Advento é a era da novilha. Uma novilha devota toda a sua lealdade para
seu mestre e cumpre sua tarefa de reprodução durante sua vida. Além disso, ela dá seus
ossos, pele e carne após sua morte. Não há nenhuma parte de seu corpo que não seja
ofertada.
***
Se você é pisoteado juntamente com a Vontade, a qual é boa, você nunca perderá. Você
cumprirá a Vontade mesmo antes de saber quando e como.
***
O Céu quer o todo ao invés de apenas um indivíduo como uma oferta. A fim de tornar uma
oferta desejável, é necessário unidade de sua vida inteira, ação e ideal.
***
Uma oferta simboliza obediência e rendição. Portanto, ela é altruísta, não possui a
consciência de posse, e não resiste, mesmo à beira da morte.
***
Exigiu 6.000 anos derramando lágrimas para o Céu apenas encontrar e treinar cada um de
nós. Portanto, nós membros que encontramos a Vontade, devemos servir por seis ou sete
anos, derramando lágrimas sem qualquer recompensa. Quando estava com 16 anos, comecei
este caminho, estabeleci meu objetivo de trabalhar quarenta anos e estar pronto para morrer.
***
Quem pode se tornar um Estevão no ideal de unificação? Não espere qualquer conforto, mas
procure dificuldades antes de receber glória. Se fizer assim, Deus estará com você e você
encontrará companhia.
***
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Seja uma pessoa que é incondicionalmente utilizada por Deus. Isto é quando você habita
dentro do coração de Deus tão profundamente que Ele pode utilizá-lo e você pode receber
Sua bênção.
***
Você deve ser capaz de agradecer a Deus, embora Ele possa colocá-lo sob um tipo de
situação como chicotadas ou tempestades através da qual você pode restaurar em um ano o
que os outros precisam de dez anos, e dentro de dez anos o que os outros precisam a vida
inteira. Deus quer visitar tal pessoa.
***
Se você morre pela nação, você será capaz de ser ressuscitado quando a nação for
ressuscitada. Se você morre pelo mundo, você será capaz de ser ressuscitado quando o
mundo for ressuscitado.
***
Deus sempre enviou aqueles a quem Ele confia através do caminho mais íngreme. Este é o
motivo pelo qual muitas pessoas que Ele amava foram sacrificadas.
***
Devemos saber que quando o homem estabelece uma condição de indenização de menor
valor, Deus assume a responsabilidade de suprir a deficiência da condição. Porque isto exige
de Deus uma certa quantidade de tempo para estabelecer o restante da condição, a
indenização é prolongada até Sua preparação disto.
***
Indenização pessoal pode ser paga através do material. Para esse propósito, devemos
somente fazer a bondade semeando coisas materiais antes da realização de um propósito.
***
Aquele que carrega a indenização do mundo receberá tanto a bênção que é destinada para o
mundo como a bênção destinada a ele.
***
Indenização nunca está consumada, a menos que você se dedique e lute.
***
Eu sigo o caminho de restauração através de indenização, enquanto vocês seguem o caminho
do Princípio.
***
Primeiro seja golpeado, então roube a bênção. Se Satanás golpeia você que tem feito o bem,
golpeando você mais de três vezes, então o Céu o golpeará.
***
Somos ofertas. Primeiro Deus, que as tem recebido, pode usufruir, então toda a humanidade
que tem sido redimida. Somente depois disso, nós, as ofertas, usufruímos.
***
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É uma regra fundamental que uma oferta deve sempre ser oferecida na linha de frente, e não
em uma situação pacífica.
***
Reconstrução não pode ser feita sem uma oferta. Recriação é feita iniciando com algo,
embora a criação começa do nada.
***
O propósito de uma oferta é liquidar os débitos de pecadores. Assim, ela está na posição de
dar algo para os outros.
***
Oferecer material é indenizar a Era do Velho Testamento; sacrificar a carne é indenizar a
Era do Novo Testamento; e servir a Vontade de Deus com coração e lágrimas é restaurar a
Era do Completo Testamento.
***
Não nos juntamos à Igreja de Unificação para receber felicidade, mas para dar ao mundo o
fermento feito da felicidade que tiramos de nós mesmos.
***

3. Obediência
Seja obediente aos comandos. Embora um comando possa não ser justo, seja obediente a ele.
Ao seguir o comando, você será capaz de superar a autoridade daquele que comanda.
***
Se você não executa a ordem do Céu no nível individual, como Deus pode dar a você a
bênção no nível familiar?
***
Obediência absoluta e rendição absoluta colocam você na posição de um objeto. Inveja e
ciúme colocam você na posição de conflito.
***
O sujeito leal e o sujeito traidor originalmente pertencem à mesma classe de pessoas. Mas o
primeiro é obediente à vontade de seu rei, enquanto que o segundo é autocentrado. O sujeito
leal trilha o caminho reto, e seu início e fim são sempre os mesmos.
***
É Deus que capacitou você a ter uma mente sincera, por isso você deve inclinar diante Dele
com essa mentalidade. Você também deve sentir arrependido diante Dele e de Sua Vontade.
***
Deus está procurando por uma pessoa historicamente obediente. Seja uma pessoa que é
obediente aos comandos e que espera ainda maiores comandos.
***
É natural ser obediente a um superior, mas você deve ser capaz de obedecer e se sentir
envergonhado mesmo diante do comando de um filho.
***
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Ser obediente significa tornar-se uma unidade com o sujeito e tomar parte em sua glória.
***
Até agora Deus advertiu, mas não ordenou. O tempo chegou quando Ele ordena, mas o
número daqueles que recebem Sua ordem será extremamente limitado.
***
O definitivo determinante de sucesso ou fracasso é somente a lealdade.
***
Deus nunca pode ignorar aqueles que são verdadeiramente leais. O que importa no final, não
é seu conhecimento ou posição, mas a sinceridade com qual você ama as circunstâncias
dadas por Deus há muito tempo. Olhem para Yoo Kwan Soon [uma garota que defendeu um
movimento pela independência da Coreia]. Ela não tinha nada do que se orgulhar, mas ela
foi leal quando a nação fracassou em ser leal, mesmo quando ela enfrentou circunstâncias
que tornariam a lealdade impossível. Assim, ela estabeleceu um padrão de lealdade para esta
nação, não é?
***
Após o período de lealdade vem o período quando apresentamos nossas ofertas, as quais
determinam o sucesso ou o fracasso. As figuras centrais que foram responsáveis pela história
de restauração não fracassaram no período de lealdade, mas no período de oferta.
***
É verdade que a felicidade e glória genuínas jorram a partir de onde as pessoas estão mais
tristes, miseráveis e agonizadas.
***
Uma nação nunca perecerá se seus líderes e seguidores se comunicam em lágrimas genuínas
em busca de um propósito comum. Além disso, como a humanidade poderia perecer se
nossas lágrimas e as lágrimas de Deus se misturassem? Os homens estão destinados a chorar
nos Últimos Dias, sejam lágrimas de tristeza ou lágrimas de alegria. Que tipo de lágrimas
vocês derramarão?
***
Eu nunca receberei sua sincera lealdade de forma impensada. Se minha sinceridade é menor
do que a sua, eu serei ferido por Deus.
***
O que não é verdadeiro nunca pode permanecer na história. Ofereça verdade. Os israelitas
deveriam ter obedecido Moisés de forma absoluta até a destruição das sete tribos de Canaã.
Até o Senhor estabelecer a soberania de Deus em uma nação e restaurar outras nações
através desta nos Últimos Dias, você deve obedecê-lo absolutamente.
***
Quando faz um depósito em um banco e então quer fazer uma retirada, você deve ter um
determinado procedimento. Quão mais complicado deve ser o procedimento para restaurar
uma vida já morta? Sendo que você não conhece os detalhes deste processo difícil,
obediência é o caminho mais sábio.
***
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Diante de Deus deve haver três tipos de pessoas: aquelas que são aventureiras, aquelas que
são leais e aquelas que são obedientes. Se não pertencemos a nenhuma destas categorias, não
podemos entrar no reino Celeste.
***
Todos podem e devem ser obedientes, mas nem todos podem se submeter. Indenização pode
ser feita somente através de submissão.
***
Você que está seguindo o Céu não deve reclamar contra o que estou fazendo, quando está
somente julgando a partir das aparências.
***
Não reclame contra Deus. Sua reclamação se tornaria um pecado que dificilmente poderia
ser perdoado.
Quando você é acusado por alguma razão, faça um esforço sincero para indenizar mais do
que aquilo que você é acusado.
***
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SOBRE A VONTADE DE DEUS
VII. Julgamento
Julgamento vem após a lei celeste ser estabelecida. Julgamento não é feito pela força, mas
pelo amor de Deus, i.e., pelo derramar de sangue, suor e lágrimas.
***
O propósito do julgamento não é capturar homens, mas capturar o inimigo. Ele não busca
liberar todas as coisas, mas liberar os homens.
***
Julgamento individual deriva da forma como utilizamos nossos recursos materiais, nossa
família e nosso coração.
***
Não tenha medo do julgamento de Deus. Se espera que você se torne um representante de
Deus, e assuma a missão de julgamento no lugar de Deus.
***
Se você se abstém de julgar seu pior inimigo, os filhos dele virão para seu lado. Que
julgamento mais severo poderia vir sobre um inimigo do que este?
***
A nacionalidade de Jesus é diferente da nossa porque sua ideologia é diferente. Se nos
unimos com sua ideologia, idioma e forma de ser, passaremos a ser de sua nacionalidade.
Devemos acreditar em Jesus e compreender seu amor em nossa vida prática.
***
Embora você tenha a justa indignação que pode penetrar neste mundo, isto se tornará em
nada em sua geração a menos que você a tenha conectado com Deus.
***
Quando um homem bom golpeia um homem mal para ele se tornar bom, este será
infinitamente grato ao homem que o golpeou. Mas quando um homem mal golpeia um
homem bom, ele continuará a ser um inimigo para esse homem bom.
***
Como você pode declarar publicamente alguém como sendo um inimigo antes de Deus
declará-lo como inimigo?
***
Você deve se tornar uma espada para cortar este mundo de morte.
***
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O propósito do julgamento não é confinar os pecadores no inferno. Definitivamente é
restaurar nossos inimigos, e até mesmo Satanás.
Bem e mal, Deus e Satanás estão opostos em 180 graus e em conflito um com o outro.
Portanto, vá para os lugares mais odiados pelo mundo pecaminoso e lá você encontrará Deus
e Sua Vontade. Uma maneira para evitar o julgamento nos Últimos Dias é desistir do que as
pessoas mais gostam no mundo pecaminoso e gostar do que elas mais odeiam.
***
Quão significativo deve ter sido para Jesus ser capaz de orar por seus inimigos mesmo no
momento de sua própria morte.
***
Você não deveria se sentir à vontade até que Deus aprove. Não esqueça que você deve
atravessar ao menos por sete picos de dificuldade do problema de Caim e Abel.
***
Você não pode dizer em qual momento Deus decidirá como utilizar você. Tudo isto depende
de como você passa por um pico decisivo.
***
Tudo que você faz desde o momento de se juntar à Igreja de Unificação até o momento de
sua morte servirá como o conteúdo pelo qual Deus julga você.
***
Se o passado não se conforma com a bondade de hoje, devemos julgá-lo sem misericórdia.
A Igreja de Unificação é o lugar onde dispomos de toda a história passada e criamos a nova
história.
***
Aquele que é mais golpeado permanecerá, enquanto que aquele que mais golpeou perecerá.
***
Os Últimos Dias são como a colheita de outono. Nas diferentes denominações cristãs,
muitos tipos diferentes de grãos deram fruto, cada um tendo seu próprio valor. Mas não
importa quão bem cultivados possam ser, a menos que sejam colhidos pela foice de seu
mestre, eles apenas se tornarão presas para os pardais do outono. A razão pela qual o
Cristianismo está dividido em muitas denominações nos dias atuais é que agora é o tempo
quando o grão deve encontrar o armazém para ser estocado.
***
Os Últimos Dias é a estação quando Deus colhe e classifica o que Ele esteve cultivando
providencialmente por 6.000 anos. Portanto, que tipo de fruto você individualmente ostenta
é um assunto de grande importância.
***
Nos Últimos Dias, o julgamento pelos santos precede o julgamento por Deus e Jesus (I Cor.
6:2). Portanto, os testemunhos dos santos são importantes, e você deve ter três pessoas que
possam testificar sobre você. O conteúdo de seus testemunhos serão decididos por quão
profundamente você tem compartilhado tristeza, dor e alegria com elas.
***
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Julgamento não existia no tempo da criação. Portanto, a fim de golpear Satanás, Deus
estabelece uma condição golpeando primeiramente Seu Filho Unigênito (Jesus). Assim,
Satanás não foi capaz de acusar Deus. Devemos orar por Deus, para que Ele possa golpear
Satanás golpeando primeiramente a nós da mesma forma que Ele golpeou Satanás
golpeando primeiramente Jesus. Se homens espirituais nos vêem golpeados desta maneira e
sentem compaixão por nós, seu ressentimento será varrido. Entretanto, devemos saber que
Deus chora e lamenta após Ele nos golpear.
***
Conduza sua vida baseada no padrão do Princípio, para que a condição do Princípio não
possa acusá-lo.
***
A gratidão sentida por pessoas imperdoáveis, quando elas são perdoadas, é muito maior do
que a gratidão sentida por aquelas que são perdoáveis. Em meu coração, eu quero perdoar
até mesmo Satanás depois que todas as coisas forem restauradas.
***
Tenha medo que você possa deixar lamentação em sua morte.
***
Virá o dia com temor e dor quando nós, fiéis buscaremos o fruto substancial de uma semente
cósmica de bondade semeada anteriormente. Esse dia é o Dia do Julgamento.
***
A menos que você possa assumir a responsabilidade de liquidar o ressentimento de Deus, o
ressentimento de todas as coisas, e o ressentimento da humanidade, você será incapaz de
evitar o julgamento do medo indizível, do desespero e do ressentimento nos Últimos Dias.
***
Se atinge a perfeição, você pode julgar tudo que está no processo.
***
Vamos colocar Satanás diante da lei celeste e julgá-lo.
***
O Criador deve julgar, porque Ele estabeleceu Sua visão pública do mundo.
***
Julgamento é determinado quando você eleva novamente o coração de Deus em si mesmo.
***
Um vencedor é bem vindo pelo mundo, mas um perdedor é rejeitado por ele. Inferno é o
lugar onde um perdedor lamenta e se entristece.
***
Devemos pedir para Deus adiar o dia do julgamento do mundo a fim de salvar o mundo.
***
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Você não pode criar o Dia do Julgamento a menos que possa trilhar um caminho superior ao
caminho daqueles que não conhecem nada sobre o Caminho da Vontade de Deus.
A Igreja de Unificação será julgada primeiro, então o restante do mundo.
***
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SOBRE A VONTADE DE DEUS
VIII. Reino do Céu
O Reino do Céu é estabelecido quando o mundo se torna uma sociedade de famílias na qual
toda a humanidade se une centrando no coração de filhos, o coração de cônjuges e o coração
de pais.
***
O segredo de encontrar o caminho para o Reino do Céu é estabelecer uma boa família.
Servindo seus pais e trazendo seus filhos, vamos cruzar o Jordão cantando canções de vitória.
***
Até hoje, muitas pessoas têm desejado entrar no Reino do Céu, mas ninguém desejava ser
responsável em estabelecê-lo. Devemos ter o ideal do Terceiro Céu e pensar sobre esse
Reino mais do que sobre comer, beber e dormir.
***
O Reino do Céu é a extensão da vida familiar.
***
Você deve atravessar o inferno a fim de alcançar o Reino do Céu.
***
Realizar o Reino do Céu consiste da restauração de famílias. Você não pode entrar nele a
menos que se case e restaure a base de quatro posições.
***
Vamos dedicar esta nação e o mundo de volta para Deus e estabelecer o Reino do Céu na
terra, onde damos as boas vindas ao Pai Celeste e vivemos com Ele.
***
O Reino do Céu é o lugar onde podemos amar uns aos outros, elevar uns aos outros e
respeitar uns aos outros.
***
A sociedade ideal é a perfeição do ideal de amor. Este será um mundo lindo onde aqueles
que substancializaram em si mesmos o amor de Deus vivem em completa satisfação de
coração. Os rostos daqueles que vivem na sociedade ideal somente serão belos porque
estarão na luz eterna. Homens perfeitos serão todos parecidos internamente.
***
Se você pode tratar todos os pais, irmãos e irmãs, e filhos do mundo como se eles fossem
seus familiares, você terá a chave para o Reino do Céu.
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O mundo original da criação é um mundo livre onde as condições são desnecessárias.
Estamos destinados a nos encontrarmos nesse mundo. Vamos para lá alegremente.
***
Evite conflitos e realize relacionamentos harmoniosos. O mundo original da criação é o
mundo de correlatividade, e essa é a forma de vida mais adequada para o homem.
***
A vida no Reino do Céu é a vida de consultar e relatar.
***
A menos que você possa amar até mesmo estranhos mais do que ama seus próprios irmãos e
irmãs, você não pode entrar no Reino do Céu. Você deve amar as pessoas da mesma forma
que ama Deus.
***
O Reino do Céu é o mundo do coração.
***
Não deveríamos acreditar em Jesus a fim de entrar no Reino do Céu, mas a fim de abrir a
porta de salvação do inferno.
***
Quando vai para o Reino do Céu, você não deve sentir que vai para lá para seu próprio
benefício. Você entra no céu para confortar Deus que esteve perdido em tristeza, solidão e
dor por 6.000 anos, porque Ele perdeu Seus filhos e Seu trono para a sombria soberania de
Satanás.
***
Hoje, os cristãos procuram entrar no Reino do Céu, mas nunca lhes ocorreu que eles devem
cumprir suas tarefas como os cidadãos do Reino.
***
Quanto você tem vivido pela Vontade de Deus por toda a sua vida determinará sua posição
no Reino do Céu. Portanto, você mesmo sabe muito bem se pode ir para o Reino do Céu ou
não. Para qual propósito você tem se alimentado, dormido, apreciado, rejeitado, vindo e indo,
decidirá se você pode ou não ir para o Céu.
***
Antes que possa entrar no Reino Celeste, você deve ser capaz de viver feliz com pessoas de
sete nacionalidades diferentes.
***
Você deve chamar Satanás para testemunhar que você é um filho de Deus em três aspectos:
em sua vida familiar, em sua vida social e em sua vida de serviço a Deus. Somente desta
forma você pode entrar no Reino do Céu.
***
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Coração: o centro da mente materna
Circunstância: o centro da vida
Esperança: o centro da atividade social
Você deve ser uma pessoa que pode estabelecer o Reino do Céu ao invés de apenas ser uma
pessoa que pode ir para lá. Aqueles que podem ir para o céu são aqueles que desejam ser
dependentes de Deus, mas aqueles capazes de edificar o Reino são pessoas que podem
tornar Deus dependente delas.
***
O certificado de sua qualificação para entrar no Reino do Céu reflete que você tem vivido
com um desejo de amar Deus mais forte do que comer, dormir ou amar seus próprios filhos.
***
Deus está desenvolvendo o movimento para a restauração da verdade através da Palavra e o
movimento para a restauração do amor através da vida a fim de estabelecer o Reino do Céu.
***
O Reino do Céu não pertence somente ao homem, mas também a Deus. Portanto, a menos
que o homem estabeleça a idéia do Reino do Céu a partir do nível individual até o nível
cósmico nesta terra, a Vontade de Deus não pode ser realizada.
***
O jardim do Éden original é o jardim no qual Deus pode desfrutar, o jardim da vida eterna e
o jardim do amor eterno.
***
Não existe distância entre aqueles que aperfeiçoam o amor. A essência do amor pode
administrar o mundo eterno.
***
Devemos nos tornar o material que edifica o Reino do Céu.
***
O mundo ideal é aquele no qual vivemos para o benefício dos outros.
***
Devemos ser capazes de edificar o Reino do Céu para os 220 milhões de pessoas de nossa
nação e dizer a elas: "Por favor, entrem."
***
Você pode obter felicidade somente quando tem a vitória de coração.
***
O Reino do Céu não começa a partir de amanhã, mas a partir do momento atual.
***
Embora não tenha nada, você é feliz porque está comendo com a Pessoa mais maravilhosa.
***
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Não procure felicidade através de coisas relativas. É mais importante descobrir a si mesmo.
***
Você pode entrar no Reino do Céu após estabelecer o padrão de piedade filial de Jesus, que
disse a Deus: "Não faça como eu quero, mas como Tu queres, Pai," e que disse para Satanás,
"Eu me entrego a você."
***
O Reino do Céu é o lugar que se entra como um esposo e esposa com seus filhos que se
unem uns com os outros.
***
Quanto mais inter-relacionamentos são adicionados, mais felicidade existe. Até mesmo Deus
é solitário quando Ele está sozinho.
***
Muitos conhecem o conteúdo do Reino do Céu, mas nem tantos podem ir lá. Primeiro
devemos estabelecer a condição livre de acusação pela regra do Princípio.
***
Podemos ir para o Reino do Céu através de viver, educar e estabelecer a tradição. A Vontade
não deve estar centrada em nós mesmos.
***
É ideal unir o passado, o presente e o futuro perfeitamente.
***
Você não pode entrar no Reino do Céu a menos que possa realizá-lo no nível familiar. Você
deve assumir a mesma posição como aquela do Messias que pode salvar todas as famílias.
***
O Reino do Céu é realizado somente quando são estabelecidos templos ramais tendo o Pai
como o templo central. O Reino do Céu é o lugar onde podemos ir e voltar livremente a
partir dos indivíduos para as famílias e para as nações.
***
A menos que você possa manter em uma era pacífica, a mente com a qual você amava os
membros da Família durante a era de perseguição, você não será capaz de viver no Reino do
Céu eterno.
***
O Reino do Céu começa com uma família. Aquele que não pode encontrar Deus em seu
cônjuge, não pode entrar no Reino do Céu.
***
O Reino do Céu começa com arrependimento. Arrepender é estar ciente sobre uma tristeza
maior do que de Noé, Abraão e Jesus, e todos que sofreram a agonia histórica.
***
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Bons pais vivem de forma feliz com seus bons filhos centrando em seu verdadeiro amor
paternal. Felicidade familiar é realizada nesta base. Somente quando clãs, uma nação e
estado estão estabelecidos neste fundamento, o Reino do Céu é feito. Entretanto, a religião
tem buscado até agora somente por indivíduos.
Você não pode entrar no Reino do Céu a menos que se torne uma pessoa de quem três
gerações (o passado, o presente e o futuro) do mundo possam ter orgulho.
***
O centro não é o homem, mas Deus. Portanto, nenhum mundo ideal centrado no homem
pode ser realizado.
***
O mundo ideal não é realizado centrado no cérebro do homem, mas sobre seu amor.
***
O Reino do Céu é o lugar que se centra ao redor do amor de Deus.
***
A Vontade de Deus deve ser sua motivação. O Reino do Céu não virá se sua motivação
começa com você mesmo.
***
Quando mente e corpo estão nivelados, o Reino do Céu é realizado na mente.
***
O mundo do amor não distingue entre acima e abaixo.
***
Amar os outros e a origem do Reino do Céu.
***
Acreditamos, não pelo propósito de ir para o Reino do Céu, mas pelo propósito de edificá-lo.
O caminho da edificação não é plano, mas um caminho sacrifical.
***
É Satanás que dá a você um bilhete de ingresso para o Reino do Céu. Assim, você deve
obtê-lo dele. Você deve dominá-lo na posição de um filho de Deus.
***
Você vai para o Reino do Céu passando pela trilha do amor.
***
O ponto de encontro do coração humano e o coração celeste é o ponto de início da felicidade.
***
Consciência é o ponto de início de Deus e a origem do Reino do Céu.
***
O procedimento para seguir para o Reino do Céu deve ser seguido na terra.
***
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Um lugar que você quer ver é um lugar para onde você quer ir; um lugar para onde você
quer ir é um lugar onde você quer ficar; e um lugar onde você quer ficar é um lugar onde
você quer viver.
***
Alguém que poderia ser lembrado na mente de Deus possivelmente vai para o inferno?
***
Somente aqueles que pretendem realizar a Vontade de Deus ao risco de suas vidas podem ir
para o Reino Celeste.
***
Quando a tristeza de um indivíduo emerge como a tristeza do mundo inteiro, este é o mundo
ideal.
***
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SOBRE PALAVRAS,
CARÁTER E CORAÇÃO DE DEUS
I. Palavras de Deus
1. Palavras de Deus
Palavras de Deus devem ser recebidas como tendo o valor de toda a criação. Portanto,
quando não ouve as palavras de Deus depois que elas são faladas, você virá a ser julgado.
***
As palavras de Deus pertencem a toda a humanidade. Assim, dê todas as palavras para Deus.
***
As palavras de Deus são nossos ativos.
***
As palavras de Deus não devem permanecer apenas como palavras. Há desenvolvimento
somente após estas palavras serem praticadas e então a evangelização perfeita do mundo se
tornará possível.
***
Tanto aquele que fala as palavras oficiais de Deus como aquele que as ouve, deve assumir a
responsabilidade sobre elas.
***
Problemas da vida podem somente ser resolvidos por algo que também tenha vida. Sendo
que as palavras de Deus têm vida, quando as transmite, você deve falar com a faísca de vida.
***
Quando você fala as palavras de Deus, lembre de suas raízes históricas e pense sobre seu
caráter cósmico. Quando você trabalha, derrame o suor de ressurreição com o coração de
restaurar o cosmos inteiro.
***
Você deve dar as palavras de Deus com toda sua sinceridade porque alguém as deu para
você com toda a sua sinceridade. Você deve dá-las com todo seu coração, acrescentando o
coração de Deus a elas.
***
Minhas palavras podem soar fáceis de falar. Mas antes de falar confiantemente, eu investigo
e verifico estas coisas, provando se são verdadeiras. Portanto, as palavras da Igreja de
Unificação são faladas confiantemente na forma de afirmação ("Isto é assim") e não na
forma de conjectura ("Isto pode ser assim").
***
83

Quando você vai para a cama, abrace o Princípio; quando você acorda, acorde com o
pensamento do Princípio. Você aprendeu o Princípio Divino, contudo, você não tem
estudado sua aplicação. A menos que você saiba como aplicá-lo, como pode viver uma vida
dentro do princípio?
***
Entenda as palavras de Deus não apenas com seu coração e mente, mas com seu corpo e
realize-as. Devemos nos tornar equipados com as palavras de Deus, como uma bomba
atômica de palavras de Deus. Portanto, não devemos falhar quando estamos destinados a
explodir.
***
O que importa não é quanto você compreendeu o Princípio, mas quanto você o tem
praticado. Primeiramente você deve conhecer a Vontade de Deus, então assumir
responsabilidades em Seu lugar, e então eliminar Seu ressentimento histórico.
***
As palavras de Jesus eram consideradas como uma fonte eterna de vida, não eram? Você
também deveria tornar-se uma fonte infindável de vida, não apenas uma fonte, que jorra
palavras somente quando é abastecida com elas.
***
Quando você serve e marcha adiante centrando no Princípio e em Deus, eu assumirei
responsabilidade por você.
***
Quando você transmitiu as palavras de Deus ao risco de sua vida?
***
Para a restauração do mundo, nossas palavras devem ser semelhantes de acordo com a
escolaridade e o padrão conceitual. Para esse propósito, devemos conduzir e unir todas as
ideologias do mundo em uma única direção unificada centrando em nosso pensamento.
Também devemos resolver os muitos problemas das igrejas cristãs.
***
Ouça quando alguém fala e avalie suas palavras. O início e o fim de suas palavras são os
mesmos? Avalie suas palavras verificando para qual benefício as palavras têm sido faladas.
***
Palavras não se projetam verticalmente. Elas se espalham horizontalmente, centrando ao
redor da pessoa que as fala. Portanto, você não deve falar arbitrariamente.
***
Você não deve prejudicar os outros com suas palavras.
***
Não compreenda as palavras de Deus somente com sua cabeça, mas as conheça em seu
coração e as perceba através de seu corpo.
***
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Cada palavra que falo deve ser deixada como minha vontade.
Torne-se uma unidade com as palavras de Deus. Multiplicação seguramente começa se você
torna sua mente uma unidade com as palavras de Deus e as pratica ativamente.
***
As palavras de Deus podem criar a personalidade da mais elevada bondade, o ser da mais
elevada felicidade e o ser do mais elevado amor.
***
Nunca vamos profanar o orgulho de Deus falando indiscretamente.
***
Você pode se sentir falando antes de Deus falar orgulhosamente. Mas não impeça Ele de
fazer Seu trabalho.
***
Adquira uma riqueza de experiências. Eu falo somente baseado em minhas experiências de
lutar e vencer historicamente. Esta é a razão pela qual meus discursos sempre soam reais.
***
Nos Últimos Dias, uma única palavra ou frase decidirá o destino de céu e terra, e a história
do mal, que começou a partir do Alfa e termina no Omega. Portanto, nos Últimos Dias
ouviremos dois tipos diferentes de palavras: palavras de Deus e palavras de Satanás, as quais
também foram ouvidas pelos primeiros antepassados humanos no Jardim do Éden. Você
deve claramente distinguir entre as duas e seguir a anterior.
***
O Princípio Divino ensinou você como encontrar Deus, mas não ensinou como viver com
Ele. Esse é o motivo pelo qual você precisa de mim.
***

2. Lei
Afirme o princípio das coisas. O mal nunca poderá controlá-lo. (Insista no princípio
fundamental).
***
Deus esteve lutando até hoje, mas Ele nunca lutou uma batalha irracional. Ele sempre travou
batalhas pela lei celeste. Aprenda a lei pela qual você pode lutar contra Satanás. Se você não
observa a lei celeste, Satanás acusará você e Deus será incapaz de reconhecê-lo.
***
Permita que a lei celeste se coloque sempre na sua frente. Do contrário você fracassará.
***
Se você se centra ao redor de si mesmo e vai contra a lei celeste, você estará
automaticamente rejeitado.
***
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Nunca procure vingar-se. Se algo vai contra o princípio do Céu, isto automaticamente
perecerá.
***
Deixe uma idéia se colocar acima de você mesmo, e deixe a lei celeste se colocar acima da
idéia. Se você se coloca acima da lei celeste, você se tornará um traidor. Se você permite que
a lei celeste esteja acima de si mesmo, isto servirá de escudo para você, e Satanás não pode
golpear a lei celeste.
***
O número 4 vem a partir do número 3. Se você arranja Deus, Adão e Eva, e os filhos em
uma linha reta, eles formarão o número 3. Mas se estão arranjados funcionalmente, eles
formarão o número. O número 3, vindo a partir do número 1, é um número fundamental. O
propósito da regra de criação baseado no número 3 é, tal como desenhar um círculo, para
manter a existência eterna de Deus.
***
Um milagre está de acordo com princípios científicos, mas é um fenômeno instantâneo, o
qual ocorre com seu espaço de tempo reduzido.
***
Toda a verdade deve ser buscada na terra, não no céu, e é na terra que a Vontade é feita nos
Últimos Dias. Portanto, a verdade de Deus deve ser buscada aqui na terra.
***
A manifestação vertical do número 3 é o osso, e a manifestação horizontal é carne.
***
Embora a Bíblia tenha seus muitos escritores diferentes, sua direção ou propósito é
consistente, e por isso, olhando para ela não podemos negar a existência de Deus. A história
não tem seguido sua direção acidentalmente. Por trás da história, um grande Poder tem
trabalhado para decidir sua direção.
***
Um Deus que se ajusta nas limitações de nossa concepção é inútil. Deus não pode ser
compreendido pela concepção ou lógica do homem. Deus é um ser eterno que transcende o
âmbito da lógica limitada do homem.
***
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SOBRE PALAVRAS,
CARÁTER E CORAÇÃO DE DEUS
II. Caráter
Aqueles que podem dar sem limite, podem receber sem limite. Vamos permitir a nós
mesmos sermos bem utilizados por milhões de pessoas.
***
Dê o ideal com suas palavras, demonstre a prática por seu caráter e dê amor com seu
profundo coração.
***
Torne-se um homem de caráter para que Deus possa dizer que Ele não pode viver sem você.
***
Quando você se torna um homem de caráter perfeito, sua própria vida diária é oração.
***
Ore com frequência para tocar sem limites o poder espiritual. Você deve se tornar uma
pessoa que vive através deste poder.
***
Seja um homem que pode respeitar seu próprio caráter. Você também deve sentir que é
respeitado por todas as coisas sem qualquer vergonha. Então olhe para seu mundo objetivo
dizendo: "Sigam meu exemplo."
***
Aqueles que abraçam milhões de pessoas e dão a elas algo, receberão algo a partir delas.
***
Se você se torna uma pessoa que é invejada pelos outros e apreciada por Deus, você estará
em um mundo alegre de relacionamentos mútuos.
***
Torne-se um homem imutável diante da Vontade de Deus. Deus está procurando filhos
imutáveis em quem Ele pode confiar eternamente.
***
O que importa para Deus é se Ele tem ou não um homem que pode ter orgulho do futuro
eterno, ao invés do agora.
***
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Embora você possa viver de uma maneira que sua mente e corpo estejam unidos, esse tipo
de vida somente não pode ser a melhor vida. Somente quando você cria unidade com a
Vontade de Deus, sua vida pode se tornar a melhor vida.
***
A fim de tornar-se um homem vitorioso, você não deve somente vencer a situação mais
miserável, mas também ser capaz de amar generosamente seus inimigos.
***
Um homem de bondade é uma pessoa que vive de acordo com a Vontade de Deus. Em
outras palavras, quando a direção da Vontade de Deus e a direção da vida do homem estão
de acordo uma com a outra, sua vida se torna boa.
***
Você deve santificar o local onde se coloca para viver de tal maneira que você faz seu corpo
representar o solo sagrado, sua mente representar o céu, e seu coração, o Pai Celeste.
***
Um homem de caráter é aquele que, terminando seu próprio trabalho rapidamente, pensa
sobre as outras pessoas.
***
Com o critério da bondade, podemos classificar toda a humanidade do mundo em três
grupos: primeiramente, aqueles que são opostos ao bem; em segundo, aqueles que conhecem
o bem, mas não o perseguem ativamente, vivendo na zona intermediária; e em terceiro,
aqueles que desejam assumir a responsabilidade de fazer o bem. É o terceiro grupo de
pessoas que são necessárias para a Vontade de Deus.
***
Se trabalha mais e fala pouco, você será um vencedor. Mas se faz pouco e fala muito, você
será um fracasso.
***
Seja um homem de zelo, um homem de bom sabor, um homem que é necessário, um homem
exemplar, um homem que sacrifica primeiro e desfruta mais tarde, um homem que é bom
juiz de situações e missões.
***
Faça seu lema de vida "conhecer o Pai." Onde você possa ir, conduza sua vida buscando e
encontrando o Pai.
***
Tal como vários e diferentes pássaros se reúnem em uma grande árvore, assim fezes
poderiam se prender a você enquanto trabalha. Mas você deve caminhar tendo dignidade
interna. Seja uma pessoa maravilhosa que pode dançar agradavelmente no ritmo do universo.
***
Nunca perca sua dignidade.
***
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Eu sou uma pessoa sem dinheiro, mas minha vontade é elevar o mundo. Se eu tenho alguma
coisa do que me orgulhar, é isto. Sempre considere para qual propósito você come, dorme ou
faz as coisas.
***
Você deve ser uma pessoa que pode se orgulhar do ontem, não se privar do hoje e esperar o
amanhã.
***
Estude uma pessoa por mais de três anos antes de julgá-la.
***
Somente depois que você possa se dar bem com 12 tipos diferentes de pessoas, você pode se
juntar à família de Jesus.
***
Antes que eu espere ser o mestre do universo, devo primeiramente alcançar a autoperfeição.
Esse é meu lema. O amor, a vida e a verdade de Deus podem se desenvolver nesta base de
autocontrole.
***
Não se torne uma folha, que muda de acordo com as circunstâncias.
***
Uma coisa bela nunca tem uma única cor. Um arco-íris de sete cores é lindo. Tenha muitas
experiências. A vida deve ser rica.
***
Marche adiante pensando que seres substanciais são mais importantes do que palavras e
dedique seu esforço para restaurá-los.
***
O que permanecerá de um homem no futuro não é uma questão importante. A coisa mais
importante é como seu próprio coração, seu próprio padrão interno, e seu próprio valor
subjetivo são agora.
***
Quando está conectado com o padrão do valor infinito, você é imutável. Falando de forma
geral, somente pessoas precipitadas e assustadas buscam valores relativos e propósitos
relativos.
***
O homem é o objeto substancial de Deus. Portanto, Deus quer desfrutar através de você.
Mas se é um objeto substancial de Deus defeituoso com os aspectos da natureza decaída tais
como inveja, ciúme e arrogância, como Ele pode sentir felicidade através de você?
***
Você não pertence a si mesmo. Sendo que você é um fruto da história de 6.000 anos, você é
uma posse pública da história.
***
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Céu e terra e todos os homens são seu corpo. Você deve ter o tipo de caráter que pode
considerar céu e terra e todos os homens como se eles fossem sua própria carne.
***
Se quer viver uma vida mais rica que os outros, você deve ter mais elementos de sabor
profundo do que os outros.
***
Não espere ter uma vida calma e plana. A natureza não é mais bela com suas muitas curvas?
***
Existem três tipos de pessoas: aquelas que são definitivamente necessárias, aquelas que não
faz nenhuma diferença se existem ou não, e aquelas para quem seria melhor não existir.
***
Não seja um expectador da Vontade. Aqueles que ficam ao redor e não fazem nada, na
celebração de Deus somente ficam no caminho dos outros.
***
Deus veio até mim a fim de sentir alegria através da minha vida.
***
Quando as pessoas neste mundo são pobres, elas desejam receber. Mas devemos dar algo,
mesmo se somos pobres.
***
A vitória final é obtida pelo dar infindável, mesmo de suas coisas mais preciosas, pelo amar
infindável, e pelo sacrificar infindável. Para que a América domine o mundo inteiro hoje, ela
deve não dar somente para o mundo livre, mas também para os países comunistas. Então
todos eles ajoelharão em respeito.
***
Não viva sua vida como se você estivesse medindo-a com uma régua.
***
Antes que repreenda alguém, você deve ter certeza que se estivesse na posição dessa pessoa,
faria melhor do que ela, e então elogie algum aspecto bom nela.
***
Somos os pioneiros da verdade, os pioneiros da vida e os pioneiros do amor. Portanto,
vamos pensar melhor sobre nossas mãos e saber que Deus quer alcançar Seu desejo através
delas. Vamos assumir profundamente no coração, que Deus quer tocar seres substanciais
através de nós, ver nossos irmãos e irmãs através de nós, e salvar e ter domínio sobre o
mundo inteiro através de nós. Vamos também compreender através de tudo isso que nossos
olhos, narizes, ouvidos e bocas não são apenas nossos, mas pertencem a Deus.
***
O universo é sua matéria-prima. Apesar de tão grande e amplo ele possa ser, ele se ajustará
em sua mente.
***
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Se quer receber quando deveria dar, então você perecerá. Vamos ter o coração que quer dar
o pouco que possamos ter.
***
Não temos nem saúde e nem dinheiro, mas vamos fazer os outros felizes e bons.
***
Sendo que Deus é o Rei da fé, Ele busca um príncipe da fé, e sendo que Ele é o Rei do amor,
Ele procura por um príncipe do amor.
***
Trabalhe e lute na consciência para que você seja capaz de ter orgulho de si mesmo e estar
diante de Deus no futuro.
***
Faça muito, sabendo que você ainda deve ser ressuscitado e que deve apresentar-se no futuro.
***
Nunca poderemos estabelecer um mundo unificado centrado em um padrão mutante de
bondade. Um centro nunca deve mudar. Quanto mais profundo ele é, mais estável será.
Observe o oceano. Ondas podem estourar na superfície por causa de uma tempestade, mas o
fundo abaixo da superfície está imóvel. Vamos aprender a partir disto.
***
Não podemos dizer à primeira vista se o eixo de um pião girando está se movendo ou não.
Não importa quão caótico este mundo possa ser, vamos viver com um centro imutável.
***
Se lembra o que deu, você certamente desejará uma recompensa. Tente não lembrar disto
mesmo quando você está dando.
***
Você deve manter a dignidade, decência e persistência celeste.
***
Uma vez que você tenha prometido dar algo ao seu amigo, deve cumprir sem falta. Se você
quebra a promessa, seu caráter ficará manchado.
***
Deus é um Deus invisível. Adão e Eva deviam ser a forma visível e substancial de Deus. Se
o homem tivesse alcançado a perfeição, teria possuído o sangue, a carne e o coração de Deus.
***
Não se permita ter um senso de propriedade até que venha possuir a coisa definitiva e maior.
***
Tenha um vaso grande pronto. Um vaso pequeno pode ser preenchido rapidamente com
água, e então muita água extra será derramada. Embora seja difícil encher um vaso grande,
quando ele transborda finalmente, é porque retém uma quantidade enorme de água.
***
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O ouro é valioso porque sua essência nunca muda, nem mesmo no fogo. Se a vontade de um
homem muda quando é confrontado com dificuldades, ele nunca pode ser chamado de um
homem de caráter e de valor.
***
Até hoje Deus esteve dando a palavra a fim de preparar pelo envio definitivo da Substância.
Ninguém por toda a história foi tão abençoado como nós que estamos colocados nas
circunstâncias onde podemos nos conectar de coração com a Substância como também com
a Palavra.
***
Viver corajosamente e ostentar o fruto final corajosamente é maior do que obter ou perder
qualquer outra coisa.
***
Um sujeito leal e um sujeito traiçoeiro originalmente pertencem à mesma classe de pessoas.
Mas a única diferença é que o primeiro é obediente à vontade e o segundo coloca-se acima
de todas as outras coisas. Um sujeito leal sempre trilha uma linha reta, pois o início e o fim
de Deus são as mesmas coisas para ele.
***
Suponha que existe uma pessoa que dá o bem para os outros, mesmo se tem só um pouco
com ele. Quanto ele dará quando tiver muito?
***
Você deve ter cuidado para não dar elementos “negativos” para aqueles com quem está
conectado.
***
Devemos puxar para nosso coração o Espírito Santo que emergiu como a contraparte da
verdade, o Filho Santo que emergiu como o Deus vivo, e o Deus que é o Deus de amor, ao
invés de colocá-los em um lugar remoto de esperança.
***
Deus é a encarnação do valioso amor mais elevado que pode harmonizar até mesmo com a
mente de uma pessoa má. A fim de que seja semelhante a esse aspecto da natureza de Deus,
como um indivíduo, você deve preparar uma personalidade que pode harmonizar com
qualquer pessoa má.
***
Jesus era o fermento. É um material com o qual se cria harmonia. Jesus veio como aquele
que pretendia apresentar o amor de Deus e ser Seu representante. Por isso ele era o fermento
para amar e restaurar até mesmo Satanás.
***
Quando uma personalidade de baixo valor colide com a personalidade tranquila e humilde
de elevado valor, a primeira desaparece e é absorvida pela segunda.
***

92

Aqueles a quem Deus quer são aqueles que têm um caráter de infinita extravagância e sabor.
***
O propósito definitivo do homem decaído é restaurar a autonomia, a dignidade e o valor de
si mesmo, os quais Deus deu a ele como o futuro propósito de criação.
***
Eu tive que orar três semanas como resultado de proferir uma única palavra descuidada.
***
Um homem de bondade é um homem sacrifical e aquele que dá origem ao amor.
***
Um homem de caráter arredondado é aquele que se ajusta às quatro direções.
***
O fruto, que cresceu em uma árvore de dez anos de idade, recebe a essência do período de
dez anos da árvore.
***
Solo fértil é o local onde as sementes podem crescer perfeitamente. Ele não existe para si
mesmo, mas para as sementes.
***
Se você pode dizer ao mundo: "Eu tenho algo a dizer," "Eu tenho algo para mostrar," e "Eu
tenho algo para deixar," você será capaz de dominar o mundo.
***
Torne-se uma pessoa que tem algo para mostrar e se orgulhar.
***
Um ser valioso a quem Deus busca é uma pessoa que fala, vive e age com disposição junto
com os outros pela eternidade.
***
O centro da personalidade não repousa na verdade, mas no coração.
***
Perfeição está com a pessoa que serve silenciosamente e às vezes pergunta para si mesma.
***
Não traía seu caráter. Você deve estar determinado a se mover quando céu e terra se movem.
***
Aquele que não pode obter uma vitória em sua luta interna da mente, não pode obter vitória
sobre seus inimigos externos.
***
Você deve tornar-se uma pessoa a quem um tesouro precioso pode ser confiado.
***
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Eu não tenho nenhuma amargura em relação aos meus inimigos, mesmo quando estou
enfrentando a morte. Portanto, eu me tornei um vitorioso na Vontade de Deus.
***
Vamos nos tornar pessoas que são apreciadas pelo cosmos.
***
Quando você critica os outros, faça isso na posição de objeto deles.
***
Você deve trilhar um caminho e deixá-lo para todos aqueles que seguem você, para que eles
possam ser capazes de inclinar suas cabeças diante disto.
***
Você deve ser capaz de descobrir o poder da vida que não está prontamente visível.
***
Nosso objetivo é retornar para o estado de Adão antes da Queda. Como Adão não decaído
conhecia somente Deus e não tinha nenhum medo. Assim devemos estar na posição de
servir somente a Deus e conhecer sem medo.
***
Que tipo de pessoa devemos nos tornar? Devemos nos tornar uma pessoa que vive em
benefício de Deus.
***
Quando você tomba e morre na batalha pelo benefício da Vontade de Deus, você deve ser
capaz de dar seu último suspiro por toda a humanidade.
***
Todos têm a área do coração (amor) e a área da missão (tarefa). Aqueles que não possuem
estas duas áreas estão mortos no mundo da existência.
***
Por mais que tenha o desejo de ser a maior pessoa histórica, você ainda deve conhecer na
realidade seu valor. Como uma pessoa indispensável, você iniciou este Caminho da Vontade
de Deus. Você deve preparar seu “eu” autônomo e real. Um corpo de verdade individual é o
mesmo como o ponto focal atual da história cósmica.
***
Embora possa morrer milhares ou dezenas de milhares de vezes, você ainda deve tornar-se
um filho ou filha de quem Deus pode estar orgulhoso. A fim de fazê-Lo brilhar, você deve
desejar tornar-se Seu fertilizante e fundamento.
***
Onde está a fonte da vida? Se você é ignorante sobre seu próprio valor, este será entregue
para outra pessoa, e você irá chorar, sentindo tristeza por ter perdido isto. Nunca seja dessa
forma.
***
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Tudo o que sei é o fato que Deus não pode fazer nada para sentir simpatia por mim.
***
Um rosto lindo não é aquele cujas orelhas, olhos, boca e nariz são belos. A pessoa mais bela
no mundo é aquela cuja mente e corpo estão em perfeita harmonia um com o outro.
***
Um propósito coletivo governa um propósito individual. Mas se seu propósito individual
não é realizado, não há nenhum lugar onde você possa estar.
***
Não é ruim conquistar o cume mais alto. Mas se você pode ocupar um vale profundo e
abraçá-lo, você se tornará um mestre eterno.
***
Depois que terminou um trabalho, você ainda deve agradecer a Deus por trabalhar com você.
***
Um homem de caráter vê, ouve e age. Se não pode agir depois de ouvir centrado na bondade,
você não pode evitar estar sob o domínio do mal. Se você não pode deixar um bom resultado
no final de sua vida, você é um devedor.
***
Somente quando você está livre da acusação de Satanás, Deus pode considerá-lo como Seu
filho e comandá-lo.
***
A menos que cada um de nós tenha uma realização individual que ele ou ela possa se
orgulhar, não podemos sustentar a nós mesmos.
***
A menos que possa controlar o material, você não pode fazer uma coisa grande. Quando
você é conduzido para a pior situação, até mesmo a coisa material mais pequena pode
destruir toda a sua personalidade.
***
Um tolo está alegre quando vê a forma externa, mas um homem sábio está alegre quando vê
o conteúdo interno.
***
Aquele que vê a injustiça, mas deixa isso de lado não é um homem de consciência.
***
A razão pela qual o homem busca inconscientemente o lugar de sua infinita personalidade é
que Deus existe como o sujeito de infinita personalidade.
***
Um homem formidável é uma pessoa que, ao abraçar Deus, resiste.
***
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Agora é passado o tempo quando a personalidade de um homem era julgada através de suas
palavras. Agora é o tempo quando ele é julgado através de seu amor.
***
Se você quer ter orgulho de algo, tenha orgulho da história. O Caminho do Céu tem
autoridade invisível. Um homem de caráter tem historicidade.
***
Um homem de fé deve ter um caráter imutável.
***
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SOBRE PALAVRAS,
CARÁTER E CORAÇÃO DE DEUS
III. Coração
A partir do momento que fica em dívida no coração, você começa a murchar espiritualmente.
Se coloque na posição onde o Céu não possa sentir pena de você. Enfrente o Céu com o
coração que se sacrificaria para salvar o todo.
***
Palavras de verdade somente abrem a porta de uma pessoa. Depois disso, ela deve ser
nutrida através do coração.
***
Coração é o objeto do desejo, enquanto as circunstâncias são nosso ambiente vivo. Amplie
sua vida centrado no coração de Deus.
***
Marche adiante criando em sua mente o fundamento sobre o qual Deus pode visitá-lo. Deus
visita o homem nesse estado de coração que permeia sua carne, ossos e medula óssea. Você
também deve ter este tipo de coração inflamado em seu sangue e carne. Se existem muitos
membros da Família que não estão de acordo com este padrão básico, desordem surgirá.
***
Um bom homem é aquele que sempre pode abraçar todas as coisas com seu coração, o que
quer que ele veja e onde quer que ele vá.
***
Sempre mantenha seu aspecto de coração em um estado que você deixe desprender um
aroma fresco e estimulante aceitável a Deus.
***
O mundo do coração é imutável, mas nesse mundo até mesmo quando a mesma coisa é
repetida de novo e de novo, você nunca se cansa dela.
***
Não existe vida sem coração.
***
Trilhar o caminho no vale do coração é doloroso e miserável. Quando você cava mais
profundamente, mais lágrimas são derramadas e nenhum traço de si mesmo pode ser
encontrado.
***
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Deus deseja visitar cada canto do mundo que Ele criou. Mas ele quer especificamente visitar
aqueles lugares nos quais Seus filhos estão sinceramente preparando o fundamento de
lealdade. Portanto, como os filhos de Deus, vocês devem desbravar até o fim do mundo e
então convidá-Lo.
De agora em diante, tente conhecer a verdadeira situação de Deus, então aprenda a partir de
mim, que não posso evitar romper em lágrimas quando chamo Deus de "Pai!"
***
Seja um herói de amor e um herói de coração. Não importa quão grande homem você possa
ser, você será um fracasso a menos que conquiste o coração da humanidade.
***
Estar em harmonia com os outros é o primeiro passo na direção da felicidade.
***
Verdadeiramente, é importante conectar-se com o Deus que tem estado operando a
providência de restauração desde a Queda, mas é até mesmo mais importante conectar-se
com o coração de Deus desde antes da Queda.
***
Eu não olho para você a partir do ponto de vista do sucesso ou fracasso de sua tarefa, mas
centrado em sua motivação de coração. É importante saber se sua motivação é autocentrada
ou centrada em Deus. Quando seu padrão de coração é o mesmo como o de Deus, todos os
problemas serão resolvidos.
***
Você pode sentir o coração de Deus quando realmente sente tanto em sua mente como em
seu corpo que Deus existe e que você foi criado por Ele, e que Deus e você estão em um
relacionamento de Pai e filho.
***
A menos que desenvolva um senso de coração e sinta isto até os ossos na vida real, você
nunca será capaz de remover sua natureza decaída.
***
Você não deveria criticar aqueles que estão trabalhando centrados no coração do Céu. Pense
de forma elevada sobre a vida equipada com o coração. Aqueles que têm mais coração do
que eu, são pessoas tipo Abel para mim.
***
Na Era das Palavras e na Era da Prática, herança de missão no caso de falha era possível.
Mas na Era do Coração, isto é impossível.
***
O objetivo das palavras de Deus é o ser substancial, e o objetivo do ser substancial é o
coração. Portanto, quando ensinar as palavras de Deus, você deveria transmitir Seu coração.
Aqueles que aprendem as palavras de Deus deveriam se esforçar para compreender Seu
coração através delas.
***
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Procure por um mestre do coração mais do que um mestre do conhecimento.
***
Nos Últimos Dias, religião, filosofia, ideologia e pensamento serão explicados à luz da
religião do coração, da filosofia do coração, da ideologia do coração e do pensamento do
coração, respectivamente.
***
A religião que pode nos conduzir para o mundo do coração é a religião que ensina de forma
impressionante que Deus é o ser mais miserável de todos.
***
Se um membro mais velho perde o padrão de coração exigido por esta idade, Deus não pode
evitar chamar e utilizar um membro novo que encontra o padrão.
***
A menos que se torne um rei do coração, você não pode ser um rei do poder.
***
O lar da bênção eterna é o lugar onde o coração de Deus reside abundantemente. Portanto, se
você possui dentro de si mesmo um lugar onde o coração de Deus pode repousar, Sua
bênção operará através de você.
***
Abençoados são aqueles que têm um padrão interno de coração imutável com respeito ao
Céu, são harmoniosos com os outros, e amam a terra.
***
Deus sempre orienta aqueles que O impressionam através de suas vidas de coração maternal.
Então os filhos de Deus são o orgulho de Seu coração.
***
Dê amor e esqueça que o deu.
***
Quanto mais o amor age, mais ele aumenta. Portanto, eternidade vem somente a partir do
amor.
***
O caminho de um homem bom é uma vida de superação.
***
A razão pela qual o homem busca a coisa maior é que ele originalmente estava relacionado
com Deus, que é o Ser maior.
***
O pecado de espezinhar o coração de Deus é imperdoável. Até Satanás irá considerá-lo
como um satanás, se você comete este pecado.
***

99

Você deve tornar-se o tipo de pessoa que pode subjugar através do coração os outros com
suas personalidades.
***
Sendo que eu sei que existe uma diferença infinita entre o coração de Deus e o meu coração
em relação a Ele, eu sempre encontro uma nova e única experiência para conhecer Deus.
***
Você deve ter o caráter que pode absorver todas as características de Deus.
Ressurreição vem no jardim primaveril de amor, no ambiente desse profundo amor que suas
células parecem estar derretendo no sol da primavera.
***
Não há desigualdade diante do amor.
***
Você deve ter muitas ocasiões através das quais é movido às lágrimas diante de Deus.
***
A raiz do amor existe em Deus. Ele está presente no lugar onde amor paternal, amor
conjugal e amor de filhos se tornam completamente unidos um com o outro.
***
O mundo do coração começa a prosperar somente com a unidade dos desejos com as
circunstâncias.
***
Tenha os recursos que podem se tornar uma fonte de coração.
***
Você pode servir a Deus com toda a sua sinceridade, não porque aprendeu isso de alguém
que orienta ou força você, mas porque esse tipo de coração brota automaticamente a partir
de você. Lealdade, piedade filial e castidade não é uma questão de educação.
***
Viva com o desejo de cuidar dos Verdadeiros Pais ao invés de ser cuidado por eles.
***
Tenha sede de dar. Nunca seja cuidadoso sobre isso.
***
A melhor maneira para estimular o coração de Deus é dedicar seu coração sincero. Se três
gerações de uma família continuam a mesma dedicação de coração, Deus trabalhará nessa
família e seus descendentes nunca perecerão.
***
O coração de Deus é impotente diante da pessoa que, embora esteja sofrendo por causa da
morte de seu próprio filho, tem um coração que pode primeiramente consolar a tristeza do
coração do Pai Celeste que perdeu a humanidade.
***
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Somente o desejo do Pai Celeste deve ser seu desejo; somente a situação do Pai Celeste deve
ser a sua situação; e somente o coração do Pai Celeste deve ser seu coração.
***
Um pai quer dizer para seus filhos: "Sigam o exemplo de seu irmão mais velho." O que
importa depois de tudo é o coração.
***
Coração é a fonte de vida. Ele está conectado diretamente com o mundo espiritual.
Você deve ter um coração que não é o mesmo como os outros.
***
Jesus estava triste representando o doloroso coração de Deus. Sua tristeza deveria ser três
vezes mais do que a dor de Jesus. O coração de Deus tem a tristeza de ter perdido o ideal de
criação e a tristeza histórica de ter enviado profetas e santos para fazê-los lutar contra
Satanás para o propósito de realizar esta Vontade.
***
Se você tem o coração de um filho que busca sua mãe, então pode seguir na direção de Deus.
***
Podemos sentir alegria somente quando nossa conexão com o triste coração de Deus superar
o que Adão e Eva tinham quando caíram.
***
Amor perfeito não lembra de si mesmo quando é praticado. Ao invés, ele sente vergonha de
si mesmo.
***
Não há nenhum problema que não seja resolvido se você lida com ele à luz do coração do
Pai Celeste.
***
A expressão "relacionamento recíproco" é uma expressão centrada no coração. Perfeição
também significa a perfeição do coração.
***
Deus esteve esperando na base porque Ele não quer que conheçamos Sua situação dolorosa e
vejamos Sua condição triste.
***
A única idéia de posse que os membros da Unificação devem ter é essa do coração de Deus.
***
Embora possamos passar por certas coisas neste mundo que escolhemos, não podemos fazer
isso no mundo do coração.
***
Prepare sua história de coração nostálgico.
***
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As raízes do amor são o amor vertical de pai e filho e o amor horizontal de coração fraternal.
***
No mundo do coração não há nenhum homem sem escrúpulos e nenhum homem estúpido.
***
O mundo do coração transcende tempo e espaço. A Palavra e oração de Deus são
definitivamente amor.
Aquele cujo coração é mais caloroso do que o seu, é seu sujeito.
***
Se como um membro da Família, você não conhece outros membros da Família, então você
perecerá.
***
Eu derramo lágrimas três vezes por dia. A história foi feita de lágrimas, assim, ela deve ser
lavada com lágrimas.
***
Para encontrar meu padrão de amor, você deve se sentir angustiado sem ser capaz de dormir.
***
Aqueles que não têm nenhum fundamento de amor são infelizes.
***
É geralmente verdade que você não vê os defeitos de alguém que é próximo a você. Portanto,
vamos nos tornar aqueles que são os mais próximos de Deus.
***
O rei do coração é o rei da autoridade.
***
Um homem profundamente triste somente pode ser consolado por alguém que tenha
experimentado mais tristeza do que ele.
***
Devemos nos tornar um grupo de pessoas que internamente e em segredo sente a dor do
coração, que ninguém conhece e viver nessas circunstâncias que todos podem ser simpáticos.
***
Eu estou na sede, mas quero visitar todas as regiões do país. Eu também quero visitar o
mundo inteiro e o céu.
***
Desbravar o coração celeste é o caminho daqueles que trilham o caminho dos caminhos.
***
Todos aqueles que estão nos Últimos Dias são aqueles que possuem o maior débito e são
solitários e tristes. O único meio para resolver isto é o coração.
***
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Todos os substantivos que são modificados pelo adjetivo "verdadeiro" podem existir
somente junto com o coração. A expressão "verdadeiro filho obediente" é utilizado junto
com o coração.
***
Quando você derrama lágrimas, elas não devem ser aquelas que buscam por alguma coisa,
mas aquelas que dão alguma coisa para os outros.
***
O que é que o céu quer mostrar e a terra quer se orgulhar? É o "eu" criado pela conexão de
coração de céu e terra.
***
O mundo do coração é o mundo onde todos são iguais. O Reino do Céu, que é a expansão de
uma família, é o mundo de fraternidade.
***
Você e eu queremos viver juntos, falar juntos, e trabalhar juntos. Este é o coração histórico
de Deus.
***
Se quer amar sua nação, você deve amar a humanidade. Se quer amar a humanidade, você
deve amar Deus.
***
Devemos estabelecer o padrão econômico e cultural, os quais estão centrados sobre o padrão
de coração. Então devemos ter o padrão aprovado pelo sujeito em âmbito mundial. Somente
desta forma o mundo ideal pode ser estabelecido.
***
Poderia haver um país que é orgulhoso de ter a montanha mais alta, o rio mais largo e a
maior massa de terra do mundo. Mas se este país desfruta disto com o coração de Satanás,
ao invés de se unir com o coração de Deus que o criou, Ele se alegrará?
***
A Igreja de Unificação deve seguir a fortuna do amor de Deus.
***
Não devemos deixar Deus tomar a iniciativa na condução das coisas. Devemos tê-Lo no
meio.
***
Jesus foi capaz de seguir além do pináculo da cruz porque até mesmo no meio da miséria,
ele teve que transbordar esperança, o que se expandiria para o futuro.
***
Você não pode herdar o coração interno da história a menos que se arrependa e restaure
todas as falhas históricas como se fossem suas.
***
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A questão é se você se sente ocupado para o benefício da obra de Deus.
***
O coração de Deus era mais elevado do que o coração do casal idoso (Abraão e Sara) que
estava disposto a matar e oferecer seu único filho.
***
Eu já estabeleci o padrão de desejo e determinação em minha adolescência. Mas estou triste
porque não fui capaz de aperfeiçoá-lo durante minha adolescência, pois assim, eu fui
incapaz de convidar o Pai Celeste, que não tinha sido convidado na era do Éden.
Não se arrependa de não ter recebido amor, mas se arrependa não ter sido capaz de dar amor.
***
Vamos construir o mundo do relacionamento.
***
As lágrimas de um indivíduo são apenas individuais. Mas as lágrimas de uma figura central
influenciam a história e o mundo.
***
Seu amor pelo mundo deveria ser ainda maior do que seu amor pelo Senhor.
***
Todos são iguais centrados no amor. Dominamos e somos dominados uns aos outros
centrados no amor. Amor é a base da esperança de toda a humanidade.
***
Aquele que está conectado de coração com os outros excede aquele que tem fé.
***
Torne-se uma autoridade sobre o problema do coração. Você deve ser capaz de fazer os
outros sentirem como se fossem filhos no colo de seus pais quando estão consultando você.
***
O que importa não é se você trabalha bem a fim de ser elogiado por mim, mas se você está
conectado comigo através dos problemas internos de coração. Você deve assumir a
responsabilidade pelo erro de sua nação.
***
Não é que eu faço esforço para amar Deus, mas não posso evitar amá-Lo. Eu tenho sido
dessa forma. Eu oro pelas coisas 1.000 anos a partir de agora.
***
Um filho de piedade filial deveria se sentir envergonhado por não ser capaz de dar algo
melhor para seus pais, embora ele realmente tenha trazido a melhor coisa possível para eles.
***
O mundo espiritual transcende tempo e espaço porque este é o mundo do amor.
***
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Suponha que existem dois filhos cujos pais estão chicoteando o mais jovem por suas ações
erradas. Se o mais velho pede para seus pais pararem de chicotear, então os pais não podem
deixar de fazê-lo. Deveríamos estar na posição do filho mais velho e fazer com que a
humanidade pare de ser chicoteada. Devemos ser capazes de dizer: "Faremos o que o irmão
mais jovem deveria ter feito, por isso, por favor, pare de chicoteá-lo."
***
Embora eu esteja preocupado sobre coisas externas, você deve estar preocupado sobre meu
lado interno.
***
Se você nunca amou uma irmã mais jovem, você não será capaz de amar uma esposa. Se
você não pode amar sua mãe, você não pode amar sua esposa.
Se você quer tornar-se um filho de Deus, você deve se assemelhar ao coração de Deus.
Sendo que o coração de Deus está plantado no mundo, você deve amar as pessoas do mundo.
***
Somente quando você se assemelha ao regente e seus súditos leais, o interno e o externo são
conectados um com o outro.
***
Se é tomada a posse da mente de alguém, então seu corpo nem mesmo pode se mover,
embora seja livre. Vamos tomar posse da mente de Deus.
***
Deus quer amar toda a humanidade em um grau que Ele se torna louco. Um filho de Deus
ama toda a humanidade como se ele estivesse louco.
***
O Messias é aquele que vem como o antepassado da humanidade centrado no amor.
***
Você será o melhor de todos os antepassados se deixar um testamento que diz: "Ame seus
filhos mais do que você me ama."
***
Amor tem um poder cego de ruptura. Religião pode transcender a vida e a morte porque ela
é o caminho do amor.
***
É no mundo do coração que o desejo de Deus é realizado.
***
A pessoa mais miserável neste mundo não é aquela que não tem nenhuma propriedade, mas
aquela que não tem esposa e filhos. Assim, quando dizemos que Deus tem sido miserável,
queremos dizer que Ele não teve nenhum objeto de amor. Esta tem sido Sua triste situação.
Portanto, a fim de buscar Seu objeto de amor, Ele tem conduzido a história da religião.
***
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Quando você não tem nenhuma condição de acusação de Satanás, Deus pode considerá-lo
como Seu filho e ordená-lo.
***
Deus dá felicidade para aqueles que podem dá-la para os outros. A despeito de sua
sinceridade, as pessoas religiosas sempre quiseram receber isto apenas para elas mesmas, e
não dando isto para os outros.
***
Mulheres podem consolar Deus porque sua sensibilidade é rica. A Queda começou com uma
mulher, causando assim o ressentimento de Deus. Portanto, as mulheres devem liquidar este
ressentimento de Deus.
***
A base do coração deveria estar repousada em você mesmo antes de estar em sua família.
***
A origem do amor é Deus. Amor começou a partir Dele.
***
Amor é estar acompanhado com conquista e sacrifício.
***
Amor pode sentir nova beleza, por isso ele não está preocupado sobre quem amar.
***
A razão pela qual Deus, o sujeito e o ser definitivo de amor, não pode perdoar Satanás é que
Satanás é o inimigo do amor.
***
Mais precioso do que a vida é o amor, pois não pode haver vida sem amor.
***
Você não pode ter domínio a menos que tenha o direito de criação. Mas a origem da criação
não repousa no poder e na economia, mas no amor. Portanto, você pode dominar a criação
através do amor.
***
Amor é o núcleo da unificação. Assim, unificação é possível através do amor.
***
Jesus não foi capaz de dizer que ele amou, mas somente esteve na posição de perguntar para
si mesmo se foi amado ou não. Ele estava na posição de ser incapaz de amar embora ele
quisesse fazê-lo.
***
Todos os inimigos não são ruins. Se um inimigo se torna um ser adorável, ele se torna mais
educativo e instrutivo do que prejudicial.
***
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O amor entre um homem e uma mulher não é proposital, mas imediato. Assim, este é amor
motivado. Amor pode pular para tomar posse de determinado padrão. Se você ama Deus,
então pode pular para o Reino do Céu.
***
Se você me ama, você deve ser capaz de segurar os 220 milhões de pessoas desta nação em
suas mãos, e derramar lágrimas no meu lugar. Esse é o caminho que os membros da Igreja
de Unificação devem seguir.
***
Deus busca um grupo de pessoas que, quando o dia da vitória chega, repousam seus rostos
no chão e choram mais do que aqueles que apenas recepcionam esse dia com alegria e
louvor.
***
Pode ser natural que filhos morram sem cumprir suas responsabilidades. Mas Deus deve
superar essa situação quando Ele vê isto. Devemos saber quão miserável Deus está e
consolá-Lo em Sua tristeza.
***
Você não pode sentir o coração de alguém somente por conhecê-lo. A fim de entender seu
coração, você deve amá-lo e viver junto com ele.
***
Uma palavra de rebelião de um filho de piedade filial é mais dolorosa do que mil palavras de
rebelião de um filho rebelde.
***
A motivação de Deus na criação do homem foi expressar Seu amor. Amor transcende
conhecimento.
***
Amor é igualdade. Ele é maravilhoso porque isto não interfere conosco.
***
A razão de o homem buscar amor infinito é que ele tem a natureza original para alcançar o
amor de Deus.
***
Se começamos a compreender a tristeza de Deus, não ficaremos repousando embora
possamos estar fincados ao chão.
***
A Bíblia apresenta o amor de Deus, mas não podemos sentir Seu amor somente lendo a
Bíblia. Devemos conhecer e encarnar Seu Coração.
***
Esses antecessores que são necessários, pelo benefício dos seguidores, podem dizer a Deus:
"Por favor, espere."
***
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Deus pode lançar uma corda para o homem decaído, mas Ele não pode descer até o estado
do homem decaído para levantá-lo diretamente. O homem deve segurar essa corda da
religião que Deus lançou, e deve fazer isso, agindo por si mesmo. Esse é o coração. Quão
cuidadoso é esse coração que encurtará sua distância até Deus.
***
O coração de Deus, o coração dos Verdadeiros Pais, e o seu coração deveriam estar em uma
linha reta.
***
A base do universo é o homem; a base do homem é a vida; a base da vida é o amor, e a base
do amor é Deus.
***
Dignidade não é suprema no mundo do amor. Amor supera o nível da dignidade.
***
O coração que está embebido na medula óssea pode transcender a lei.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
I. A Igreja e a Vida da Igreja
1. A Igreja
A Igreja é o local de treinamento para a vida no Céu.
***
Quando você sentir vontade de vir para a Igreja, deveria vir. Se você não vem, deveria ao
menos ver os membros da Família ou testemunhar para outras pessoas. Do contrário, você se
sentirá deprimido espiritualmente.
***
A razão de você se sentir inseguro ou sentir vontade de chorar na Igreja é que você está
esperando uma circuncisão de coração.
***
Jamais trate com frieza os convidados que vêm para sua igreja.
***
Três ou mais pessoas deveriam estar na igreja durante a noite, pois ninguém sabe quais
ordens do Céu podem ser emitidas a qualquer momento.
***
Em nossa Igreja, existem alguns que parecem estar na posição de mais elevada glória e
outros que devem carregar a cruz do mundo na pior posição. Portanto, a igreja é o lugar
onde todos os tipos de pessoas estão reunidos e devem ajudar e orientar umas as outras.
***
Você deveria saber que, quando se juntou à Igreja de Unificação, você trouxe consigo as
bênçãos históricas (as realizações) de seus antepassados. Mas se deixa a Igreja, você deve
deixar estas bênçãos para trás. Assim, permaneça até o fim com o objetivo de receber a
bênção final de Deus.
***
O termo "Família" nunca desaparecerá, mesmo após as eras e gerações passarem. Portanto,
verdadeiros membros da Família devem seguir além da cruz não apenas no nível nacional,
mas no nível mundial também. Em nossa Igreja chamamos a nós mesmos de membros da
Família agora, porque estamos destinados a seguir além da cruz no nível mundial.
***
Não fale da Igreja como se você fosse um estranho. Não observe Deus a partir de uma
distância, mas sinta que você está com Ele.
***
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A Igreja é nosso lar e nosso núcleo familiar. A fim de que o núcleo familiar se torne bom,
suas famílias ramais devem se tornar boas antes.
***
Você deveria sentir vontade de visitar a Igreja bem cedo de manhã.
***
Nossos membros da Família são as propagandas da Igreja e de Deus.
***
O momento do culto de adoração é o momento de lutar para cortar as correntes de Satanás e
nos conduzir para o lado celeste. Este é um momento muito sério no qual rededicamos
nossos corações a fim de reavivar nossas vidas. À luz disto, deveríamos ser absolutamente
pontuais ao participar no culto de adoração. Se você é descuidado sobre este assunto, sua
bênção será tirada de você.
***
Sendo que é chamado "membro da Família," você deveria seguir além do sentimento de
propriedade autocentrada. Em seu relacionamento com os membros, todas as coisas que são
possuídas no nome do Pai Celeste e compartilhadas por Ele com cada um de vocês. Porque
não penso que meu corpo pertence a mim, eu posso fazer qualquer coisa quando sou
ordenado por Deus.
***
Quando você tem reuniões, tenha muito para testemunhar e relatar.
***
Se for para um lugar de bênção, você deve sentir como se este fosse um dia de primavera.
Sempre que surge um movimento novo, é primavera.
***
Você deve pensar sobre sua vida na igreja antes de viver a vida privada. Você deve trabalhar
com a determinação de derramar sangue pelo público para se tornar um súdito leal de Deus.
***
Se o sacrifício de uma pessoa pode dar vida para o todo, todas as pessoas deveriam seguir o
caminho dessa pessoa para ser um membro da Família.
***
Há jovens homens e mulheres na Igreja de Unificação que podem erguer a bandeira da
vitória de Deus e dar a glória da vitória para toda a humanidade?
***
Uma área é criada quando três pontos estão conectados. Dois pontos somente criam uma
linha. Se você quer apertar seu cinto, faça isso com firmeza.
***
Se há alguém que não é dominado pelo poder de Satanás, mas ao invés, tem um poder
autônomo para expeli-lo, essa pessoa pode estar conectada com a Igreja de Unificação.
***
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A fim de se tornar um membro da Igreja de Unificação, você deve herdar e receber o desejo
interno de Deus e dos Verdadeiros Pais.
***
A menos que seja aprovado oficialmente por Deus em sua vida na igreja, você não pode
viver pela Vontade de Deus em sua vida social.
***
A sede dá e os seres objetivos recebem. A sede é responsável pelo fato que ainda não
existem muitos membros da Família no mundo.
***
Orientação da Igreja não pode ser executada por um meio ou método. Ela não deveria estar
desconectada da vida de Deus, que é como nossa respiração. Una-se com a sede, que é sua
raiz.
***

2. Treinamento na Vida
Se você é um líder, deveria tratar seus membros com preocupação e cuidado. Você mesmo
deve ficar intoxicado com a Vontade de Deus, antes que possa transmiti-la para os outros.
Quando você encontra seus membros tarde da noite, faça seu melhor para esquecer o tempo
para aumentar a bênção para eles.
***
Treine seus membros centrais até mesmo durante a noite inteira. Se você devota todo o seu
coração a eles por três dias desta maneira, eles sentirão tão abençoados e intimamente
conectados com você, que eles nunca poderão esquecer de você pelo resto de suas vidas.
***
Se você vê o bem nos outros e cobre seus defeitos com seu amor, eles seguirão você. Se
você vê somente a fraqueza nos outros, sua espiritualidade estará arruinada.
***
Uma vez que se torna um membro da Família, você deve estabelecer a tradição de vida e a
tradição do povo escolhido, centrando no Pai:
1. O princípio de vida e seu sistema;
2. Educação sobre valor pelo Pai;
3. Relacionamentos com o Pai:
4. Sua própria posição como um indivíduo.
***
A vida de um líder consiste em contribuir de coração com algo para os outros. Se você é um
líder de mil pessoas, seu padrão de coração deveria ser mais elevado do que o padrão de
qualquer destas pessoas.
***
Torne-se uma fornalha de amor.
***
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Estude as pessoas. Por exemplo, estude um homem próximo a você quando ele está irritado,
quando ele está mais feliz, quando ele está agindo responsavelmente, quando ele se torna
casado. Todos estes podem ser bons assuntos para se aprender.
***
Se você é um líder da igreja, deveria dedicar 10 por cento de seu tempo para Deus. Depois
de fazer isso, você deveria amar sua própria família e nação. Um terço de seu tempo deveria
ser dedicado ao seu trabalho. Você deveria também orar ao menos duas horas e vinte e
quatro minutos por dia (um décimo do dia). É desejável que você ore bem cedo de manhã
por dois terços do período de oração diária.
***
A fim de atrair todos os membros da sua igreja tendo você na condução de uma igreja, você
deve somente atrair aqueles no topo e aqueles na base da igreja, e todos os demais seguirão
automaticamente.
***
Compense as faltas de seu líder. Aquele que critica seu líder é o príncipe dos Caims. Aquele
que quer cobrir e assumir a responsabilidade pelos defeitos de seu líder certamente se
colocará na posição de Abel.
***
Um verdadeiro súdito leal, embora possa ser um homem de mais capacidade do que seu
monarca, serve a ele para ajudá-lo a crescer.
***
Pare de dizer que você não é capaz. Se não é capaz, você deve pensar que pode servir um
homem de capacidade como se ele fosse seu grande irmão e fornecer-lhe oportunidades nas
quais ele pode agir em seu lugar. Sirva-o mais do que o mundo exterior faria, e tente
estabelecer um fundamento próximo ao dele.
***
Membros da Família são a carne e os líderes são os ossos. Ossos nunca estão expostos, por
isso a carne deve cercá-los e cobri-los adequadamente.
***
Se você deve repreender alguém, primeiramente faça-o saber que cometeu um erro e então
você pode ralhar com ele.
***
Se quer liderar pessoas, você deveria trabalhar mais do que elas. Seja uma oferta melhor do
que elas, e trate-as com um coração caloroso e afetivo.
***
Um líder de uma região é como um sacerdote ali. Ele deve orar por esse lugar mesmo se isso
exigir perder o sono. Sendo que ele deve oferecer-se a fim de dar a vida por muitas pessoas,
ele deveria trabalhar com toda a sua sinceridade. Deus responde somente quando o líder (o
ser substancial) torna-se uma unidade com Ele (seu mestre) ao oferecer-se – Seus membros
(membros da Família) não são ofertas; ele mesmo (o líder) é a oferta.
***
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Você deve investigar um crime de forma particular, mas deve julgá-lo publicamente.
***
Agora não é o tempo para viver uma vida preguiçosa. Sua mente, corpo e ambiente devem
estar colocados em ordem. Se você aperta suficientemente um parafuso, ninguém será capaz
de soltá-lo. Agora é com certeza esse tipo de momento.
***
Onde quer que vocês, membros da Família, possam estar, devem se colocar na posição de
um amigo, ao invés de se colocar na posição de um mestre. Mesmo na posição de um amigo,
você será capaz de revelar completamente seu valor.
***
Quando indica alguém como seu representante, você deveria utilizá-lo com uma atitude de
oração: "Pai! Eu mesmo deveria estar fazendo isto, mas a fim de que possa cumprir uma
tarefa maior, eu preciso dessa pessoa como meu representante. Por favor, me perdoe." Sendo
que ele é seu representante, seu “eu” externo, você deve trabalhar com ele, para amar,
compreender, se unir, e respeitá-lo. Você deveria ter esse coração que ele sentirá vontade de
ver você novamente quando deixá-lo.
***
Quando há qualquer reunião especial, leia o Meu Juramento em uníssono.
***
Seja um líder que pode mover muitos membros da Família.
***
Não julguem uns aos outros. Eu sei plenamente quem está certo e quem está errado. Se
conduza de acordo com meu exemplo.
***
Aqueles que não são movidos às lágrimas ou em gratidão não estão qualificados para
trabalhar nas sedes. Sendo que as sedes são os locais de construção do Reino do Céu,
aqueles que trabalham lá devem ser capazes de distribuir felicidade para toda a humanidade
na Vontade de Deus.
***
Se você ajuda Deus dez ou cem vezes mais do que Ele pede para ajudá-Lo, Ele
recompensará você dez ou cem vezes mais.
***
Se Deus pode dizer a você: "Embora muitas pessoas não me conheçam, somente você não
está longe de me conhecer," você será o maior vitorioso.
***
Treinamos vocês não para o propósito de fazê-los membros da Igreja, mas para o propósito
de fazê-los patriotas que podem salvar a nação. Aprenda de novo sempre que vê alguém.
***
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Quando a Igreja tem coisas para você fazer, esta é uma oportunidade para encontrar Deus.
***
Quando trilha uma estrada, você deve caminhar como se estivesse servindo os Verdadeiros
Pais, tendo-os ao seu lado.
***
Você pode desfrutar desenvolvimento se relata a seus pais sobre o que faz todos os dias, e
assim, fazendo-os sentir alegria.
***
Quem quer que visite as sedes deveria trazer uma oferta com ele. A oferta não é nada além
de sua realização ao ter amado a nação.
***
Minha vida e amor existem em sua vida. Tanto você quanto eu deveríamos acrescentar
nossas condições de indenização de um para o outro.
***
Você deve relatar minuciosamente. Você deve começar com qualquer coisa ruim que há
para relatar.
***
Você deve se tornar uma semente viva.
***
Os pais querem que seus filhos se tornem melhores do que eles. Filhos deveriam se
assemelhar aos pais. Mas como seu pai, amo você ao nível que quero me assemelhar a você.
***
Sua conquista na vida deveria conduzi-lo para sua conquista do ambiente. Esta é sua
personalidade. Depois disso, você deve ser cuidadoso sobre as palavras que representam sua
personalidade.
***
No passado trilhamos o caminho de sacrifício e tristeza a fim de buscar por algo, mas agora
devemos trilhar esse caminho a fim de possui-lo.
***
Você deve viver o tipo de vida que não pode ser substituída nem mesmo pelo mundo inteiro.
Você deve viver uma vida centrada na idéia.
***
É fácil viver como você deseja. É duas vezes mais difícil viver para o benefício da
consciência e para o benefício de Deus.
***
Se visito um lugar famoso, vejo-o imaginando quão valioso ele é centrado na fortuna de
Deus. Eu também tento conectá-lo com a fortuna de Deus.
***
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Aquele que ama a terra natal, ama seu corpo. Aquele que ama seu corpo, ama sua mente.
Aquele que ama sua mente, ama a Deus.
***
Se você se casa com alguém que é de uma nação diferente e dá algo para as pessoas da
nação enquanto está zangado, então isto se tornará um bom problema.
***
Sem pensamento e preocupação constante, você não pode ter sucesso ao fazer qualquer coisa.
***
A vitória de um homem que não tem nenhuma confiança é uma vitória falsa.
***
Quando alguém dá um conselho para você, aceite-o 100%.
***
É bom fazer uma determinação em sua mente. Mas sua determinação irá restringir você se
terminar em fracasso.
***
Quando os membros da Igreja de Unificação saem para o mundo, é desejável que sejamos
necessários na área da realidade e na área da vida.
***
Nada é mais precioso do que o hoje, o qual conecta o passado com o futuro. Você deve ter
algo do que possa se orgulhar neste momento atual.
***
Quando gosta de alguma coisa, sobre o que você está centrado? Essa é uma questão
importante. A menos que você esteja conectado com o todo, suas sementes nem brotam,
nem têm folhas e nem dão frutos. Você perecerá se está somente orgulhoso de si mesmo e
negligencia seus arredores.
***
É o doente que precisa dos outros para cuidar dele. Você deve se tornar uma pessoa que
derrama lágrimas para dar algo para os outros.
***
Um homem de sabedoria vive de acordo com o verdadeiro entendimento do momento da
providência. Ele não vive centrado no ambiente, mas centrado no tempo.
***
Aquele que aceita um tempo profetizado como seu próprio, ao invés de meramente
profetizar é um homem sábio que pode tornar-se uma figura mundial.
***
Em qual condição e em qual lugar você encontra Deus? Você sempre deve pensar sobre esta
questão.
***
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Sempre que olha seu rosto em um espelho, você deve perguntar para esse rosto: "Sr. Fulano
de Tal, você sempre caminhou de forma imutável desde que começou?"
***
Você deve puxar seu ambiente, não ser puxado por ele.
***
Quão maravilho e afortunado é o fato que você atravessou todas as passagens da vida e está
correndo por uma estrada reta.
***
Se não tem nenhuma preocupação, você não pode ter qualquer conexão. Sem conexão você
não pode ter qualquer relacionamento.
***
Aqueles que seguem o caminho da fé devem ser cuidadosos para não serem orgulhosos e
arrogantes.
***
Se trabalha como um filho ou uma filha de uma casa principal, você pode viver uma vida
fácil? Você deve tornar-se um descendente da Casa Chefe.
***
Devemos saber que nada no mundo é mais valioso do que nossos conteúdos agora. Aqueles
que não sentem o valor infinito do presente não podem herdar o valor infinito do futuro.
***
Você deve com certeza dar. Dar depois que você recebe não é dar, mas pagar seus débitos.
Ao tratar com seu servo, um mestre deve dar alimento para ele dizendo: "Eu já comi,"
embora ele não tenha comido.
***
Embora todos vocês caminhem juntos, há somente um que é mais bem sucedido. Muitos
estão competindo com você.
***
Desde que nasceu, você deve dar algo para o mundo sem ter nenhum débito. Se um pai
deixa algo para trás para seus filhos e filhas, eles serão gratos até suas mortes.
***
Aqueles que desperdiçam cada dia sem sentido não são necessários em nenhum lugar.
***
Quanto mais tempo você tem estado na Igreja, mais deve enfrentar as realidades
providenciais como elas são.
***
Se uma oportunidade para uma reunião feliz não resulta em alegria, isto é pior do que se a
oportunidade não tivesse sido dada.
***
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Embora tenha experimentado coisas desconfortáveis, você pode superá-las e fazer coisas
confortáveis. Então você pode ter o alívio de esquecer todas as suas experiências
desconfortáveis.
***
Quanto mais distante está um objeto do desejo, maior e mais duradoura é a esperança. Se a
esperança está próxima, será finalizada em breve.
***
Não haverá conflito se duas de um grupo de três pessoas são honestas. Mas se elas são
desonestas, este se tornará o padrão de julgamento. Pois mesmo se as duas pessoas
sussurram uma para a outra, isto poderia não ser nada para elas, mas elas já excluíram a
outra pessoa.
***
Toda a humanidade adora e consola aqueles que possuem um grau de amor em maus
ambientes maior do que aqueles que têm o mesmo grau de amor em bons ambientes.
***
Não é o homem que cria o bem, mas esse bem deve criar o homem.
***
Quando você vê alguém em sua vida e sente que sua mente não se harmoniza com a dele
centrada em Deus, você deve deixar esse lugar. Fuja do controle desse ambiente.
***
Jacó era um futurista e Esaú um realista.
***
Aqueles que sabem, devem se esforçar para servir aqueles que são ignorantes.
***
Os pais trilham o caminho de um servo antes do filho, até que o filho compreenda seus pais.
***
Se uma raiz é arrancada, não pense que isto aconteceu por causa da força do vento, mas
porque você não fez a raiz crescer suficientemente fundo.
***
Uma prisão é o único lugar onde você pode sentir a alegria definitiva e a mais elevada
nostalgia, e aprender tanto o precioso como o vergonhoso. Portanto, nem tudo sobre uma
prisão é ruim.
***
Uma prisão é o lugar onde você pode receber a melhor educação sobre o Caminho, porque
você não tem nem amigo e nem inimigo lá.
***
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Faça seu melhor para demonstrar lealdade e piedade filial enquanto você está vivo. É tolice
oferecer suas coisas maravilhosas pensando que através delas você pode demonstrar
lealdade e piedade filial após sua morte.
***
Quando aqueles que se separaram um do outro com lágrimas de solidão encontram um ao
outro novamente, eles derramam lágrimas de alegria. Se não compreende isto, você não sabe
como é a vida humana.
***
Se sua família vive comigo por três gerações, então os membros da família serão os súditos
leais inigualáveis no mundo.
***
É mais sábio se ajustar ao tempo do que se ajustar a alguém que conhece o tempo.
***
Embora a Vontade seja realizada por sua liderança, você será desprovido de tudo pelos
outros se não conhece o tempo.
***
Meus três objetivos principais na vida eram:
1. aperfeiçoar o autodomínio antes de buscar governar o universo,
2. agir a cada momento após questionar, e
3. agir de acordo com o mandamento de Deus.
***
Se você quer ter acesso à sala de visitas da casa de alguém, você deve fazer amizade com o
mestre ou com seu filho.
***
Quando algo alegre acontece a você, não olhe para cima, mas olhe para baixo.
***
Um homem triste deve pagar indenização através de sua tristeza para obter alegria. Um
homem alegre deve pagar indenização através de sua alegria para seguir na direção da
tristeza.
***
Seja honesto. Aqueles que são honestos podem sobreviver, pois eles podem herdar seus
ambientes.
***
A mente é o aparato que o capacita a estar com Deus. A mente não é tirada de você.
Somente você conhece sua mente.
***
Um juiz busca a vitória daqueles que vencem pela observação das leis. Ele pode contar para
estes o segredo da vitória.
***
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Se quer viver por uma nação feliz, você deve morrer por uma nação infeliz.
***

3. Caim e Abel
Caim não pode trilhar o Caminho da Vontade, exceto através de Abel.
***
O padrão interno que Abel deve encontrar, de fato é amar Deus e Suas obras, e tornar-se
uma oferta para estas obras. Portanto, se você está na posição de Abel, deve ter a atitude de
querer assumir responsabilidade, pois os outros odeiam tudo que é difícil, não cuidando se o
que é bom é dado para você ou não.
***
A posição Abel foi estabelecida para que através dela, Caim possa ser salvo. A fim de salvar
Caim, Abel deveria dar a ele todo o amor que recebeu de Deus e adicionalmente seu próprio
amor.
***
Em sua vida diária, você deve distinguir entre Caim e Abel. Se alguém reclama, ele é um
Caim. Você deve unir-se centrado em seu Abel.
***
A falha de Abel foi que ele não teve capacidade de subjugar Caim. Jacó gastou três anos
para estabelecer a filiação e quatro anos para subjugar Esaú. Tal como Jacó obteve vitória
depois que lutou com o anjo no vau de Jaboc, você deve estabelecer o padrão de vitória
interna. Depois disso, você como um Abel deveria visitar de coração esta nação e a terra, e
servir os Verdadeiros Pais, e ser abençoado como o Terceiro Israelita. Neste tipo de luta,
você não deveria ameaçar ou bater nas pessoas. A lei celeste permite Abel bater em Caim?
***
Deus não pôde evitar ter Caim, mesmo quando Ele desejava ter somente Abel. A razão que
Deus teve Caim foi a fim de educar Abel através dele.
***
Abel deve dedicar a si mesmo e sua oferta para o Céu. Após serem aceitos por Deus, ele
deve então dar isso para Adão e Eva que são seus pais. Em outras palavras, Abel e suas
ofertas são para a liberação de Adão e Eva.
***
Este mundo pertence a Caim. Caim tem que dá-lo com alegria para Abel antes que Abel
possa tê-lo.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
II. Vida de Fé
Uma vida de fé consiste em viver sempre com uma atmosfera de primavera.
***
Dormir, acordar, ir, vir, dar e receber: faça tudo isto com Deus sem reservas e com uma
mente pacífica.
***
A forma mais segura de vida como um membro da Igreja de Unificação é trabalhar na linha
de frente carregando todas as cruzes sobre seus ombros. Este é o caminho verdadeiro de fé
na Igreja de Unificação. Este curso determina se você é ou não um filho de piedade filial,
um súdito leal e uma mulher casta.
***
A fim de se tornar um Abel, você deve receber o amor de Deus e tornar-se uma unidade com
Ele. Para isto, você deve aprender o ideal de Deus e então praticá-lo em seu testemunho.
Você também deve amar e subjugar Caim, seguindo o exemplo de Deus.
***
A restauração de Abel e Caim não será nenhum problema se ambos competem para serem
voluntários para o sofrimento de lágrimas.
***
Abel é o único que sente tristeza centrando em Deus. Ninguém reclamará sobre a pessoa que
dorme menos, come menos, e sofre mais do que os outros.
***
A fim de ser um Abel, você deve receber três grandes desafios e três grandes perseguições
de Caim.
***
Você deveria transcender o conceito de "si mesmo," cumprindo sua missão como uma
pessoa que está para ser redimida, e edificar um fundamento de bondade. Você é um
indivíduo, mas também é um reavivamento histórico do coração.
***
Porque a bênção é dinâmica por natureza, você deve se preparar tornando-se calmo a fim de
recebê-la abundantemente e digeri-la bem. Se você se diverte muito após receber a bênção,
ficará de coração vazio e a perderá completamente.
***
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Peça ao Céu por sabedoria, ao invés de poder.
Fazer trabalho espiritual pode ser comparado com pilotar um avião: você deve ter precisão
na direção do vôo (propósito) e ter certeza do seu local de pouso (manutenção de si mesmo).
***
Seja uma pessoa que não viola a forma de vida celeste. Sua vida deveria começar com o
estabelecimento de um fundamento de vitória espiritual.
***
Não há nenhum poder maior do que o poder da fé. Porque? Porque até mesmo Deus assume
isto muito seriamente ao fazer Seu trabalho. Fé verdadeira é poderosa o suficiente para
transformar falsidade em verdade.
***
Não fique zangado porque os outros falham em reconhecer você. Eu oro para o Pai Celeste:
"O Senhor pode me reconhecer somente depois que eu terminar com os problemas no
funcionamento desta terra e alcançar o ponto onde posso aparecer diante de Seu trono."
***
A melhor maneira para remover a natureza decaída é servir milhões de pessoas como seu
Abel. Se alguém não pode reconhecer o valor de seu serviço a ele desta forma, a bênção será
tirada dele para você.
***
Quanto maior a esperança que uma pessoa tem, mais tempo ela persevera.
***
Graça é a fonte de vida.
***
Conecte com Deus tudo o que você vê e pensa quando esta consciente. Se não pode fazer
isso, você deve se arrepender. Dedique suas primeiras palavras do dia para Deus.
***
O caminho do arrependimento não é para golpear sua mente, mas seu corpo. Para golpear
seu corpo, você deve trilhar o tipo de curso íngreme que é detestado por seu corpo. O
Cristianismo é a religião de sofrimento. Todas as religiões que não são profundas perecerão
quando trilharem esse caminho íngreme.
***
Pecado ocupou a história, mas a base do pecado é seu corpo. Portanto, negue e golpeie seu
corpo.
***
Se está ocupado com seu corpo, você está no mundo satânico. Se está ocupado com sua
mente, você está no céu. Sua consciência é a linha de frente onde Deus vem visitar você.
***
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O mundo de paz e felicidade é para mais tarde. Vamos primeiramente remover o pecado,
pois enquanto ele permanece, isto afastará a paz e a felicidade.
***
Sem exceção, trate cada pessoa com alegria, falando boas palavras. Se você faz isto dez
vezes, dez pessoas se tornarão próximas a você. Quando isto se torna um hábito, será bom, e
então você não perderá seu padrão de fé. Se uma pessoa pode fazer somente isto, oração
seria ainda necessária?
***
Não tenha uma face triste, mas sempre mantenha um coração alegre. Quando você tem um
coração pacífico e verdadeiro, paz e verdade terão início. De fato, palavras encontradas na
Bíblia, tais como amor, graça e salvação são realmente palavras temerosas.
***
Antagonismo não tem espaço no amor de Deus, mas somente unidade e harmonia. À luz
disto, você pode compreender o que a Bíblia quer dizer quando fala que os pacificadores
serão chamados de filhos de Deus.
***
Quando você recebe alguma graça, não se vanglorie sobre isto, mas ore para que possa
utilizá-la melhor. E após orar uma hora por isto, você deve gastar três horas para realizar isto.
***
O caminho da fé é como manobrar um barco. Remar um barco pode ser comparado com
uma vida de fé: no momento que você para de remar, o barco é arrastado para trás. Cada
simples condição da sociedade má é uma adversidade que não é útil para uma vida de fé.
***
Quando você é repreendido, é de fato Satanás trabalhando por trás de você que está sendo
repreendido. Portanto, você deve ser admoestado na mesma posição de Satanás.
***
A única forma de remover a natureza decaída é render-se obedientemente. A história
pecaminosa foi criada porque o homem não se rendeu obedientemente às palavras de Deus,
e o arcanjo não se rendeu obedientemente a Adão. Para fazer isso, você deve começar
fazendo as coisas mais desagradáveis.
***
Viver uma vida de fé é como uma balança. Sua vida diária deveria ser de tal forma que você
a eleva gradualmente acrescentando o peso do bem em um lado.
***
Se você semeia as sementes da dedicação sincera com todo o seu esforço, elas virão a dar
fruto. O fruto de sua dedicação sincera não pode ser conquistado por qualquer um; ele
pertence a você. Satanás nunca pode roubar de você, seu fundamento de dedicação sincera.
***
Ao menos não menospreze a si mesmo quando você morrer.
***
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Quando os frutos começam a nascer, flores e folhas caem. Da mesma forma, quando a
divindade cresce em seu coração, todos os seus defeitos desaparecerão.
***
Quando uma pessoa age centrada e motivada por si mesma, ela precisa cumprir seus 5 por
cento de responsabilidade. Mas se uma pessoa age centrada e motivada por Deus, seus 5 por
cento de responsabilidade não são necessários.
***
Se você faz algo somente consultando a si mesmo, isto nunca será reconhecido por Deus,
não importa quão bem feito isto possa ter sido. Todas as coisas deveriam ser relatadas e
conectadas com Deus para que possam ser aprovadas por Ele. Trabalhe e viva sempre
formando a base de quatro posições centrada em Deus.
***
Se você vive de acordo com sua mente verdadeira, 80 por cento de tudo o que você faz
sempre estará no alvo.
***
Se conhece a situação miserável de Deus, você sentirá que não pode se colocar diante Dele
para se arrepender; antes você chamará: "Pai!" e lamentará primeiramente sobre seus
defeitos.
***
Não fique zangado com seus inimigos. Em sua mente, diga para eles: "Vocês podem estar
zangados comigo, mas agradeço a Deus porque posso pensar sobre esta ocasião como
conteúdo para encher uma página no livro sobre minha vida quando eu obtive vitória."
***
Não se esconda atrás de uma máscara de falsidade. Isto somente daria uma chance para
Satanás atacar você.
***
Você deve compreender que mesmo para você, como um indivíduo, existem três tipos de
pessoas: aquelas que cuidam de você, aquelas que pagam indenização no seu lugar, e
aquelas que se opõem a você.
***
Fermento é a matéria-prima para a harmonia. Torne-se um fermento de amor para ser capaz
de derreter todos juntos.
***
Sempre reflita sobre sua vida a fim de saber se ela está inclinada na direção do bem.
***
Bênção não existe na frente do trono de Deus, mas na frente de Satanás.
***
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Quando você cai em uma situação miserável e golpeia a pedra do fundo, este se torna então
o momento para você subir. Um extremo parece estar distante do outro, contudo, os dois
estão conectados um com o outro. Exatamente atrás de Satanás se coloca Deus.
***
Quando sua mente original opera, você está no lado Abel, então siga para onde sua mente
Abel levará você.
***
Inferno é o lugar onde o gemido de autopiedade é ouvido.
***
A razão que você acredita em Deus é que Ele acreditou em você antes de você acreditar
Nele. Portanto, você deveria acreditar e amar a Vontade com sua definitiva gratidão e
lealdade. Qualquer um que despreza que está trabalhando pela Vontade nunca seria capaz de
estabelecer uma base de existência no mundo ideal.
***
"Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." (Mateus 6:21)
Você deve manter seu verdadeiro tesouro em seu coração. Esse é o motivo pelo qual você
deve convidar o Deus mais precioso para seu coração.
***
Graça é algo que Deus dá e transmite a fim de salvar o mundo, assim, não pense que ela
pertence somente a você.
***
Após você dedicar-se completamente, não seja ganancioso para buscar uma recompensa.
***
Vamos dedicar nosso coração sincero pelo solo sagrado, pelo templo sagrado, pelas famílias
abençoadas, e pelos Verdadeiros Pais.
***
Mesmo quando estamos para morrer, vamos acreditar. Mesmo quando estamos para perecer,
vamos acreditar.
***
Se uma pessoa não experimentou ganhar ou perder algo, então você não pode orientá-la.
Nossa Igreja de Unificação foi feita através de nossas lágrimas sinceras de gratidão.
***
Seja uma pessoa que pode beneficiar a todos. Sua vida deve ser vivida pelo propósito de
beneficiar a todos.
***
Nunca lembre que você fez coisas boas para os outros. Mas nunca esqueça que você foi
cuidado por eles.
***
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Sua vontade de fazer, reunir e assumir a mesma direção junto com os outros é preciosa.
Você deve dedicar essa vontade para Deus.
***
Se graça é dada a você, mas sua dedicação não a merece mais, então essa graça será
completamente tirada de você.
***
Dar aos outros e não lembrar é a maneira de acumular bondade.
Aquele que tem muitas pessoas orando por ele, embora não peça a elas para fazerem isso,
nunca perecerá.
***
Um indivíduo ou sociedade que está baseado sobre a consciência de autoridade perecerá.
Aqueles nas posições elevadas devem estar preparados para descer.
***
Quão profundamente você compreende que será salvo através do atendimento a Deus?
***
O caminho de fé é viver e trilhar o caminho de morte.
***
O homem quer a melhor coisa. Isto é bom, se de acordo com a Vontade, você tem algo que
pode se orgulhar diante dos outros para que eles possam aprender a partir disto.
***
Religião tem o poder inerente de capacitar uma pessoa a transcender vida e morte.
***
O arcanjo nunca recebeu amor perfeito de Deus, nem recebeu isto de Adão e Eva que
deveriam se tornar perfeitos. Esse é o motivo pelo qual Satanás continuou a se rebelar contra
Deus, e Deus ainda não tem sido capaz de evitar vê-lo. Aqui repousa a razão pela qual
devemos amar até mesmo nossos inimigos.
***
Quando Deus abandona algo completamente, Satanás o toma. Nos Últimos Dias, os homens
mais miseráveis são aqueles que são julgados pelo Senhor, embora eles pensassem que
acreditavam e seguiam Ele. Quão miserável é uma noiva, que, a despeito de ter acreditado
em seu noivo, é descartada por ele!
***
Vida de fé é um caminho de aventura. Você deve cumprir o que os outros não podem antes
que você pudesse ter lido no livro histórico do Céu.
***
Acreditar tem seus limites. Depois que estiverem harmonizados entre vocês mesmos,
acreditar não será mais necessário.
***
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Não tenham orgulho que muitos aqui eram cristãos antes de se juntar à Família. Hoje, todos
os cristãos são pessoas avarentas, que querem ir para o Céu montando nos ombros de Jesus,
ao invés de levá-lo para o céu em seus ombros.
***
Você deve fazer um esforço, se possui o valor da futura ressurreição.
***
Não agarre, mas largue as coisas em sua vida.
Em sua vida de fé você deve estar grato e satisfeito sem ser percebido pelos outros. Se você
não pode ser dessa forma, deveria se arrepender em tristeza, dizendo para Deus: "Eu sou um
pecador. Me dê o poder pelo qual posso me tornar livre do pecado." Se você não pode fazer
nenhuma destas coisas, você não está mais continuando uma vida de fé.
***
Tenha uma mentalidade renovada. Em sua vida de fé, você deve sempre se alegrar e ser
grato. Quando você se alegra em oração e experimenta um constante orgulho e bem-estar,
sua mente é uma mente alegre.
***
O propósito da fé é conquistar a morte na terra. Se sua consciência da morte é fraca, você
não pode manter uma vida de fé poderosa.
***
Quem é o mestre da morte e quem é o mestre da vida? As pessoas no mundo comumente
imaginam quem seja o mestre da vida. Mas devemos conhecer e servir o mestre da vida,
Deus, e descobrir e conquistar o mestre da morte, Satanás, em nossa vida real. Devemos
tomar o lugar onde a morte uma vez ocupou e colocar lá a bandeira da vida.
***
Não deixe qualquer arrependimento no momento da morte.
***
Se você tem mais de três inimigos enquanto está na terra, nunca poderá ir para o Céu após
morrer. Você deve resolver este problema na terra, orando por eles ao menos por três dias.
***
Homens religiosos são aqueles que lutam contra a morte e conquistam vitória. E se, quando
você vai para a cama, este seja seu último momento em seu leito de doença? E se, quando
você desperta de manhã, este seja seu primeiro vislumbre do mundo espiritual? Nunca tome
o assunto da morte levianamente, nem mesmo por um momento.
***
Morte é o caminho para seu lar original. Quando for, que tipo de dom você levará consigo?
Se você pensa sobre isto ao menos uma vez, não pode gastar um único momento ocioso.
***
O objetivo da educação na Igreja de Unificação é treinar essas pessoas que podem se
qualificar para seguirem para o mundo espiritual mais elevado.
***
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A fim de entrar no Céu, você deve conversar com Deus em oração ao menos três vezes no
fim.
***
Deveríamos sempre orar sobre o problema de como vencer decisivamente e ir além da
fronteira da morte. Quanto temos pensado sobre nosso lar original onde mora nosso Pai, a
causa de nossa existência? Homens decaídos nunca pensam sobre o problema de sua própria
vida eterna, então quem fará isto por eles?
Você irá para aquele lugar do mundo espiritual que corresponde ao seu próprio nível
espiritual. Ao chegar ao mundo espiritual, uma pessoa média deve passar por doze grandes
provas, e até mesmo aqueles com muito mérito devem passar por três provas:
Primeiramente, seu pior inimigo na terra aparece para confrontá-lo.
Em segundo, o inimigo histórico, Satanás virá e o acusará dizendo: "Seus antepassados tais
como Noé, Abraão, Moisés e Jesus trabalharam tão duro e o Mestre ensinou muito para você
através de suas palavras. Mas você se tornou uma unidade com as palavras e as realizou?"
Terceiro, o mundo angélico testará você, descrevendo as leis celestes e perguntando se você
mesmo se tornou a encarnação delas como um súdito leal.
E finalmente, Jesus e o Espírito Santo farão perguntas para ver se você pode se qualificar
como um filho do Senhor, e quando passa nessa prova, você alcançará a perfeição.
***
A razão pela qual aquele que recebeu graça se torna inquieto, é que ele se torna como um
homem espiritual sem um corpo. Ele deveria fazer conquistas, porque do contrário, a graça o
deixará.
***
A maneira para recuperar a graça é colocar em prática ao menos dez vezes aquilo pelo qual
você tem orado.
***
No caminho de fé, precisamos verdadeiros companheiros de fé. Quando eles podem ajudar
uns aos outros, amar uns aos outros, e irradiar grande beleza, tornando-se assim uma fonte
de orgulho entre as pessoas ao redor deles, a Vontade do Céu multiplicará automaticamente.
***
Um homem de fé sempre deve ter uma mente renovada a fim de crescer. A manhã faz você
se sentir bem porque ela o renova.
***
Sua vida de fé deve sempre ser calma e regular como a respiração. E sua vida de fé deve ser
tal, que você desenha uma determinada linha abaixo da qual você nunca irá, quando começa
relacionamentos pessoais e sociais.
***
Membros mais velhos da Família às vezes estão na posição de Caim. Aqueles membros mais
jovens recebem graça e às vezes têm permissão para assumir a condução para indenizar
determinados períodos da história de restauração. Mesmo nesses casos, membros mais
velhos não deveriam sentir inveja deles.
***
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Se você espera tão intensamente por Deus que esquece de sua doença, você ficará bem.
***
Uma pessoa deveria ser capaz de dominar o pecado, mantendo-se pacífica e subjugar
Satanás naturalmente antes que possa estar qualificado como um homem do Céu.
***
Você deveria derramar lágrimas, suor e sangue, abraçando a história e o universo.
***
Ter arrependimento após toda a dedicação de coração sincero de uma pessoa é um ato tolo e
contra a lei celeste.
***
Se você quer dedicar seu coração para mim, faça isso depois de ter dedicado seu coração
para a nação e a humanidade a quem eu amo, e então criar realizações.
***
Quando morre, você deve ser grato a Deus, grato à Sua Vontade, e sentir arrependido que
não pôde cumprir melhor a Vontade.
***
A razão pela qual você teme a morte é porque não tem feito o trabalho que deveria ter feito
na terra. Uma vez que completa seu trabalho, você nunca sentirá medo.
***
Quando vejo aqueles que dedicam seu coração para mim na esperança de resolver seu
problema de vida e morte, e sobre receber a bênção, como eu, um sujeito, pode gastar um
momento ocioso?
***
Quando se atrasa para um culto de adoração, você deveria se sentir tão arrependido que não
pode levantar sua cabeça.
***
A única maneira de evitar acusação é trabalhar ao custo de sua vida. Quem se atreveria em
acusá-lo quando em lágrimas, você coloca sua mente para morrer pela Vontade?
***
Quanto tempo você lutou pela Vontade sentindo a responsabilidade da restauração? Você
deve lutar, seja se aproximando de mim ou se aproximando da linha de frente; não há outra
maneira que você possa seguir.
***
Levante-se de manhã, dizendo: "Pai!" com um sorriso, e vá para a cama à noite, dizendo:
"Pai!"com um sorriso.
***
Um filho de piedade filial vive consultando seu pai a respeito dos detalhes mais pequenos.
***
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Você deve proceder segurando firmemente as mãos dos Verdadeiros Pais.
***
Humilhe-se, pensando que todos os males e pecados do mundo aconteceram por sua causa,
preocupando-se sobre eles com uma mente em dor, e assumindo todas as responsabilidades.
***
Ao acreditar em Jesus, devemos conhecer seu coração.
***
Moisés, que se encarregou da Vontade de Deus, conhecia claramente o destino e a direção, e
expressou estas coisas um ou dez anos mais tarde em seu comportamento. Mas os Israelitas
não foram capazes de viver essa vida que continha o destino e a direção.
***
Vida religiosa surgiu para unir a idéia do homem, que governou a história, e a idéia de Deus.
***
Deus esteve desenvolvendo Sua providência por 6.000 anos a fim de ter Seu ideal de criação
praticado na vida do homem.
***
A visão ética do Cristianismo consiste em dar as boas vindas até mesmo ao inimigo Satanás
e orar por sua bênção.
***
Civilidade significa que os relacionamentos de frente e atrás e direita e esquerda estão em
ordem.
***
Um homem de fé deveria derramar três tipos de lágrimas: lágrimas de vergonha, lágrimas de
gratidão e lágrimas de alegria.
***
Fé absoluta pode alterar o destino.
***
Não importa quão duro você possa trabalhar ou quantas realizações possa ter, você deve
estar com o Pai Celeste. Se você age por si mesmo, Satanás tomará todas as coisas.
***
Salvação é obtida através do atendimento. Quando você já sentiu isso?
***
Dê algo para sua família, para sua nação e para o mundo. Este é o padrão triplo-objetivo.
***
O propósito da vida de fé é realizar a autoperfeição e sentir amor infinito, e desfrutar infinita
felicidade.
***
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Vida de fé consiste em criar uma conexão de expectativa e desejo no mundo do coração.
***
Porque você tem débitos em sua vida, que ocorre somente uma vez? Ao invés, você deve ter
os outros endividados com você.
***
Deus está com você somente depois que você vence sobre seu ambiente.
***
Não amaldiçoe aqueles que são punidos, mas ore por eles. Se amaldiçoar aqueles que são
amaldiçoados, você será amaldiçoado.
***
O propósito da ação da consciência é fazer os filhos de Deus atingirem a perfeição.
Deveríamos encontrar o lugar onde a consciência pode descansar.
***
Membros da Igreja de Unificação devem viver continuamente em lágrimas e suor.
***
Não viva segurando sua consciência em suas mãos, mas desbravando o fundamento da
consciência.
***
O caminho de fé não pode ser aperfeiçoado centrando somente no mundo vertical, mas
sendo complementado pelas condições horizontais.
***
O lugar perto de Deus é um lugar extremamente temeroso.
***
"Deus, somente o Senhor sabe." Esta é a conclusão do homem.
***
Você já parou para pensar sobre qual é o grau que Deus ama a humanidade?
***
O Messias é o padrão da vida de fé. Fé consiste em assemelhar-se a ele.
***
Seguir o caminho de fé significa seguir o Messias em Golgotá a fim de herdar a dor que ele
teve ao caminhar em lágrimas.
***
O homem é o fruto do pecado de sua linhagem de 6.000 anos. Ele é a exposição dos 6.000
anos de história pecaminosa. Suas células contêm os 6.000 anos de pecado. Arrependimento
é necessário para liquidar isto.
***
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Ore sem dormir e descansar, e guarde o jardim do Getsêmani.
***
Mesmo quando morrer, você deve deixar para trás uma parte de si mesmo. Você deve dizer
que quer deixar cair um único cabelo perto do Templo no tempo de sua morte. Quando
deixar este mundo, o que levará com você? Essa é a questão. Tornar-se um ser significa
preparar o que levará com você. Se você se torna um ser em sua família, isso será uma
bênção no nível familiar. Se você se torna um ser em sua nação, isso será uma bênção no
nível nacional.
***
Você não deve esquecer que Deus o coloca nesta posição comprando-o através de Sua
tristeza, trocando você por Sua tristeza, e buscando você através de Sua tristeza.
***
Você deve se torcer em agonia perguntando se Deus pode ser consolado através de você.
***
Quando você enfrenta um problema, não resolva isto por si mesmo, mas pergunte como
Deus o resolveria. Então a resposta virá naturalmente.
***
Eu pensava sobre o fato que dia e noite ocorrem em momentos opostos no oriente e ocidente.
Eu às vezes pensava que Deus criou os hemisférios oriental e ocidental a fim de que as
pessoas pudessem dormir tranquilamente, porque do contrário, toda a humanidade dormiria
ao mesmo tempo e teria sua posse tomada por Satanás.
***
Você é normal somente se é mais alegre do que quando se juntou à Igreja de Unificação.
***
Nada pode destruir um relacionamento pai e filho. Da mesma forma, você deve estar
absolutamente conectado com Deus.
***
Onde é o seu centro agora? Essa é a questão.
***
Domingo é o dia quando você, tendo praticado autodomínio e planejado a semana, dá para
os membros da Família algo sobre o que eles possam desfrutar.
***
A razão pela qual você não está encorajado em sua vida de fé é que não pode determinar o
local interno da existência de Deus em si mesmo. Você deve se unir com este local ou ponto
de Sua presença. Tenha mais preocupação pelo Centro do que pelo universo. Você acha que
Deus o deixará?
***
Permita-nos acreditar bem. Acreditar bem significa amar bem nossos filhos e o mundo.
***
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O fiel nos Últimos Dias deve completar tudo o que os santos do passado não foram capazes
de fazer.
***
A palavra honestidade significa agir com retidão. Portanto, a fim de tornar-se um homem de
fé honesta, você deve governar sua mente de uma forma reta.
***
Criar desculpas não será de nenhuma utilidade em todo o seu caminho na direção ao seu
objetivo, e somente conduzirá você para um destino que não tem nada a ver com seu
objetivo. Se você comete um pecado de grau dez, deve sentir um sentimento de culpa de
grau 100, que você não está qualificado para estar diante de Deus, então Deus será capaz de
considerar sua honestidade ao grau dez de lealdade. Portanto, um homem de fé não tem que
criar desculpas; ele tem que ser honesto.
***
Um pioneiro não reclama das dificuldades e da dor. Um homem de fé é um pioneiro, de
forma que, se reclama em sua vida de fé, ele nem é um pioneiro e nem é um homem de fé.
***
Onde há esperança, existe desenvolvimento. Onde não há esperança, existe ao menos recuo,
ou até mesmo cessação. Portanto, se há felicidade ou infelicidade, isto é determinado pela
esperança. Se não há esperança em um homem de fé – que deveria marchar na direção da
esperança do amanhã – ele será um homem extremamente infeliz; sua fé é somente
superficial.
***
Tudo o que enfrenta como um pioneiro é inesperado, por isso você deve saber como julgar e
discernir em situações sérias.
***
Deus nos dá experiências, não porque Ele quer fazer isso, mas porque de fato Ele quer que
tenhamos fé absoluta. Ele nos permite ter experiências espirituais porque Ele deve conectar
nossos desejos com elas.
***
Fé absoluta não é o ponto de auto-afirmação, mas o ponto da autonegação. Vida de fé não
está limitada à nossa vida espiritual. O que é mais importante, é como nossa sensibilidade
espiritual é aplicada ao nosso ambiente relativo.
***
Conhecimento não pode controlar a vida. Somente a religião pode fazer isso.
***
Uma pessoa se torna um médico para o propósito de salvar pacientes. Da mesma forma, é
para o propósito de permitir que incrédulos possam ir para o Reino do Céu que você acredita
em Jesus.
***
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Ninguém diz que fazer coisas para si mesmo é bom. A tese que fazer coisas para os outros é
bom ostenta verdade.
***
A providência de Deus de salvação não começa com a salvação daqueles que são os
melhores. Ela deve começar com a salvação das pessoas sofredoras. Portanto, muitos
homens de fé são sofredores, pobres e famintos.
***
Vida de fé não é vida para si mesmo sozinho, mas a vida de um servo vendido. Pois sendo
que um servo nasce como um filho de um servo, ele é aprovado e amado por seu mestre
somente depois de ultrapassar a vida de um servo.
***
A fé desempenha o papel de guia. Portanto, ela somente leva você até o portão e não para o
ambiente.
***
O caminho de Deus é o caminho do pioneiro. O caminho de um homem de fé é o caminho
de seguidor.
***
O curso de fé não precisa de um período longo. Um dia é essencial para a fé, e uma hora do
dia também é essencial para ela.
***
Fé é o contrato entre Deus e o homem feito através de Sua palavra.
***
Sua fé deveria ser tal que você se sente sedento e sempre admite sua derrota. Se fosse assim,
você não reclamaria. Dessa forma, você deve ser capaz de apoiar seu líder quando ele está
cansado.
***
Uma árvore não murcha imediatamente. Antes de sentir se ela murchou ou não, ela está
condenada à morte. O mesmo é verdade com a fé.
***
Aquele que não tem lágrimas não está trilhando o caminho ortodoxo de fé. Você deve
derramar lágrimas de tristeza, lágrimas de arrependimento, e lágrimas de gratidão. Estas
lágrimas desenvolvem a base do coração.
***
Se em seu caminho de fé, você não tem ninguém que o puxe a partir de cima, você precisa
de alguém que o apóie ao seu lado, ou alguém que o sustente por baixo. Assim, você precisa
de companheiros de fé.
***
Vamos liderar o caminho ao invés de ser empurrados.
***
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Afortunados são aqueles que tiveram um fundamento de profunda fé desde sua adolescência.
Uma vez que você perde o poder em sua vida de fé, você não pode recuperá-lo.
***
No caminho de fé, você deve estar jurando milhares ou dezenas de milhares de vezes em sua
mente. Vida de fé é o período no qual você coleta material para ultrapassar o cume.
***
Vida de fé consiste de praticar convicção na vida.
***
Não caminhe porque você é ordenado a fazer isso, mas porque você deve fazer isso. Assim,
você deve sentir gratidão a mim por caminhar em seu lugar, e então ordená-lo a caminhar.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
III. Testemunho
1. Testemunho
Testemunhar deve ser precedido pelo coração; para testemunhar você deve ter uma emoção
tão forte que você se torna um imã de coração que pode atrair as mentes de todas as pessoas.
***
Testemunhar é como criar um segundo “eu”. Isto não seria nenhum problema se você dedica
tanto coração como uma mãe faz para nutrir e cuidar de seu bebê recém nascido.
***
Você já ouviu o gemido e a lamentação de muitas pessoas espancadas no túmulo de
Satanás? E você já sentiu a indignação correta para liberá-las?
***
Há muitos que querem salvar pessoas boas, mas poucos querem educar pessoas ruins e
lamentadoras para que elas possam se tornar pessoas boas e felizes. Sendo que a história
pecaminosa tem durado por 6.000 anos, você deve gastar ao menos seis meses dedicando
seu coração na educação de cada pessoa que tenha encontrado.
***
Quem são as pessoas que chorarão em meu lugar, herdando meu desejo de visitar todos os
cantos desta terra e chorar lá?
***
Após ser enviado por Deus, não O deixe preocupado com você, mas torne-se a pessoa que
pode fazê-Lo dizer, "Eu posso tê-lo seguindo rapidamente no meu lugar." Esta é a glória da
terra.
***
Você deve sempre estar determinado a explodir com seu corpo sobre sua área e criar um
fundamento de serviço digno de convidar o Céu.
***
Agora é o tempo quando o alto clamor do homem decaído pedindo ajuda e salvação ressoa
através de todo o céu e terra. A menos que possa ouvir esse clamor, você não pode penetrar
no coração da restauração.
***
Encontre e eduque três homens com quem você pode subir as colinas das situações de vida e
morte.
***
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Você deve sentir tal sensibilidade com relação à sua área de testemunho que seus ossos e
carne sejam derretidos. Quando você está para falar em um palco, comece com esta oração
de coração: "Pai, peço desculpas porque essa pessoa indigna como eu deve falar." Não esteja
autocentrado, mas considere a si mesmo como um soldado de Deus, entregando mensagens
Dele.
***
Resultados de testemunho dependem 40 por cento do mundo espiritual, 30 por cento do
entendimento de uma pessoa sobre o Princípio Divino, e 30 por cento da prática de uma
pessoa.
***
Em sua área de testemunho, você deve ter a convicção que pode confiantemente lançar uma
competição de lealdade em relação a Deus pela reunião de todos os residentes e todos os
homens espirituais que viveram lá.
***
Para escalar uma árvore alta, você deve começar a partir da base, que é geralmente suja e
barrenta. Da mesma forma, para restaurar um bairro ou cidade, você deve começar pela
solução da situação mais miserável desse lugar.
***
Esteja resolvido a trazer de volta até mesmo um punhado de terra do lugar onde você
derramou suor e lágrimas.
***
Aqueles que fazem muito trabalho por Deus neste período definido por Deus, receberá
muitas bênçãos Dele. Tal como os registros escolares de uma pessoa a acompanharão por
toda a sua vida, seus méritos neste período único seguirão você pela eternidade.
***
Abrace muitas pessoas de todos os caminhos da vida, para que um dia elas possam apoiar
suas atividades. Você não achará isto necessário.
***
O segredo de testemunhar para uma pessoa e vê-la frequentemente com seus olhos, falar
com ela com sua boca, ouvi-la frequentemente com seus ouvidos, estar preocupado sobre ela
frequentemente com seu coração, e dar muito a ela.
***
O que é importante sou "eu mesmo." Quando vou para algum lugar para testemunhar, eu
vou como um "mendigo", um "espectador" ou um "mestre?" Essa é a questão. Saiba com
clareza que você sai para testemunhar, não a fim de ser cuidado, mas a fim de cuidar das
pessoas.
***
Se você direciona as palavras de Deus para alguém somente com a intenção de utilizá-la de
alguma forma, você nunca será capaz de estabelecer o padrão do “Caminho." Dê o que você
tem para os outros com seu coração sincero.
***
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Quando testemunha em sua área e encontra uma pessoa miserável, você deve estar cheio do
coração para derramar lágrimas e dar algo para ela. Se você testemunha e ora com este tipo
de coração, Deus simpatizará com você.
***
Não fique vadiando. Se você faz isso, o tempo virá quando se arrependerá em lágrimas
amargas. Não diga que não pode fazer isto. Se você pensa que não pode, então nem mesmo
force a si mesmo para fazê-lo.
***
Há sempre um caminho, apenas procure-o.
***
"Não se aborreça fazendo qualquer trabalho!" Isto não significa que você seja
desnecessário? Não há nenhuma palavra mais temerosa do que esta.
***
"Eu não existo. Eu já estava perdido por causa do pecado, assim, eu devo enterrar a mim
mesmo." Siga com este tipo de atitude.
***
Antes de lamentar sobre sua incapacidade de conseguir resultados no testemunho, você deve
primeiramente verificar se sua mente e corpo estão unidos, e se você é o objeto substancial
de Deus para beneficiar todas as pessoas.
***
Para estabelecer seu fundamento, você deve derramar todo o seu esforço sincero. Para fazer
isto, você deve: (1) dar as palavras de Deus, (2) estabelecer o exemplo das palavras através
de seu caráter e ações, (3) criar laços de coração com os outros de tal forma que eles irão
querer contar todas as coisas sobre eles mesmos para você, (4) deixe-os com muitas
recordações inesquecíveis da vida de fé tanto quanto possível, (5) faça-os trabalhar tão duro
quanto você trabalhou por eles, e, (6) torne-os seus representantes.
***
Quando seu resultado de testemunho não é satisfatório, não fique desapontado, mas continue
a se preparar. Até que sua chance venha, derrame toda sua sinceridade e anseie por boas
pessoas com seu coração verdadeiro.
***
Quando se sente intranquilo, fique em silêncio e faça planos. Se você não pode ter sucesso
nem mesmo depois disso, pode ser necessário que faça planos totalmente diferentes.
***
Se quer salvar todos os homens, você deve compreender suas circunstâncias. Ao
testemunhar para pessoas, você mesmo deve ir e encontrá-las ao invés de pedir para elas
virem ao seu encontro.
***
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As famílias abençoadas devem sempre estar prontas para serem chamadas para sair. Se eu
ordeno que elas cruzem o Oceano Pacífico, elas devem fazer isso mesmo sabendo que
poderão morrer fazendo isso.
***
Quantas lágrimas você derramou para amar e salvar as pessoas? Sem verdadeiro sacrifício
você não pode verdadeiramente dar vida para os homens.
***
Ao testemunhar, comece com seus familiares e amigos. Anos atrás, você os visitou para tirar
bênçãos deles, mas agora você fará isso para dar bênçãos para eles. Portanto, eles não irão se
opor.
***
Ao testemunhar para alguém, ouça-o totalmente e esteja preocupado com todos os seus
problemas. Somente depois disso você deve falar a ele sobre sua situação.
***
Testemunhar é um ato de enxerto. Portanto, ao testemunhar para alguém, você deve ter
elementos comuns com ele e eliminar todos os elementos conflitantes. Você pode começar a
testemunhar para ele depois que ele desejar revelar a você todas as suas circunstâncias e
segredos, que não pode falar nem mesmo com seus pais e seu cônjuge.
***
Não se arrependa, embora não tenha nenhum resultado após ter trabalhado com todo o seu
esforço sincero. Sendo que a obra de Deus deve progredir e se desenvolver, seu trabalho
com todo o coração pode se desenvolver somente após suportar dez ou vinte anos.
***
Mesmo quando trabalha em um lugar fora da Igreja, você deve ter esse coração que pode
orar a Deus: "Permita-me tornar mais amplo Seu fundamento aqui."
***
Somente quando tem esse coração que não quer deixar seus convidados irem para casa e
quer dar tudo o que tem para eles, você pode ter sucesso ao testemunhar e reavivá-los.
***
Qualquer religião que aponta somente para a auto-salvação certamente perecerá.
Deveríamos ser salvos juntos com toda a humanidade.
***
Se testemunhar para pessoas com bons antepassados, os méritos desses antepassados estarão
conectados com você, embora seus próprios antepassados possam não ter tanto mérito.
***
Se você testemunhar para as pessoas mais inferiores como se elas fossem as mais elevadas,
Deus ficará impressionado com você.
***
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Mesmo se somente nós, membros da Família, estamos inflamados, esta nação seguirá na
direção da providência. Devemos considerar esta terra como nossa própria terra, este povo
como nossas próprias famílias, e agir como um Moisés e um Caleb para esta nação.
***
Quando for para a cama, você deve orar que Deus possa perdoá-lo por descansar antes de ser
capaz de cumprir Sua Vontade de restaurar a humanidade e servir a humanidade
suficientemente.
***
Quando você já proferiu as palavras de Deus ao risco de sua vida? Se atrair os problemas, o
coração e o desejo da pessoa para a qual você fala, revelando a situação de Deus para ela,
esta pessoa será movida.
***
Quando testemunha sobre Deus para alguém, um relacionamento de três níveis é realizado
entre Deus, você mesmo e essa pessoa. Assim, você é energizado.
***
Meu desejo é ver o dia quando esta nação e o mundo estarão chorando junto comigo.
***
A vida de Deus é tal que Ele abraça o mundo em Seu coração.
***
Para uma hora de testemunho você deve orar três horas. Antes de visitar uma pessoa você
deve derramar lágrimas. Deus trabalha com aqueles que derramam lágrimas.
***
Somente quando você cuida de seu convidado tão intensamente que não quer deixá-lo ir para
casa, mesmo tarde da noite, seu testemunho pode ter sucesso. Se você quer que ele vá para
casa logo, isto não terá sucesso. Se você quer dar tudo para ele, mais ele será atraído para
você. Se você ora por ele à noite sem dormir, ele virá visitá-lo à noite sem dormir.
***
Crie um ponto de testemunho para seus familiares e amigos. Se você não faz isto enquanto
está na terra, nunca estará livre da acusação deles.
***
Verifique se você alargou ou estreitou o portão do céu para aqueles que se juntaram à
Vontade depois de você.
***
Suponha que você se torna espiritualmente ferido na linha de frente do testemunho. Se por
causa disto você recua sem a permissão de Deus, nunca será capaz de ficar bem. Você
deveria sair para a linha de frente novamente e se determinar a ser voluntário para um lugar
muitas vezes pior do que o anterior.
***

141

Quando sua consciência o aborrece e mesmo assim você não faz qualquer trabalho, você
ficará doente.
***
Aqueles que se juntaram à Igreja de Unificação e nunca testemunharam se tornarão mudos
no mundo espiritual.
***
Deus envia você para testemunhar para que possa pagar indenização. Assim, Ele priva isto
da graça. Se você tem bons antepassados, então Satanás não pode bloquear seu caminho. Se
Satanás bloqueia seu caminho, ele terá que pagar indenização para você. Assim, até mesmo
Satanás ajuda você.
***
Quando subjuga três pessoas que se opunham a você, o resto de seu testemunho se tornará
fácil.
***
Quando uma pessoa alcança um lugar alto, ela tem que descer novamente. Se ela não pode
descer por si mesma, então ela pode descer para uma posição humilde através de seus filhos
espirituais.
***
Nós que iremos unificar este mundo não podemos nem mesmo encher esta pequena igreja?
***
Primeiro, testemunhar; segundo, testemunhar; e terceiro, testemunhar.
***
Até mesmo o gado pode discernir o pasto venenoso e ficar longe dele. Eles também podem
sentir onde é o matadouro. Quanto mais os homens deveriam ser capazes de distinguir um
lugar de vida de um lugar de morte.
***
Quando derrama seu coração para alguém a quem você deseja salvar, e ele não corresponde,
todas as bênçãos e méritos dele serão transferidos para você.
***
Se você não pode testemunhar, seu caminho estará bloqueado.
***
Jesus também trilhou o curso da cruz descartando o ambiente de sua vida familiar, sua
posição como um filho, e seu desejo, após começar o caminho do evangelho.
***
Não desconsidere as pessoas. Se você trata seus visitantes de forma descuidada, seu caminho
estará bloqueado.
***
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Aquele que pode responder ao coração de um mensageiro ao invés da mensagem em si
mesma torna-se um membro da família de Deus.
***
Transmita a Vontade de Deus para os outros com todo o seu coração para que eles possam
aceitá-la com todo o seu coração.
***
Após repreender alguém, ore por ele. Esta é a forma que você pode enfrentar e ultrapassar a
situação.
***
Tenha preocupação e amor pelas pessoas.
***
Em nosso movimento, testemunhar pelo Princípio é o significado de buscar amor.
***
Nosso objetivo de lutar ao risco de nossas vidas é encontrar as pessoas corretas. Como
podemos torná-las figuras celestiais que podem sobreviver?
***
Você perecerá se der algo para os outros com desprezo. Você deve dar com lágrimas.
***
A tristeza da história é que aqueles que têm não dão, e que aqueles que aprenderam, não
ensinam e demonstram.
***
Quando em sua atividade de transmitir a Vontade de Deus você precisa dormir fora de casa,
fazendo uma cama com seu sobretudo em uma montanha, diga para si mesmo: "Ah! eu devo
me tornar um ator de cinema maravilhoso. Virá algum dia quando as pessoas verão este
filme e chorarão."
***
Sua conferência do Princípio Divino deve chorar no lugar de Deus para revelar Sua situação
interna. Preocupe-se mais sobre como é seu coração do que como é sua própria conferência.
***
As famílias abençoadas com certeza devem testemunhar aos domingos.
***
Deveria haver uma diferença entre o tempo quando estava engajado em atividades centradas
em si mesmo e quando você me seguia lealmente no passado. Quando seguia, você restaurou
um determinado padrão espiritual. Mas agora é o tempo quando você multiplica após sua
herança.
***
Você deve ao menos testemunhar para três filhos espirituais, em um ano.
***
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Se for dito para um criminoso que se ele não testemunhar para três filhos espirituais todo
mês, será executado, então ele não irá fazer essa tarefa? Até mesmo nós estamos na esfera da
execução natural porque teremos que morrer em algum momento no futuro.
***
Se você tem três oponentes fortemente hostis, uma pessoa certamente virá para o seu lado.
***
Negócios empresariais devem ser feitos como uma condição para testemunhar.
***

2. Filhos Espirituais
A menos que você tenha três filhos espirituais, seu curso de sete anos se torna nulo.
***
Você se torna uma pessoa pública através de seus filhos espirituais.
***
Não esteja muito preocupado com relacionamentos com irmãos e irmãs até depois que tenha
educado três filhos espirituais. Se educar três filhos espirituais, vocês serão capazes de se
tornar como uma família.
***
Vocês são muito afortunados e devem ser gratos que podem ter filhos espirituais em uma
idade mais jovem do que eu pude tê-los.
***
A fim de dar vida para os filhos espirituais, você deve fazer seus próprios filhos suportarem
dificuldades. A fim de dar vida para esta nação, os membros da Igreja de Unificação devem
superar dificuldades.
***
Antes que possa entrar no Céu, você deve passar por uma cerimônia na qual seus três filhos
espirituais ofereçam ouro, incenso e mirra. Aqueles sem três filhos espirituais enfrentam
dificuldade.
***
Seus três filhos espirituais são objetos condicionais que são equivalentes às três ofertas para
Deus. Portanto, sem três filhos espirituais, você não será restaurado para Deus.
***
Você deve ter ao menos três filhos espirituais abençoados em matrimônio sagrado antes que
você mesmo possa avançar para a posição de paternidade. Portanto, é imperativo que você
eduque três filhos espirituais.
***
Você pode amar seus próprios filhos somente depois de educar três filhos espirituais.
***
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Se seus filhos espirituais servem completamente seu próprio bebê quando ainda está no
ventre, a restauração através de indenização será completamente realizada e Satanás será
completamente cortado da linhagem de sua família.
***
Originalmente cada pessoa deve educar três filhos espirituais antes de conceber seus
próprios filhos. Assim, o anterior deve servir completamente o posterior enquanto ainda está
no ventre. Somente desta maneira esta pessoa pode ter filhos físicos que podem ir para o
Reino do Céu.
***
Havia três arcanjos que deviam servir Adão. A fim de ter essa posição restaurada, você deve
educar três filhos espirituais que sirvam seus próprios filhos enquanto eles estão no ventre.
Assim, seus filhos espirituais devem ser absolutamente obedientes a você.
Seus três filhos espirituais devem (1) ter o coração que eles podem seguir para um local de
morte em seu lugar, e (2) servir seus filhos físicos, que estão na posição Abel, desde o
momento da concepção até o momento do matrimônio. Somente então sua família pode estar
completamente livre da acusação de Satanás.
***
Para Deus, três filhos espirituais verticalmente significam Adão-Jesus-Senhor do Segundo
Advento, e horizontalmente, Caim-Abel-Set, Sem-Cam-Jafet, e Abraão-Isaque-Jacó.
***
Até mesmo Jesus, depois de perder seus três filhos espirituais, caiu para a posição de Adão
decaído e foi empurrado para o mundo satânico. Assim, ele teve que ser testado por Satanás.
***
Através da experiência de ter amado seus filhos espirituais, você deve educar seus próprios
filhos.
***
Se os discípulos de Jesus tivessem morrido com ele, Deus os teria ressuscitado antes dele.
Então Jesus não teria que ascender para o céu, mas teria estabelecido a base de quatro
posições espiritual para fazer sua obra na terra com o Espírito Santo. O apavorante
derramamento de sangue de mártires cristãos teria sido evitado, e a Vontade teria sido
rapidamente realizada. Os três discípulos eram filhos espirituais de Jesus.
***
Deus visita aqueles filhos que derramaram lágrimas por Ele.
***
Não importa quão feia sua mãe possa ser, ela é sua única mãe.
***
O maior presente para Deus é encontrar filhos decaídos e relatar a Deus sobre eles.
***
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A restauração de três filhos espirituais significa: (1) a restauração espiritual dos três arcanjos,
(2) a condição absoluta para determinar a posição de um pai, e (3) a condição absoluta para
elevar seus filhos físicos para a posição perfeitamente vitoriosa.
***
Você pode dar para os seus filhos espirituais o lugar mais elevado que nem você desfrutou?
***
Aqueles que se juntaram à Igreja de Unificação mais tarde deveriam compensar pela traição
daqueles membros anteriores que deixaram a Igreja.
***
Embora tenha dado nascimento para três filhos espirituais, você deve ser capaz de educá-los
um a um. Do contrário, você não será capaz de experimentar a unidade de coração.
***
Você deve investir sua definitiva sinceridade em uma única pessoa.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
IV. Teste e Desafio
O segredo de não falhar em uma tentativa é que você não deve viver autocentrado.
***
Todas as dificuldades e testes confrontam-no para que você possa compreender
corretamente os dias passados de Deus. Portanto, quando qualquer dificuldade vem sobre
você, esteja alegre e grato. Esta é a prova do amor de Deus por você.
***
Deus sempre golpeia primeiro Seus amados filhos, e então golpeia Satanás.
***
Punição ocorre quando você deixa o fundamento celeste de existência. Deus não pune você
diretamente.
***
Não rejeite confrontação ou conflito. Quanto maior a gama de sua confrontação, maior a
oportunidade de seu sucesso.
***
Se você é injustamente golpeado quando está no lado do bem, então Satanás não será mais
capaz de golpeá-lo. Se você não é golpeado quando está no lado do bem, então Satanás
testará você golpeando-o.
***
Ao invés de reconhecê-lo, talvez seu líder reconheça alguém inferior a você, embora você
tenha devotado todo o seu sincero coração. Ao invés de se sentir desencorajado, você deve
orar assim: "Pai, o Senhor não me reconheceu agora. Eu me prepararei até o tempo quando o
Senhor realmente se alegre por minha causa. Eu não desejo ser reconhecido pelo Senhor
quando ainda não está feliz."
***
Se você pode obter a simpatia de Deus e ser lembrado por Ele, Seu poder estará em ação
mais do que a opressão de Satanás.
***
Minha oração recente é: "Por favor, dê aos membros da Família o poder para perseverar
apesar da grande miséria."
***
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Assuma responsabilidade mesmo na situação mais triste, mais injusta e mortificante. Se
você está determinado dessa maneira, todos os desafios passarão.
***
Não importa como Satanás tenta testá-lo, se você se sacrifica não haverá nenhum problema.
Entretanto, se você dá desculpas para si mesmo, Satanás virá.
***
Tal como a maioria das religiões se desenvolveram em meio as lutas de martírio, você está
livre da corrupção quando está sob perseguição.
***
O Cristianismo começou a partir da cruz, e onde quer que fosse, foi golpeado e derramou
sangue. O Cristianismo não será capaz de dominar o mundo de hoje a menos que assuma a
posição de ser perseguido. Veja! No topo da Colina do Vaticano onde a maioria dos mártires
morreu agora se levanta o palácio do Cristianismo.
***
A estratégia celeste é ser golpeado e tomar as coisas de Satanás. Quando somos golpeados,
sejamos bem golpeados.
***
Meus pulsos encontraram algemas muitas vezes, mas eu não sou uma pessoa que perece por
causa do aprisionamento.
***
Não fique exausto. Contanto que fique dentro da lei celeste, você se desenvolverá
automaticamente. Não morra, mas permaneça vivo.
***
Se foge do vento tempestuoso em seu curso de deserto, você se tornará uma presa de abutres.
Aqueles que temem o período de deserto não são verdadeiros israelitas.
***
Até agora, os profetas têm sido aprisionados e golpeados. Indivíduos e nações têm sido
golpeados. Mas contanto que não sejam engolidos pela perseguição, eles podem subjugá-la.
***
No período de deserto, não reclame sobre seu ambiente. Se você tivesse dado desculpas
porque era uma mulher, ou porque era muito velho, ou qualquer outra coisa, como teria sido
capaz de seguir Moisés e evitado morrer no deserto?
***
Dor e tristeza surgem quando você não pode estabelecer um padrão correlativo e a ação dar
e receber originais harmoniosos. Quando você não assume uma posição objetiva
(especialmente diante de Deus, que é a essência de todas as coisas) então você não está
vivendo de uma forma que garantirá o valor de sua existência.
***
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Três anos após uma pessoa conhecer a Vontade, ela enfrentará um grande desafio. Isto é
para indenizar individualmente a posição de Pedro, que seguiu Jesus por três anos e então o
negou.
***
Satanás não existe em nenhum outro lugar além de em "mim mesmo." Sendo que o ego
existe, ocorre suspeita, inveja, desejo excessivo e raiva, por isso, mate seu ego. Tudo o que
tem a ver com o "eu" é Satanás. Ridicularize-se e julgue-se. Satanás sempre invade através
de alguém ou algo que está mais próximo a você.
***
Sofrer muitos desafios em sua vida de fé, estabelece um fundamento de vitória e cria uma
rocha sólida na qual o Céu pode confiar.
***
Como um ano consiste de quatro estações, em sua vida existe um período como a primavera
no qual você recebe bênção, um período como o verão no qual a bênção cresce, um período
como o outono no qual você ostenta o fruto da bênção, e então um período como inverno de
desafios. Portanto, seja grato pelos desafios. Eles vêm do amor de Deus para nos separar de
Satanás. Se você os suporta e supera, um período como a primavera de nova bênção virá.
***
Grãos mantidos em um celeiro após serem colhidos devem ainda ser mais tarde processados.
Eles devem ser descascados mais de três vezes, e enquanto isso, se é esmagado, nunca
alcançará a mesa do mestre. Da mesma forma, em nosso curso de fé, devemos treinar a nós
mesmos em meio a muitos desafios e muita dor. Se desistimos, seremos sem nenhuma
utilidade.
***
Tal como a luz mais forte forma sombras mais fortes, desafios mais severos rendem graças
mais intensas.
***
Para superar uma crise você deve ter uma religião profunda, planos feitos em detalhes, e a
capacidade para transmiti-los.
***
"Eu" fui buscado, comprado e trocado ao preço da tristeza do Céu. Se esquecer isto, você
será incapaz de pisar sobre a corrente histórica de morte.
***
Eu tenho seguido através de desafios de Satanás, mas nunca segui através dos desafios de
verdadeiros irmãos e irmãs, verdadeiros pais e verdadeiros filhos. Sendo que vocês seguiram
através desses três desafios, vocês são melhores do que eu a esse respeito.
***
Desafio de Satanás vem no pico da dificuldade, na cruz. Nesse momento nem mesmo Deus
pode interferir.
***
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Se você age com a confiança inabalável que Deus age seguindo-o, que Seu coração está com
você, e que o céu e terra estão sob seu controle direto, você será capaz de evitar a invasão de
Satanás.
***
Aqueles que estabelecem objetos condicionais e períodos de indenização por si mesmos
podem avançar sem atravessar desafios de Satanás.
Se deve algo para alguém, você deverá tornar-se um servo para ele. Do contrário, você
perecerá. Você pode estabelecer sua posição somente quando os outros não podem acusá-lo,
embora eles possam querer fazer isso.
***
Aqueles que não sentem estímulo, possuem raízes que estão deteriorando.
***
Quando encontra perseguição, você ascende verticalmente.
***
Aqueles que possuem desejos somente para si mesmos encontram-se na escuridão e sombra,
mas aqueles que possuem desejos para propósitos elevados parecem renovados e valiosos.
***
Entre os membros mais velhos há aqueles que somente lembram o fato que sofreram, e
portanto, que perderam o poder de marchar na direção de nosso propósito. Estas pessoas não
são diferentes de mortos.
***
Quando sua fé é grande, a realidade parece pequena. Mas quando sua fé é pequena, a
realidade cresce surpreendentemente diante de você.
***
Quando enfrenta um desafio de grau dez, você deve buscar um desafio de grau 100. Se faz
isso, você se encontrará livre. Se visitar um lugar ainda mais miserável do que o desafio que
você originalmente deve atravessar, Deus apoiará você.
***
Nunca pense que você está enfrentando todas as dificuldades por si mesmo. Ao invés, pense
que está enfrentando-as junto com o Céu. Quando está enfrentando grandes dificuldades,
você deve orar: "Pai, eu estou disposto a carregar a indenização pelos erros de meus
antepassados. Por favor, me ajude para que estes erros não possam ser mais feitos." Tal
oração sincera cumprirá sua indenização.
***
Conheça qual é o problema crítico de sua figura central e qual é seu próprio problema crítico,
e cruze-os desesperadamente.
***
A fim de trilhar o curso de desafio e dor, você precisa ao menos uma pessoa que pode
entendê-lo em uma situação onde todos os demais o descartam.
***
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Até obter uma vitória, você não pode utilizar uma coroa de louros após qualquer desafio.
***
Jesus ensinou: "Seja manso e humilde. Renda-se obedientemente. Sirva de uma forma
sacrifical." Isto foi ensinado como a forma para subjugar Satanás.
***
A fim de tornar-se um vencedor, você deve atravessar três desafios: primeiro, a dor referente
ao material; segundo, o desafio referente ao homem; e terceiro, o desafio direto de Satanás
ou o desafio direto de Deus no lugar de Satanás.
***
A menos que supere os desafios de céu e terra, você não pode restaurar o padrão do bem. O
primeiro desafio é ambiental; o segundo é um desafio humano, e o terceiro é espiritual.
***
As árvores enfiam suas raízes bem fundo no chão a fim de suportar uma tempestade. Da
mesma forma, devemos ser capazes de dizer: "Deixe o vento de Satanás soprar!"
***
Os israelitas pereceram porque não sabiam que viria um desafio ainda maior após deixarem
sua tribulação no Egito para um caminho de liberdade.
***
Deus dá a você Sua graça a fim de fortalecê-lo para o caminho de sofrimento.
***
Mesmo se vestir uma jaqueta fina, você pode superar o inverno se correr. Da mesma forma,
mesmo se está em uma situação difícil, você pode superá-la, se está sempre pronto para
correr.
***
Se quiser visitar o mundo desconhecido, você deve escalar o cume mais alto. Assim, você
será capaz de olhar para o mundo desconhecido do outro lado da montanha. Mas não é fácil
alcançar o cume; você deve trilhar declives de sofrimento e caminhos espinhosos.
***
Paciência e auto-conquista são cursos normais no processo de restauração.
***

151

152

O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
V. Sermões
Sermões verdadeiros são palavras a partir da vida que foi cheia de sangue, lágrimas e suor.
***
Quando dá um sermão, não pense que você está falando para toda a platéia, mas somente
para certa pessoa nela. Se essa pessoa derrama lágrimas por causa da bênção que ela recebe
através do sermão, a platéia inteira será automaticamente afetada. Portanto, você deve
perguntar para si mesmo, para quem você dá um sermão hoje, e para quem gasta sua energia
espiritual, decidindo claramente quem é o objeto de seu sermão.
***
Antes de dar um sermão, eu gasto mais tempo orando pelos membros da Família do que pelo
sermão. Eu oro com todo o meu coração sincero: "Pai! O que devo fazer para elevar estas
pessoas?", e então prego com os comandos do coração.
***
Quando se coloca no púlpito, você deve sentir que está ali para encontrar aqueles por quem
o Céu tem buscado.
***
Quando deu um sermão pobre como um líder da igreja, você deve derramar três vezes mais
sangue e suor do que o habitual em seu arrependimento. Se fracassou em dar bênçãos aos
outros através de seu sermão, você deve pagar o preço por isto através de outros meios tal
como servir os outros.
***
Uma pessoa que se coloca em um púlpito deveria ter em mente que, quando fracassa em
praticar o que prega, sua graça será transferida para aqueles que praticam isto.
***
Derretendo nossos ossos e carne, vamos deixar para trás sermões silenciosos para as
gerações que virão.
***
Quando fala a partir do púlpito, você deve sentir como se fosse para sua execução. O púlpito
deve ser o tipo de lugar onde você derrama lágrimas, dizendo para Deus: "Pai, eu estou
começando agora."
***
O clero deveria se colocar no púlpito com o mesmo tipo de mentalidade de um médico que
cuida de um caso sério.
***
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Você não deveria se colocar no púlpito a fim de ver pessoas. O que importa não é a
preparação do próprio sermão, mas sobre seu coração.
***
Prepare-se por três horas, praticando sua sinceridade definitiva, antes de tentar dar um
sermão de três horas.
***
As palavras que prega não deveriam ter sua fonte em você mesmo, mas em Deus. Você deve
tornar-se um instrumento que pode conter a Palavra de Deus.
***
Você deve preparar seu sermão fazendo-o antes de pregá-lo. Portanto, primeiro decida o
tema do sermão.
***
Quando ascende um fogo, você precisa da faísca. Da mesma forma, você precisa encontrar
alguém que seja com todo o coração como a faísca quando você prega.
***
Quando você dá um sermão, não tente fazê-lo soar bem, mas fale de forma verdadeira.
***

154

O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE FÉ
VI. Oração
Quando você ora, seu coração deve ser tão ansioso como um bebê que chora pelo leite de
sua mãe.
***
A forma para orar é:
1. Tornar o coração de Deus de restauração dos 6.000 anos como o seu próprio coração.
2. Compreender o coração indescritível de Jesus.
3. Consolar o Pai, que tem a Vontade e que seguiu esse curso doloroso para alcançá-la.
4. Compreender as dificuldades dos membros da Família que estão lutando pela
Vontade.
5. Orar como uma oferta, centrando em sua própria reflexão e juramento.
***
Mesmo neste mundo, existem determinadas maneiras de cumprimento, não há? Portanto,
você deve estudar como orar.
***
Há dois tipos de oração. Uma é para uma pessoa particular, e a outra é para a realização de
um propósito público. Se a pessoa pela qual você ora não responde, a bênção dela será
transferida para você. Sua oração pelo propósito público diminuirá o tempo do Julgamento.
***
Oração é como um recipiente de água profunda. Oração é como o ar de nossa vida espiritual.
***
Quando orar ao Céu, deve ser com o coração puro de um filho chamando seu próprio pai.
***
Antes de orar pela Vontade, separe o bem e o mal em sua mente e corpo. Ore a Deus,
estando ciente de seu próprio pecado.
***
Temos orado por tanto tempo que Deus possa nos dar bênçãos, mas agora é o tempo para
orar: "Eu darei minhas bênçãos ao Senhor, Deus, por favor, tome-as."
***
Se coloque em uma posição na qual pode mover o Céu. Quando está zangado, não pense
sobre si mesmo em oração, mas abrace o Céu e ore: "Pai, quão famintos estes filhos
estiveram ao seguir o caminho da restauração até agora! E quão triste o Senhor esteve ao
observá-los!"
***
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Equipe até mesmo seu rosto com a dignidade espiritual através de uma vida de oração. Se
você domina o mundo espiritual e está de acordo com o Princípio, se tornará confiante.
***
Enfatize oração. Se orar, você nunca sentirá solidão, mesmo se estiver sozinho. Oração é
como a respiração. Se ora muito, você se tornará espiritualmente mais brilhante e sua
capacidade e sensibilidade para distinguir bem e mal se tornará mais aguda.
***
Sempre ore em sua vida. Enquanto caminha, ore para que você possa ser capaz de viver de
acordo com as palavras de Deus, e que elas possam ser transformadas em carne e sangue e
se mover com você.
***
Se você ora por toda a humanidade ao invés de orar por si mesmo ou por sua família, o
benefício das realizações da humanidade retornará para você.
***
Primeiramente alcance paz em sua mente, e então ore.
***
O "Pai" que vocês chamam e o "Pai" que eu chamo são os mesmos em nome, mas diferentes
em dimensão.
***
Ore: "Pai, eu gostaria de dar para todas as pessoas, então, por favor, capacite-me para fazer
isso."
***
O assunto de minha oração é ser uma unidade com Deus e servi-Lo reunindo céu e terra. O
que ansiamos, se estamos acordados ou dormindo, é o estabelecimento de uma única
soberania, uma única humanidade e uma única pátria para Deus.
***
Oração é a concentração de nosso coração mais sincero.
***
O momento da oração não é o momento quando nos tornamos orgulhosos, mas o momento
quando oferecemos um sacrifício. Você deve seriamente pedir para Deus trocar você como
um sacrifício por Sua felicidade.
***
Não ore centrando em si mesmo, mas centrando no coração do Céu, que tem assistido a
longa história da providência.
***
Devemos orar pelas pessoas ao invés de orar pelo material. Quando você quer orar pelo
material, faça isso depois de estabelecer a condição de dedicar todas as suas posses.
***
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Eu às vezes temo que minha oração seja respondida, porque uma vez que seja respondida,
nosso relacionamento com o Céu estará em toda parte. Enquanto minha oração permanece
sem resposta, Deus continuará a apoiar a Igreja de Unificação. Quando ora, você deve ser
capaz de receber graça a partir de sua própria voz de oração. Ela se torna fonte de graça.
***
Em sua oração, você deve ser capaz de inspirar primeiramente sua mente para que através
dela possa abrir o caminho para ser capaz de orar. Nesta base, a divindade do Pai, do Filho e
do Espírito Santo pode ser conectada com sua mente.
***
Oração deve ser acompanhada por sacrifício e sinceridade.
***
Você deve orar pelos membros da Família três vezes por dia. Ore por eles especialmente
toda manhã.
***
Antes de avaliar os membros da Família, você deve orar por eles. Dessa maneira, você deve
formar um vácuo em si mesmo.
***
Muitas pessoas religiosas e sábios chamam a Deus. Você também chama por Deus. Você
deve sentir que sua voz chamando é a maior de todas. Sua oração deve ser tal que você
possa dizer para Deus ouvir somente a sua oração.
***
Se você ora: "Eu viverei com paciência," então você será energizado.
***
Já houve uma nação tão sincera que, uma vez que ela orou, seria capaz de esperar mil anos?
***
Deus adora ouvir a oração confiante de um homem corajoso orando na situação mais
solitária e aventureira.
***
Não busque retribuição depois de dar. Ore que Deus possa fazer alguma coisa por você
dezenas de milhares de anos mais tarde. Não lembre que você ajudou alguém.
***
Demonstre sua extrema sinceridade. Aqueles pais que demonstram sua extrema sinceridade
podem infelizmente intuir acidentes que ocorreriam aos seus filhos que não estão próximos.
***
Capacidade ilumina uma parte, mas sinceridade pode iluminar todas as partes porque ela é o
centro.
***
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Um esposo e uma esposa devem orar em lágrimas bem cedo de manhã, segurando as mãos
de seus filhos. Quando isto é experimentado pelos filhos, esta se torna sua tradição.
***
Você deve orar a fim de ser explicado em detalhes. Você deve orar com todo o seu coração.
***
Se sua oração é ou não realizada, depende se está ou não de acordo com o propósito de Deus.
***
Ore duas vezes mais do que a duração de seu sermão.
***
Vida de oração consiste em relatar honestamente para Deus.
***
O lugar onde empreendemos para demonstrar nossa extrema sinceridade é apenas um ponto
de início para o Reino do Céu.
***
Eu não gosto de orar em público. Se alguém que não tem demonstrado sinceridade definitiva
em sua vida cotidiana ora na frente daqueles cuja sinceridade é maior do que a sua, ele é
estúpido.
***
Sinceridade definitiva é mais temerosa do que veneno.
***
Aqueles que podem ser lembrados na história são aqueles que demonstram sua mais elevada
sinceridade, e não sua capacidade.
***
Quando ora bem cedo de manhã, você deve ser capaz de ouvir a batida de seu coração.
***
Há quatro tipos de homens: do leste, do oeste, do norte e do sul. Cada pessoa tem um
momento diferente de oração que dá bênção para ela.
***
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SOBRE FÉ
VII. Dízimo
Dízimo é uma tarefa básica dos filhos escolhidos. Quando oferece a porção do número um,
isto é, o número de Deus, você estabelece a condição de ter oferecido a porção de número
nove. Portanto, você deve pensar mais sobre este um décimo do que sobre o restante.
***
Domingo é o dia do dízimo, não seu próprio dia. Assim, este é o dia quando você obedece
Deus, quando Ele ordena. É um pecado utilizar isso que pertence a Deus como se isto fosse
sua posse.
***
Dízimo se aplica a todas as coisas. Mesmo em uma escola, uma em cada dez salas deveria
ser utilizada como uma turma grátis para crianças desprovidas.
***
Eu devo dedicar um dos meus próprios filhos para o Céu. Se não pode fazer isso, então você
deve ao menos educar um filho de outra família e dedicá-lo para o Céu.
***
Dízimo na vida da Igreja é tal que dez famílias devem apoiar um líder. Sem fazer isto, elas
não podem receber a cidadania celeste.
***
Dez pessoas que vivem nas proximidades devem apoiar um homem celeste.
***
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SOBRE FÉ
VIII. Dinheiro Oficial
Dinheiro oficial é como uma semente. Quando semeada, ela deve chegar a dar fruto. Se isto
não acontece, tudo será perdido.
***
Se alguém não é rígido sobre não utilizar o dinheiro oficial para seu propósito privado, ele
certamente irá embora. Observe e espere. Eu sei que isto acontecerá, mas espero que esse
momento se apresente.
***
O dinheiro oficial que eu distribuo não deve ser utilizado sem permissão. Aqueles que não
são exemplares a este respeito não conservarão suas posições. Espere e veja. Se o padrão
vitorioso no nível nacional é estabelecido, o dinheiro oficial não será mais necessário. Mas
se ignoramos o significado do dinheiro oficial agora, não haverá nenhuma maneira para a
nação ser restaurada. Portanto, devemos superar esta situação.
***
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SOBRE FÉ
IX. Sal Sagrado
Para santificar uma coisa com o sal sagrado, jogue o sal sagrado nas direções da cruz, a
partir do norte para o sul, e a partir do leste para o oeste, orando: "Eu abençoo isto nos
nomes do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos Verdadeiros Pais (e em seu nome)."
***
Sal Sagrado é como fermento. É nossa regra básica santificar as coisas com ele quando as
compramos, e santificar a nós mesmos com ele na porta quando voltamos para casa do
mundo externo.
***
As coisas que foram santificadas nunca deveriam ser dadas para o mundo satânico. Mas
quando você não pode evitar que isso ocorra, dê essas coisas com a mão esquerda.
***
Quando vender propriedades que foram santificadas, é nosso princípio básico fazer isso
somente após obter a aprovação dos três estágios da sede local, regional e nacional.
***
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SOBRE FÉ
X. Solo Sagrado
Solo sagrado é a terra central que o Céu visita. Solo Sagrado deve ser comprado e nunca
vendido. Visite o solo sagrado frequentemente, e quando dormir, durma tão perto a ele
quanto possível.
***
Solo sagrado é o lugar de encontro dos filhos e filhas celestes.
***
Solo sagrado é protegido pelos generais celestes (isto é, os anjos).
***
Vocês são aqueles cujos corpos devem ser enterrados no solo sagrado de Deus ao morrer.
***
O padrão de vitória obtido na Coreia tem que ser conectado com a escala mundial. Isto é,
precisamos de terra no mundo porque os filhos da Coreia elevaram toda a humanidade para
o nível de Adão e Eva antes da Queda. Esta é a razão pela qual os solos sagrados foram
feitos no mundo.
***
Solo sagrado é como uma miniatura da península coreana.
***
Aquelas coisas colhidas no solo sagrado podem ser utilizadas sem serem santificadas.
***
Se alguém possui terra maior do que o solo sagrado, ele será acusado por Satanás. Nossa
devoção da Família para a terra celeste deve ser maior do que de todas as pessoas para sua
própria terra.
***
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SOBRE A BÊNÇÃO
I. A Bênção
Ser uma família abençoada já é ter um título temeroso e uma posição temerosa, pois esta é a
posição de ser responsável pela substância, a linhagem e o coração.
***
Famílias abençoadas são os antepassados eternos do homem, e as únicas coisas das quais
elas podem ter orgulho são sua linhagem de sangue, seu caráter substancial e o coração
celeste. A fim de ter orgulho do caráter substancial, você deve ser cuidadoso sobre o que tem
em seu rosto, isto é, seus olhos, ouvidos e boca. Você deve escolher o que vê e ouve, e então
digerir todas as coisas, mantendo sua boca em silêncio. Trabalhe em silêncio de todas as
formas, exceto quando tem que tomar uma decisão na posição de responsabilidade e
autoridade.
***
O Céu reúne todas as famílias abençoadas diante do altar de sacrifício. As famílias
abençoadas devem se colocar juntas lamentando sobre a miséria do sacrifício no altar.
***
Bênção não vem em uma situação confortável, mas deve vir depois que você ultrapassa a
colina de sofrimento e da cruz. Até hoje, o sofrimento tem sido grande e a bênção pequena,
mas nos Últimos Dias, sofrimento e bênção virão na proporção um do outro.
***
Não tente receber a bênção enquanto está em débito, mas esteja preparado de coração para
oferecer até mesmo uma palha diante da Vontade a fim de receber a bênção.
***
Se uma família abençoada não compreende o significado da bênção, ela se arrependerá pela
eternidade.
***
Através de lealdade e piedade filial estabeleça o fundamento que não pode ser acusado.
Então tenha orgulho de ser uma família exemplar. Na história passada pode ter havido um
padrão de lealdade e piedade filial, mas nunca houve uma família exemplar. A bênção é para
o propósito de realizar famílias exemplares.
***
Embora casais abençoados possam ter suas faltas individuais, devemos respeitá-los porque o
Céu lhes deu a bênção.
***
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No futuro você não será acusado por Satanás, mas pelos anjos e santos já falecidos.
***
Não deveríamos criticar famílias abençoadas em nossa discrição. Somente após respeitarmos
a bênção de Deus, nossa história pode começar.
***
Quando visitar determinada localidade, primeiramente visite a família abençoada nessa área,
então cuide de seus próprios negócios. Uma família abençoada é a porta de entrada para essa
área.
***
Quando encontramos famílias abençoadas, devemos fazer isso respeitando-as como estando
na posição de Deus. Se uma família abençoada falha em cumprir sua responsabilidade no
futuro, a graça dessa família virá para aquele que serviu essa família.
***
Se uma vila trata friamente uma família abençoada que realmente se esforça pelo benefício
de sua área, essa vila será golpeada.
***
Após ser abençoado, você encontrará desafios que podem conduzi-lo a perder a bênção –
desafios de outras pessoas, homens espirituais, Jesus e até mesmo Deus.
***
Eu frequentemente oro pelas famílias abençoadas em lágrimas. Porque? Porque eu as
abençoei, e me sinto envergonhado diante de Deus. A razão que tenho conduzido as famílias
abençoadas assim tão longe é para que isto permita Deus reconhecê-las um dia por minha
causa.
***
Lealdade é para o arcanjo, piedade filial é para Jesus, e fidelidade é para nós.
***
Eu sei que existem problemas porque abençoei alguns que não passaram pelo curso regular.
Mas vocês devem começar uma nova história tornando-se uma família digna de herdar o
coração celeste, o caráter substancial e a lei celeste.
***
Famílias Abençoadas estão agora em seu período dos 5 por cento de responsabilidade. Deste
modo, eu estou na posição de examinador. Portanto, por enquanto eu poderia parecer seu
inimigo, mas se não os trato duramente, Satanás fará isso. Assim, isto não pode ser evitado.
***
A bênção é o ponto onde a maior felicidade e o maior infortúnio se cruzam.
***
O local da cerimônia da bênção é tão precioso que não pode ser comprado e nem mesmo
trocado por Deus.
***
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Somos cidadãos celestes. Considerando que o povo escolhido não pode abraçar Deus
perfeitamente, os cidadãos celestes podem fazer isso perfeitamente. Porque somos cidadãos
celestes, Satanás não pode nos reivindicar nem mesmo após a morte.
***
O Matrimônio do Cordeiro é a cerimônia sagrada onde um homem e uma mulher se colocam
para serem abençoados pela herança de céu e terra.
***
O valor dos Verdadeiros Pais é tão grande que eles nunca poderão ser trocados nem mesmo
pelo mundo inteiro, e nem os Verdadeiros Filhos por toda a humanidade.
***
Você realmente conhece o valor da bênção? A bênção é a posição na qual nem mesmo Jesus
e o Espírito Santo foram capazes de alcançar depois de trabalhar por 2.000 anos desde a
Ressurreição.
***
A posição de ser abençoado é a posição de Adão e Eva antes da Queda.
***
A razão do Céu ter dado a bênção para os casais não foi para seu benefício como indivíduos,
mas para a restauração de seus clãs, da nação, do mundo e do cosmos.
***
A bênção é dada para estabelecer uma base de fortuna para o melhoramento.
***
Você é golpeado pela vara da indenização porque Satanás existe.
***
Quando uma família está em desarmonia, Satanás se alegra.
***
Por causa das famílias abençoadas, o mundo pode começar a se desenvolver
horizontalmente. Sem elas, o mundo se desenvolve apenas verticalmente.
***
Pedro (discípulo da fé) = posição de Adão (Caim)
Tiago (discípulo da esperança) = posição de Jesus (Abel)
João (discípulo do amor) = posição do Senhor do Segundo Advento (Set)
***
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo para indenizar a inversão da lei de céu e terra por
Adão, mas João não morreu, pois ele era o modelo para o Senhor do Segundo Advento.
***
A família é o ponto onde o amor de Deus pode estar conectado com as pessoas da terra.
Portanto, a família se torna o padrão para a realização do Céu.
***
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Matrimônio Sagrado é a obra de cumprir o curso de restauração.
***
Famílias abençoadas devem seguir o mesmo caminho que eu trilhei, cuspindo sangue ao
clamar por Deus. Após uma grande bênção, há uma grande migração. Após 21 anos para
obter filhos e todas as coisas, Jacó se mudou para Canaã. Depois do tempo de Jesus, as
tribos germânicas fizeram uma grande migração. Em nosso tempo haverá uma migração em
âmbito mundial.
***
Famílias abençoadas são mestres da Igreja de Unificação.
***
Você deve viver orando: "Assumiremos a tarefa inacabada do coração, a tarefa inacabada do
caráter substancial, e Suas palavras de comando."
***
Na realidade de coração, existem relacionamentos verticais (com os pais), relacionamentos
horizontais (entre esposo e esposa) e relações de esquerda e direita (entre irmãos e irmãs).
***
Através da bênção você pode herdar todas as coisas.
***
Cerimônias sagradas continuamente ocorrem na vida da Igreja de Unificação. Você pode
comparar uma hora preciosa de culto de adoração ou cerimônia de juramento com uma hora
de encontro com o presidente de qualquer nação?
***
Famílias abençoadas devem se tornar a raiz da restauração da nação. As pessoas não podem
ser enxertadas em raízes deterioradas.
***
Quando famílias abençoadas falham em estabelecer o exemplo e então se tornam um objeto
de acusação, seu arrependimento permanecerá pela eternidade.
***
Não existe nenhuma maneira de resolver o problema da falha após ser abençoado. O último
ponto central da vida como um homem é a bênção.
***
O propósito da providência de restauração de Deus é criar filhos de Sua linhagem direta, não
filhos adotados, e esse processo começa com a bênção do Matrimônio do Cordeiro.
***
De acordo com minha experiência, o Céu me prometeu uma bênção que seria encontrada no
lugar mais elevado, mas após esta promessa, Deus me conduziu para o lugar mais inferior.
***
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Paraíso é para onde vão filhos adotados.
***
Você deveria trilhar o caminho de restauração, não para seu próprio benefício, mas para o
benefício daqueles que virão na sequência. Quando vê membros abençoados mais velhos
vivendo uma vida pobre em roupas humildes, você deveria sentir respeito.
***
Eu devo elevar o mesmo número de famílias como as famílias israelitas que falharam no
deserto através de três gerações. E eu devo ser capaz de ostentá-las diante do universo como
exemplos de lealdade.
***
A maneira de preservar a bênção é sofrer.
***
O único desejo que permanece é de receber a bênção. Mas nunca receberemos a bênção
sentados calmamente.
***
O que você paga a fim de receber a graça de Deus? Você deve dizer: "Eu pagarei por ela
através do meu amor filial."
***
Você deve sentir falta da terra abençoada. Jacó pediu para seus familiares o enterrarem em
sua terra natal após sua morte.
***
A fim de ter uma terra abençoada devemos ter uma ideologia mundial.
***
Bênção é promessa. Promessa é aquilo sobre o mundo futuro para aqueles que virão depois.
***
A cerimônia da bênção é simples, mas existem conteúdos históricos surpreendentemente
difíceis por trás dela. O padrão da bênção é tal que se dou risada, o cosmos inteiro pode rir.
***
Uma família abençoada deve cumprir a missão como um segundo Messias. Uma família
abençoada não deve se tornar um fardo. Se ela não pode cumprir sua missão, isto convidará
o desastre.
***
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O CAMINHO DA VONTADE DE DEUS
Rev. Sun Myung Moon

SOBRE A BÊNÇÃO
II. Companheiros Ideais
Ame seu cônjuge ao mais elevado grau, pois ele está conectado de coração com você.
***
O relacionamento conjugal é onde céu e terra encontram um ao outro. Um casal em
matrimônio representa as características duais de Deus, e quando eles abraçam seus filhos,
eles devem estar em harmonia tendo o mesmo coração que Adão e Eva teriam ao abraçar o
universo.
***
Companheiros ideais existem para o propósito de empurrar juntos o universo e alcançar a
Vontade do Pai Celeste. Portanto, eles não devem apenas desfrutar um ao outro
horizontalmente, mas desfrutar a Vontade e viver por ela.
***
Homens e mulheres são como ossos e carne respectivamente. Homens representam o Céu e
os ossos do mundo. Portanto, eles não devem perder sua dignidade e integridade.
***
Parceiros ideais devem ser capazes de definir seus motivos e resultados para o Céu.
***
Antes de ansiar por seu companheiro ideal, você deveria ansiar pelos Verdadeiros Pais e os
irmãos e irmãs. Somente estabelecendo esta condição, você pode fazer Deus encontrá-lo.
***
As noivas não deveriam reivindicar a propriedade sobre seus noivos. O Cristianismo
estabeleceu o ideal de ser uma noiva. Quando encontra Deus nos Últimos Dias, não deveria
possuir um senso de propriedade e autoconsciência.
***
No primeiro curso histórico verdadeiro desde o início dos 6.000 anos de história devemos
possuir moderação e dignidade.
***
Devemos nos tornar sementes únicas. O Céu está planejando deixar a linhagem celeste
através de nós em determinado tempo, e assim, casar é uma coisa rigorosamente preciosa.
Devemos saber que nenhuma restauração é possível se erros são cometidos além desse ponto.
***
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A maioria dos sábios nunca soube que era a Vontade do Céu criar famílias depois de educar
indivíduos. Portanto, devemos saber que quando Deus abençoa as famílias, isto é para o
propósito de restaurar nações.
***
Jesus viveu como um solteiro até que ele tivesse 33 anos. Onde quer que possa estar, você
que compreende o Princípio deve ser uma pessoa a quem Deus pode confiar referente ao
problema masculino-feminino.
***
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SOBRE A BÊNÇÃO
III. A Família e a Vida Familiar
Habitar na lei do amor significa não ser dominado pelo antagonismo, mas ser capaz de
controlá-lo.
***
Ação Origem, Divisão e União é manifestada concretamente na vida familiar cotidiana.
Quando você deixa o lar de manhã, faça isso com felicidade, e quando voltar para casa, faça
isso com felicidade. Depois de voltar para casa, você deve conversar com sua esposa e filhos
sobre o que aconteceu nesse dia e discutir com eles para corrigir as coisas. Conecte tudo
com amor e um sorriso. Você pode discutir a Vontade com sua esposa, mas se qualquer um
de vocês quer manter alguns segredos sobre a Vontade, vocês podem fazer isso pela
eternidade. Vocês devem ter esse tipo de relacionamento. Casais mundanos não têm sido
dessa forma.
***
O lar onde os filhos podem orgulhosamente dizer que seu pai e mãe são maravilhosos e onde
eles veem seus pais se alegrarem é um lugar de descanso para os filhos.
***
Se fica zangado com sua esposa ou ralha com seus filhos, você deve se desculpar com eles e
amá-los ainda mais.
***
Cada família deve estabelecer seu próprio "Dia dos Pais," "Dia dos Filhos," "Dia de Todas
as Coisas," e "Dia de Deus." A partir de agora, você deve conduzir sua família para a terra
de Israel e estabelecer o poder decisivo de vitória.
***
O tempo chegou quando todas as famílias abençoadas devem criar uma nova história juntas.
A década de 60 foi o período de superar a cruz no nível individual, mas a década de 70 é o
tempo para carregar a cruz no nível familiar.
***
Famílias abençoadas devem estabelecer o exemplo de servir ao Céu. Você deve esperar os
domingos e os primeiros dias de cada mês com sua mente e seu corpo completamente
preparados.
***
Primeiro devemos expressar piedade filial como filhos para nossos pais. Quando crescemos,
devemos ser um casal de fidelidade. Estes são os estágios internos de coração que devemos
atravessar. O que devemos expressar externamente é lealdade.
***
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Não tente dar a partir de seu coração para seus filhos somente após eles nascerem, mas dê a
partir de seu coração em preparação até mesmo antes deles nascerem.
***
Bem cedo de manhã, os casais deveriam frequentemente orar em lágrimas segurando as
mãos de seus filhos. Os filhos frequentemente serão capazes e acompanhar e adorar se seus
pais estão fora.
***
Não tenha um rosto desagradável durante o dia e durante a noite. Acorde sorrindo, trabalhe
sorrindo e vá para a cama sorrindo.
***
Quando você encontra algum desequilíbrio em seu relacionamento com seu cônjuge, ambos
devem ser sinceros o suficiente para complementar um ao outro através do coração e
fidelidade.
***
Nenhuma erva daninha crescerá naqueles que vivem com o coração de pais.
***
Filhos de piedade filial são aqueles que sentem um coração paternal. Não importa que
conhecimento ou posição mundanos você tenha. A única coisa que importa é se você tem o
coração do céu.
***
A partir de agora estamos sob o domínio direto de Deus, por isso devemos consultar Deus
sobre todas as coisas. A fim de fazer isso, você deve compreender que é um ser público.
Mesmo se tiver que negligenciar suas alegrias e tristezas individuais, você deve participar
nas alegrias e tristezas públicas. O caminho mais seguro é trilhar o Caminho da Vontade
atraindo a simpatia dos outros. Para fazer isso, você deve conduzir uma vida em um nível
mais baixo do que o Céu permite.
***
Embora os filhos abençoados possam ter dificuldades, você não deveria viver de acordo com
suas necessidades, mas de acordo com o destino de Deus, da nação e do mundo.
***
Virá um dia quando as pessoas de todas as partes do mundo visitarão as famílias abençoadas
na Coreia. Vocês devem ter coisas para mostrar para elas e palavras para dizer nesse tempo.
***
No dia do culto de adoração, os casais devem ir para a igreja de uma forma feliz que os
filhos irão querer vir com eles por causa da inveja.
***
Se um amigo de seu esposo vem para sua casa bêbado e tombando em sua cama limpa com
seus sapatos sujos, como você trataria esse intruso? Seja generosa com ele e até mesmo grata,
porque esse amigo de seu esposo confia muito em você.
***
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As famílias que vivem sem lágrimas são minhas inimigas.
***
A menos que você viva com disposição uma vida de relatar e pedir permissão, você terá que
viver a vida somente como diz que faz.
***
Famílias abençoadas não devem ficar acostumadas com certo padrão de vida. Mesmo agora
elas devem ser capazes de mudar e seguir para qualquer lugar se necessário.
***
Esteja preocupado sobre onde eu vou. Aquelas famílias que não dedicam seu coração
sincero durante minha turnê mundial se tornarão problemas.
***
A mais elevada oferta de coração é um casal abençoado.
***
O lema para o curso de restauração se refere aos pais, esposos e esposas, e os filhos. O
tempo chegou quando devemos estabelecer amor paternal e amor fraternal, e encontrar e
educar súditos leais para a nação.
***
Mesmo enquanto estou dormindo, frequentemente acordo e imediatamente me ajoelho para
orar. Eu que conheço o coração paternal posso dormir confortavelmente? Você nunca sentirá
uma consciência culpada se viver com o coração paternal de criar filhos.
***
Um verdadeiro filho de piedade filial é aquele que herda a coisa mais difícil de seus pais e
faz isto com confiança.
***
Um filho de piedade filial consultará seu pai mesmo no menor detalhe de sua vida diária.
Aprenda todas as coisas através da piedade filial.
***
Uma esposa deveria ter o coração de ficar feliz que seu esposo pode sair para morrer pela
Vontade. Um esposo deve ser capaz de ficar feliz que sua esposa pode sair e morrer pela
Vontade. Vocês devem ter esse relacionamento de coração com Deus possuindo essa atitude.
***
Pais devem pensar sobre aquelas coisas que seus filhos não pensam.
***
Um homem é um representante do Verdadeiro Pai, e uma mulher é uma representante da
Verdadeira Mãe. Portanto, se um esposo negligencia sua esposa, isto significa que ele
negligencia a Verdadeira Mãe. Se uma esposa conta uma mentira para seu esposo, isto
significa que ela conta uma mentira para Deus.
***
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Quando estou cumprindo minha responsabilidade pela nação, você deve cooperar e educar
sua família para esse propósito. Se a nação está pronta e sua família não está pronta, a nação
sentirá a tristeza de um órfão.
***
Jesus chamou Deus de seu Pai, e disse que aqueles que faziam a Vontade de Deus eram seus
irmãos, e que ele mesmo era um noivo. Ele queria dizer que devia estabelecer uma família
centrando em Deus.
***
O coração paternal é de tal forma que os pais querem que seus filhos sejam melhores do que
eles mesmos. Deus, o Pai da humanidade, quer que os filhos que Ele criou se tornem
melhores do que Ele mesmo.
***
O propósito que um esposo e uma esposa se tornem uma unidade é para que sua família
possa se tornar uma unidade; o propósito da família se tornar uma unidade é para que ela
possa se tornar uma unidade com os Verdadeiros Pais; e o propósito dela se tornar uma
unidade com os Verdadeiros Pais é para que ela possa se tornar uma unidade com seu clã,
com sua raça e a nação.
***
Devemos ter a mentalidade de esperar um feriado oficial. Somente estabelecendo uma boa
tradição desta forma, podemos ter nossa descendência estabelecendo a mesma tradição de
vida. Nos feriados oficiais devemos compartilhar todas as coisas uns com os outros e viver
alegremente enquanto Deus pode desfrutar. Nestes feriados oficiais devemos estabelecer a
lei do Céu tornando nossas famílias leais.
***
É coração paternal querer que seus filhos estabeleçam famílias e clãs que serão invejados
pela nação e o mundo inteiro.
***
Até antigirmos uma família celeste verdadeira, um mundo verdadeiro de amor não será
alcançado. Devemos compreender profundamente que não estamos qualificados para sermos
expostos ao amor de Deus que está escondido tão profundamente dentro Dele, e devemos
pedir a Ele para nos capacitar a ansiarmos por isto.
***
Não se torne tão precipitado que acaba colocando Deus de lado.
***
Somente quando você estabelece o tipo de família que é bem vinda pelos indivíduos,
famílias, o clã, raça e nação, sua família pode começar o caminho para restaurar o domínio
sobre o cosmos. Nesse exato momento, o "Dia da Família" será estabelecido.
***
Embora você tenha brigado com seu esposo de manhã, quando ele retorna para casa de noite,
você deve dar a ele um sorriso e tratá-lo como se nem mesmo tivesse brigado com ele.
***
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A base da unidade da sociedade é uma família. A Igreja deveria se centrar ao redor das
famílias, e a nação também deveria se centrar ao redor das famílias. Uma família abençoada
é como o renascimento de Adão e Eva. Vocês devem estabelecer todos os regulamentos
celestes enquanto estão vivos.
***
A família é o portal que Deus irá atravessar, que Jesus e o Espírito Santo querem atravessar
e que toda a humanidade quer atravessar. Portanto, esse portal deve ser pacífico e feliz.
***
A missão de Jesus de restaurar seu clã e a nação centrando em sua família devia ser
conduzida por ele na posição de um filho. Vocês também estão colocados no fundamento
para a nação na posição de um filho, enquanto eu construí o fundamento para o mundo na
posição de um pai.
***
Sendo que estamos na Casa Principal como os primeiros filhos, devemos alimentar todos
que nos visitam. Tal como eu cuidei de todos os membros durante toda a noite sem dormir,
as famílias abençoadas devem assumir essa responsabilidade em meu lugar.
***
O relacionamento pai e filho é a base de todo céu e terra.
***
Deve haver uma causa por trás de todo resultado. Devemos nos tornar o exemplo e buscar
educar nossos filhos. Os filhos são testemunhos vivos da vida interna e externa de seus pais.
***
Não devemos nos tornar pessoas de vergonha diante de nossos descendentes.
***
Todo domingo você deve inclinar para Deus em sua própria família.
***
Antes de aparecer em reuniões oficiais, devemos passar pelas cerimônias em nossas próprias
famílias tornando-se filhos de piedade filial, sujeitos leais e mulheres de fidelidade. Através
destas cerimônias Deus, os Verdadeiros Pais, nós mesmos, e todas as coisas se tornam
diretamente conectados.
***
O culto da manhã é a cerimônia para relatar sua vida para o Céu. Devemos criar em toda
manhã de domingo o momento pelo qual nossos filhos estão aguardando. Nos sábados,
devemos limpar a casa, e então toda a família deve se reunir feliz no horário definido.
***
Três famílias abençoadas da mesma trindade devem consultar umas as outras sobre servir o
Céu, educar filhos e viver para a Vontade.
***
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Quando você ama os filhos, não os ame como indivíduos. Você deve educá-los para
expressarem piedade filial para os Verdadeiros Pais e lealdade com o Ideal. Para esse
propósito, você deve construir determinado fundamento para que seus filhos possam se
tornar sem falhas, sujeitos leais, mulheres de fidelidade, e filhos e filhas de piedade filial.
Somente desta forma você pode estar pronto para entrar na vida celeste.
Como eu realizei a restauração da família? Eu estabeleci os padrões da família de Adão, da
família de Noé, da família de Abraão, e da família de Jesus, e reuni todos esses que
encontraram o padrão dos filhos adotados. Quão ocupado e pressionado eu estava ao fazer
tudo isto dentro do período limitado de 40 anos! Para este propósito, eu consegui todas as
coisas mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Assim, foram criadas a Igreja de Unificação
e minha própria família.
***
Sendo que seu corpo já pertence a Deus (I Cor. 3:16), você não deve ir mais para qualquer
lugar, mas para bons lugares, e não deve mais fazer qualquer coisa, mas somente coisas boas.
***
Ore constantemente para que o Céu, que escolheu você, possa não derramar lágrimas por
causa de desapontamento.
***
Nos juntamos à Igreja de Unificação para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, para
governarmos Sua nação, e vivermos com Ele.
***
É o Princípio que, quando pais têm filhos de piedade filial, Satanás será subjugado. Isto é
porque se Adão e Eva tivessem mantido piedade filial, unidos com Deus, o arcanjo teria sido
subjugado.
***
O tempo chegou quando as famílias abençoadas devem despertar. Agora é o tempo quando
Deus nos trata com lei ao invés de tratar com amor.
***
Não tome a vida do coração levianamente. Esteja atenta ao rosto, vestimenta e corpo de seu
esposo. Você deve também maquiar-se e sorrir.
***
O mais elevado ponto de início e fim sobre o qual o coração de Deus pode repousar é a
família.
***
É maior piedade filial servir os pais da nação do que aqueles de sua própria família, e ainda
maior é servir os pais do mundo, e muito maior é servir os pais de céu e terra.
***
São mais abençoados aqueles que vivem com a idéia de céu e terra a despeito de viver uma
vida pobre neste mundo. Apesar de que este mundo muda, céu e terra não mudam. Portanto,
aqueles que vivem com a idéia de céu e terra são os mais abençoados.
***
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Você deve refletir sobre que tipo de filhos educará para a vontade de Deus e quão bem eles
servirão a Ele.
***
Viver atormentado pela consciência é o pior mal, e isto não fere somente o indivíduo, mas
sua família, raça, nação, o mundo, e até mesmo Deus.
***
Para estabelecer a autoridade de sua família, você deve primeiramente estabelecer a
autoridade de sua própria individualidade. Para estabelecer a autoridade de sua própria
individualidade, você deve aumentar sua consciência sobre a autoridade da Vontade.
***
Suponha que você fosse entregue para Satanás. Somente se ele é incapaz de tocar em você
mesmo nessa situação, e diz para Deus que você é indubitavelmente filho devotado de Deus,
você verdadeiramente pode ser um filho devotado de Deus.
***
Você deve viver uma vida prática para restaurar Caim e Abel seguindo minha família.
***
Os pais devem ter alguma coisa sobre a qual seus filhos possam orgulhosamente dizer que
seus pais são o melhor nessa área.
***
Um esposo e sua esposa devem viver com amor fervoroso que é imutável durante toda sua
vida. Embora eles fiquem velhos, eles devem seguir seu padrão antigo de conexão.
***
Quando um esposo e sua esposa dão nascimento a um filho, a melhor coisa é que eles
tenham não somente unidade de coração, mas também unidade fisiológica um com o outro.
***
Após ter uma família, você deve viver com três vezes mais gratidão do que antes.
***
Um filho está sem palavras, mas ele é um mestre que conduz seus pais.
***
Um filho age após explorar o coração de seus pais por si mesmo.
***
Se um pai diz para seu filho: "Torne-se uma pessoa que conhece Deus," ele dá o mais
elevado ensinamento.
***
Vocês devem aprender a visão de vida dos Verdadeiros Pais. Cada um de vocês deve ser um
indivíduo através de quem os Verdadeiros Pais são demonstrados para os outros.
***
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O maior propósito da religião é edificar famílias verdadeiras.
***
A tradição de uma família deve ser estabelecida por cada uma de três gerações sucessivas.
***
Uma família abençoada é o fruto dos 6.000 anos de história. A esposa deve amar seu esposo
mais do que ela ama seu pai. O esposo não deve ser inferior a ninguém neste mundo ao amar
sua esposa. Você deve amar sua mãe mais do que qualquer filho devotado ama sua mãe
neste mundo. O esposo deve amar sua esposa mais do que seus filhos amam sua mãe. A
esposa deve amar seu esposo mais do que seus filhos amam seu pai. Essa é a família ideal.
***
As famílias de uma trindade devem ficar em contato com uma outra dentro das três
primeiras semanas de cada mês. Vocês devem viver centrando nas famílias da trindade.
***
O centro de uma família restaurada é o Senhor do Segundo Advento. O desejo de cada
família membro é estabelecer uma família restaurada.
***
Os Verdadeiros Pais são defensores da vida familiar. Deus tem conduzido sua providência
por 6.000 anos até hoje a fim de encontrar esta família dos Verdadeiros Pais. A Igreja de
Unificação é o local onde é ensinado como se tornar conectado com esta família.
***
A família de Adão foi criada originalmente por Deus para que pudesse se tornar uma família
que poderia influenciar o universo, não uma família que seria influenciada por ele. Sua
família não deve ser uma família convencional e secular. Você não deve dizer que embora
sua família não é boa agora, ela se tornará boa no futuro. Vocês já devem ser uma família
boa.
***
O esposo está na posição de sujeito. Ele deve se colocar no centro. Este é o lugar
representando Deus. Se a família está desarmonizada, o esposo deve assumir a
responsabilidade por isto.
***
Se a Igreja de Unificação deve deixar a tradição para o resto do mundo, então mais
importante é como deixar o padrão de unidade familiar para o cosmos.
***
Um sujeito é chamado leal somente quando ele é capaz de fazer as pessoas chorarem. Eu sou
o Pai somente quando todas as pessoas sentem gratidão para mim. Devemos estabelecer
famílias nas quais o desejo de Deus e nosso desejo estão em concordância um com o outro.
***
Uma família abençoada é o objeto de desejo de todas as pessoas. Mas se uma família
abençoada não pode cumprir a responsabilidade dada, ela será um fracasso.
***
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O homem deve assumir responsabilidade por qualquer coisa que acontece para a família. Ele
deve ter a autoridade central em sua família. Estabeleça a tradição em sua família.
***
Embora, como esposo e esposa, vocês possam morrer, vocês devem deixar para trás o
Caminho de Deus.
***
É deplorável que homens espirituais ataquem as famílias. Somente se todos vocês se
preparam e estabelecem um fundamento, eu posso organizar as famílias no mundo espiritual.
Assim, você é responsável pela mobilização do mundo espiritual na terra.
***
As famílias da mesma trindade devem viver juntas e ter o mesmo sentimento de vida.
***
Basicamente, uma trindade deve ser tal que uma das famílias cuida de todas as três e as
outras duas saem para trabalhar.
***
A base final da providência de Deus é a família.
***
O maior dos inimigos é o inimigo do amor.
***
A grandeza da Igreja de Unificação está no fato que ela resolveu conclusivamente todos os
problemas centrando na família.
***
Seu curso diário individual de vida deve se tornar a base da vitória definitiva.
***
Alegria e felicidade existem somente onde estão de acordo com o amor de Deus. Isso
significa dizer que a alegria dos pais começa com seus filhos, e que a alegria dos filhos
começa com seus pais.
***
Uma família é a mãe do Reino do Céu, e seu ideal é amor.
***
Uma família é o início e o fim de toda conexão.
***
Uma pessoa pode ser chamada de um filho de piedade filial quando deseja que a situação de
seus pais deve ser resolvida antes de sua própria situação.
***
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Um indivíduo é como o vagão de um trem e uma família é como uma locomotiva. Quando
um indivíduo falha, sua restauração é fácil, mas quando uma família falha, isto significa
falência.
***
Uma família é nosso ponto de início. Ela é como um espaço para respirar.
***
A esposa não deve possuir débitos na vida do coração. Ela deve se preocupar com seu
esposo.
***
A única maneira que uma esposa pode controlar seu esposo é assumir de todo o coração a
condução da Vontade de Deus.
***
Se um filho devotado vai rir, ele deve fazer isso enquanto olha para os rostos de seus pais.
***
Tradução: Marcos Alonso
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