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[Tradução do original em japonês] 
26 de novembro de 2019 

 
A todos os ministros  
A todos os membros 
 
 

De Keiichiro Narii                                                                           
Presidente da Igreja Messiânica Mundial Igreja Su no Hikari 

 
 
 

COMUNICADO  
Sobre o ato de ministrar Johrei 

 
Com a instituição do novo sistema organizacional, sob as orientações de Kyoshu-

Sama, abriram-se os caminhos para a dedicação na nova Obra Divina, repletos de 

sonhos e esperanças, e para aceitarmos o sentimento de Meishu-Sama ao instituir a 

Sekai Meshiya Kyo – Igreja Mundial do Messias e carregarmos em nossos corações o 

espírito do Sagrado Juramento. 

Nesta ocasião, recebendo as orientações de Kyoshu-Sama, que determina a 

doutrina da nossa religião, a Diretoria Executiva deliberou que não haverá distinção 

entre Johrei individual e Johrei coletivo. 

Portanto, todos os membros que ingressaram na fé, independentemente do título 

sacerdotal ou cargos, bem como do tipo de Ohikari [Ohikari, Komyo ou Dai Komyo], 

estão aptos a ministrarem Johrei coletivo. 

É óbvio, no entanto, que o ato de oficiar um culto e ministrar Johrei coletivo nos 

cultos e outras ocasiões será realizado por pessoas com posição mais elevada dentre 

os participantes. 

Através das orientações de Kyoshu-Sama, despertamos para o fato de que, dentro 

de cada um de nós, existe a mão da salvação de Deus e a Sua vontade de acolher tudo 

em Seu Paraíso e fazer com que nos tornemos Seus filhos. 

Tornamo-nos pessoas cientes de que, a todo instante, Deus está ministrando Johrei 

em toda a humanidade, todos os ancestrais e antepassados e todas as existências. 

Kyoshu-Sama também nos orienta que tudo o que existe é uno ao corpo de Deus e 

sobre o significado de “somos a soma de todos os nossos ancestrais” nos ensinamentos.  

Nós distinguimos até hoje o ato de ministrar Johrei, individual e coletivo. Através 
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das orientações de Kyoshu-Sama, percebemos o quanto isso estava totalmente 

afastado da vontade de Deus. 

É um fato pelo qual pedimos desculpas. 

A Diretoria Executiva, com base no novo sistema organizacional, continuará 

recebendo a vontade de Deus, com integridade, através das orientações de Kyoshu-

Sama como a manifestação da Vontade de Meishu-Sama no Mundo Material. 

 

FIM 
 

Para maiores informações                     
Yutaka Kawatani                                    
Diretor do Departamento de Difusão 

 


