
26 de outubro de 2020  
 
Senhores(as) membros que possuem Altar no Lar, 
 
 

Sobre a realização do Culto às Almas dos Antepassados 
 

No dia 1º de agosto, Kyoshu-Sama, Senhor da Liturgia, oficiou o Culto às Almas dos Antepassados 
da Igreja Mundial do Messias.  

Ao mesmo tempo, para aceitarmos verdadeiramente que o culto será realizado juntamente aos 
antepassados que vivem em nosso interior, recebemos a permissão para, a partir deste ano, realizar o 
Culto às Almas dos Antepassados não só nas igrejas como também nos lares dos fiéis, mesmo de quem 
não tem Altar no Lar. Isto é realmente gratificante!  

Juntamente a todos os antepassados que estão vivos em nosso interior, vamos receber a força 
de salvação absoluta imbuıd́a no sagrado nome Messias através do Culto às Almas dos Antepassados, 
ofertando a glória da sagrada obra de Deus, que concretiza a salvação.  

Compartilhamos abaixo as informações para a realização do Culto às Almas dos Antepassados 
nos lares dos fiéis. 

 
ATENÇÃO 1: no caso de quem possui apenas a Imagem da Luz Divina, ou seja, quem não tem o 

Mitamaya, favor seguir a programação apenas da parte relacionada à Imagem da Luz Divina. 
ATENÇÃO 2: na frente do Mitamaya, será entoada apenas a “Oração de Comunicado aos 

Antepassados”, ou seja, não serão entoadas outras orações, pois já vamos estar orando a Deus junto aos 
nossos antepassados. 

ATENÇÃO 3: os Salmos de Meishu-Sama serão entoados apenas pelo oficiante do culto perante 
o altar. 

ATENÇÃO 4: o Sagrado Juramento não será entoado. 
 

 
1. Preparação: 

a) Deixar as oferendas nos altares; para a Imagem da Luz Divina, pode ser o SEISEN (água, 
arroz e sal) ou apenas um copo com água, e para o Mitamaya, alimentos. 
b) Imprimir os textos anexos 

 
2. Programação:  

 
Início do Culto às Almas dos Antepassados de 2020 
 
(Na frente do Mitamaya, apenas o oficiante do culto, cumprimento com duas reverências e duas 
palmas)  
Oração de Comunicado aos Antepassados  

 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; cumprimento com três 
reverências e três palmas) 
Oração de Chamada dos Espíritos  
 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; cumprimento com três 
reverências e três palmas) 
Oração do Culto às Almas dos Antepassados  
 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; sem cumprimento) 
Palavras de Oração  

 

(Todos juntos:) 
Oração Amatsu-Norito e Oração do Senhor  

 
Reverência à Imagem Divina de Meishu-Sama  



 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; sem cumprimento) 
Salmos de Meishu-Sama 

 
(locutor) 
Sagradas Palavras de Meishu-Sama  
 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto, cumprimento com três 
reverências e três palmas) 
Oração de Regresso dos Espíritos  
 
 
Término do culto 
 
 

3. Anexos para imprimir: 
 
 
 

Oração de Comunicado aos Antepassados 

(na frente do Mitamaya) 

 

A todos os espíritos dos antepassados que estão dentro de nós: 

Hoje, no Culto às Almas dos Antepassados, iremos entoar a Oração de Chamada dos espíritos e 

pedimos a vocês e aos espíritos dos antepassados de toda a humanidade, que estão conectados a 

vocês, que participem conosco do culto. Ao ouvirem essa oração, rogamos que vocês venham, 

repousem em nós e orem no culto conosco. 

 

 

Oração de Chamada dos espíritos 

(na frente da Imagem da Luz Divina, apenas oficiante) 

 

Ó Deus, nosso verdadeiro Pai que é um e único! Se assim Vós desejais, escutai nossas palavras!  

Como cada um de nós é um verdadeiro santuário dos antepassados unido à igreja que leva consigo 

o sagrado nome Messias, permiti-nos, ó Deus, reconhecermos que os espíritos dos antepassados de 

toda a humanidade – todos e cada um deles – existem dentro de nós! 

  



 

Oração do Culto às Almas dos Antepassados de 2020 
(na frente da Imagem da Luz Divina, apenas oficiante) 

 

Representando o Vosso humilde servidor – Kyoshu, Yoichi Okada (*1) – reunimo-nos perante Vós, 

Senhor de toda a criação e Deus único que, neste exato momento, vive e respira em nosso interior, 

no centro da consciência de cada um de nós – no Paraíso que brilha gloriosamente na consciência 

de cada um de nós – e Vos oferecemos a nossa mais sincera e humilde oração. 

Ó Deus, a vida eterna! Vós sois um só corpo com toda a criação de todo Universo e imbuístes Vossa 

divina vontade em cada uma de Vossas criações – Vossa vontade de unir tudo ao nome mais sagrado, 

o nome Messias, e, assim, dar à luz Vossos próprios filhos. 

Ó Deus, ficamos presos à noção da morte! Contudo, pelo Vosso ilimitado amor, Vós, ó Deus, nos 

perdoastes deste pecado! Aceitastes o sangue expiatório e a vida que Jesus Cristo ofereceu a Vós e, 

através dele, realizastes a Transição da Noite para o Dia, a maior de todas as bênçãos. 

Ó Deus, soubemos disto através de Meishu-Sama! Nós soubemos da Vossa gloriosa, compassiva e 

misericordiosa obra através dele! 

Hoje, neste auspicioso dia do Culto às Almas dos Antepassados, permiti-nos louvar a Vossa obra e 

reafirmarmos nosso compromisso de servir ao Vosso infalível amor. 

Ó Deus, nós não viemos à Terra somente para perecer! Viemos à Terra para viver – para viver em 

uma vida eterna! Viemos à Terra para seguir Meishu-Sama e nascer de novo como Vossos filhos! 

Viemos à Terra para conhecer o nome Messias e a ele nos unirmos. Unir-se ao nome Messias – este 

é o único caminho pelo qual os espíritos de toda a humanidade, de todos os antepassados e de toda 

a criação serão salvos. 

Ó Deus, permiti-nos regressar ao Vosso Paraíso, que existe em nós, e, junto a tudo o que está 

conectado a nós – toda a humanidade, todos os antepassados paternos e maternos e toda a criação 

– e através do sagrado nome Messias, que é uno a Meishu-Sama, permiti-nos entregar nossa vida, 

consciência e alma a Vós! 

Ó Deus, através do Vosso amor, graça e respiração da vida, Vós estais reconstruindo como nova 

toda a criação! Através do Vosso amor, graça e respiração da vida, Vós nos alimentais tanto o 

espírito como a carne! Através do Vosso amor, graça e respiração da vida, Vós fazeis com que toda 

a criação reviva e, assim, fazeis com que nasçamos de novo como Vossos filhos, como Vossos 

Messias! Ó Deus, Vós nos mostrastes a verdadeira obra de salvação por Meishu-Sama! E nós 

serviremos nela com o júbilo que aflora a partir de cada coração! 

Ó Deus, permiti-nos servir a Vós, a quem o nome Messias é uno, para que o que fazemos resulte em 

devolver a Vós toda glória, autoridade e graça. 

Que Vós, ó Deus, e somente Vós seja louvado por todo o sempre. 

(*1) Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa. 

 

 



Palavras de Oração 
(na frente da Imagem da Luz Divina, apenas oficiante) 

 

Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. 

Dentro de mim, o Senhor está vivo.  

Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como Seu filho. 

Que essa benção seja compartilhada com todos.  

Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, eu me entrego ao Senhor. 

Por favor, me use conforme a Sua vontade. 

 

Oração Amatsu Norito 

Taka amahara ni kan zumari massu 
Kamurogui kamuromi no Mikoto motite  
Sume mi oya Kamu Izanagui no Mikoto  
Tsukushi no himuka no tati hana no  
Odo no ahagui hara ni  
Misogui harai tamou toki ni nari masseru  
Haraido no Ookami tati moro moro no  
Maga goto tsumi kegare o  
Harai tamae kiyome tamae to maossu koto no yoshi o  
Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tati tomo ni  
Ame no futikoma no mimi furi tatete  
Kikoshi messe to kashikomi kashikomi mo maossu  
 

Miroku Oomikami mamori tamaê saki haê tamaê  
Miroku Oomikami mamori tamaê saki haê tamaê 
 
Meshiya no Mikami mamori tamaê saki haê tamaê  

Meshiya no Mikami mamori tamaê saki haê tamaê  

(Pausa para oração silenciosa) 

Kan nagara tamati haê massê  

Kan nagara tamati haê massê 

 

Oração do Senhor 

Pai Nosso que estais nos Céus, 
santificado seja o vosso Nome, 
venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade 
assim na terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 
Amém. 



 

Salmos de Meishu-Sama 

(apenas oficiante) 

 

A cada um de vocês, eu digo: 
Retornem aos seus sinceros e verdadeiros corações, 
E deixem a Luz de Deus iluminar suas almas! 
 
Quando todas as pessoas abrirem as portas dos seus corações, 
As trevas deste mundo desaparecerão. 
 
Não mereço sequer ser somado à lista de Vossos servidores. 
Mas oro a Vós, ó Deus: 
“Chamai-me e usai-me conforme a Vossa vontade!” 
 

 

Oração de Regresso dos Espíritos 
(na frente da Imagem da Luz Divina, apenas oficiante) 

 

Ó Deus, nosso verdadeiro Pai, que é um e único! Se assim Vós desejais, escutai nossas palavras!  

Tendo o Culto às Almas dos Antepassados chegado devidamente ao seu fim, nós, os verdadeiros 

santuários dos antepassados, regressaremos ao Vosso Paraíso, que existe no centro da nossa 

consciência, juntamente a todos os espíritos que estão dentro de nós, através do ar que inspiramos 

e expiramos! 

 

  



Sagradas Palavras de Meishu-Sama 

“Algo além da religião e da ciência” 

Normalmente, se algum problema não pode ser resolvido através da ciência, procura-se uma 

resposta na religião. No entanto, há várias questões para as quais a religião não pode dar uma 

solução e, assim, mais uma vez, as pessoas se viram para a ciência em busca de uma resposta. Dessa 

forma, a maioria fica presa numa espécie de labirinto. Falando francamente, apesar de a ciência e a 

religião serem úteis até certo ponto, elas não têm poder suficiente para resolver todas as questões 

– a meu ver, este é o problema. Dentre todos os problemas do mundo, os mais importantes são a 

guerra, a doença e o crime. Todos sabem muito bem que, por milhares de anos, a humanidade 

empregou considerável poder intelectual e esforço na solução desses problemas. Porém, não 

obteve sucesso – não ofereceu nada que remotamente pudesse ser considerado uma solução. 

Tendo em vista este estado do mundo, precisa surgir o “X”, que tem um poder que vai além daquele 

da religião e da ciência de hoje. Caso contrário, não há absolutamente nenhuma chance de serem 

resolvidos todos os problemas do mundo. 

 Pode-se pensar: se “X” não surgir, será que, independentemente de quanto esforço fizermos, 

continuaremos vivendo neste mundo, sem a menor chance de escapar dessa situação? Eu afirmo 

que não. Por que digo isso? Porque esse “X” já surgiu e está irradiando Luz. Agora, não fiquem 

surpresos com o que vou afirmar: Esse “X”, na realidade, não é outro senão a minha Igreja do 

Messias, a Luz do Oriente que a humanidade veio almejando há milhares de anos. 

 Esta é a primeira vez na história da humanidade que esse poder “X”, o poder que nossa Igreja 

possui, surge na Terra e isso, realmente, é algo que está além da ciência e da religião. E não é só 

isso: ciência e religião são parte da nossa Igreja e as utilizamos sempre que necessário. 

 Desta forma, a minha Igreja do Messias e seu encanto e grandiosidade não podem ser 

compreendidos pelo nível de inteligência da época atual. Se eu pudesse lhe dar outro nome, gostaria 

de chamá-la de Poder do Messias. A partir de agora, nossa Igreja irá manifestar esse Poder do 

Messias e fazer progredir a obra de salvação do mundo e da humanidade. A todos, eu peço que, por 

favor, prestem atenção em nossas atividades daqui para frente. 

Sagradas Palavras de Meishu-Sama, publicadas 

no Jornal Glória, volume 197, em 25 de fevereiro 

de 1953 (trechos selecionados para leitura no 

Culto) 

 

 

 


