Maio de 2021
COMUNICADO A TODOS OS MEMBROS QUE POSSUEM ALTAR NO LAR
Senhoras e senhores membros da Igreja Mundial do Messias Brasil,
Além dos cultos que serão realizados nas igrejas, todos os membros também poderão
realizar o Culto Mensal de Maio em seus lares, conforme a programação abaixo:
Programação (anunciar as partes em negrito):
Início do Culto Mensal de Maio de 2021
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; cumprimento com três
reverências e três palmas)
Oração do Culto Mensal (em anexo)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; cumprimento com três
reverências e três palmas, sem a Oração Amatsu Norito)
Nomes Divinos (em anexo)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos; sem cumprimentos)
Palavras de Oração
(observação: da mesma forma que iniciamos a Oração do Senhor, o oficiante entoará a
primeira frase das Palavras de Oração sozinho: “Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo”
e, em seguida, todos repetem essa frase e dão continuidade à oração: Deus, eu reconheço que
o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo...)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos; sem cumprimentos)
Oração do Senhor (em anexo)

Reverência à Imagem Divina de Meishu-Sama

(Na frente do Mitamaya, todos juntos; com duas reverências e duas palmas)
Saudação aos Antepassados (em anexo)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; sem cumprimento)
Salmos oferecidos pelos membros (em anexo)
(locutor)
Leitura das Sagradas Palavras de Meishu-Sama (em anexo)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos; sem cumprimento)
Sagrado Juramento

Término do culto

Observações
OFERENDAS: Para o Altar de Deus, pode-se oferecer o SEISEN (água, sal e
arroz) ou apenas um copo com água. Para o Mitamaya, alimentos.

Pedimos que, por gentileza, logo ap ós o término do Culto
em seu lar, comunique ao(à) ministro (a) a quem está ligado,
passando-lhe as seguintes informações:
- NOME DO OFICIANTE;
- DATA DO CULTO;
- QUANTOS MEMBROS E QUANTOS FREQUENTADORES
PARTICIPARAM, INCLUINDO CRIANÇAS.

Se preferir, ou no caso de ainda não estar ligado a
algum(a) ministro(a ), pode-se preencher o “RELATÓRIO DO
CULTO NOS LARES” por meio do Link:
https://forms.gle/XUnNtrKhWkQFsDRR9

Oração do Culto Mensal
Maio de 2021

Representando o Vosso humilde servidor — Kyoshu, Yoichi Okada (*1) —
reunimo-nos perante Vós e oferecemos nossa mais sincera e humilde oração
a Vós: Vós que sois o Senhor de toda a criação, o Deus único e nosso Pai nos
Céus; Vós que viveis e respirais neste exato momento no Paraíso que brilha
gloriosamente no centro de cada um de nós.
Ó Deus, neste momento em que a Vossa obra de criação continua a
avançar sempre tão firmemente em Vossa grande harmonia, permiti-nos
realizar o Culto Mensal hoje e corresponder à Vossa ilimitada graça! Pela
Vossa graça e através do Vosso sopro da vida que está imbuído em Vossa
divina vontade, Vós, ó Deus, nutris nós que somos unos com toda a criação
para que consigamos viver junto a Vós em Vosso Paraíso.
Ó Deus, foi graças ao Vosso infalível amor, que Vós tivestes misericórdia
de nós, de toda humanidade que cometeu o pecado de se apossar da própria
alma; que Vós perdoastes esse nosso pecado através do sangue expiatório
que Jesus ofereceu; e que Vós revivestes Jesus dos mortos e o ressuscitastes.
Esse ato do Vosso amor, ó Deus, é o fundamento da Transição da Noite
para o Dia que Meishu-Sama proclamou a nós! Ó Deus, quão maravilhoso é
isso; agora, o sagrado sopro da vida que veio da ressurreição penetra em nós,
em tudo e em todos!
Meishu-Sama, Vosso servo, ó Deus, estava servindo a Vós em união com
Jesus Cristo, recebeu Vosso perdão com um coração arrependido, entregou
sua alma a Vós e foi capaz de nascer de novo como Vosso filho, como o
Messias. Permiti-nos, ó Deus, ter esse Meishu-Sama como nosso modelo para
seguir! Permiti-nos, ó Deus, regressar ao Paraíso que existe dentro de cada
um de nós. Permiti-nos, ó Deus, oferecer a Vós nossa oração intercessora
pelos muitos que buscam a salvação, pois sabemos que precisamos cumprir
o dever como aqueles que pertencem à Igreja que traz consigo o nome Messias.
Permiti-nos, ó Deus, servir em Vossa obra de reviver toda a criação e, assim,
fazer toda a humanidade nascer de novo como Vossos filhos: a obra que
jamais foi realizada na história da humanidade. Permiti-nos, ó Deus, transmitir
o júbilo de servir na verdadeira obra de salvação para o maior número possível
de pessoas – aos nossos irmãos e irmãs. E dessa maneira, ó Deus, permiti-nos
devolver toda a glória, autoridade e graça a Vós, a quem o nome Messias é uno.
Que Vós, ó Deus, e somente Vós seja louvado por todo o sempre.
(*1) Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa.

Nomes Divinos:
Sushin naru warera no Kami, mamori tamae saki hae tamae (2x)
Meshia no Mikami, mamori tamae saki hae tamae (2x)
< pausa silenciosa >

Kannagara tamati hae masse (2x)

Oração do Senhor
da Igreja Mundial do Messias

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 a autoridade, a glória e as bênçãos são eternamente do Senhor,
A quem é uno o nome Messias.
Amém.

Saudação aos Antepassados:
Sushin naru senzo no Kami, mamori tamae saki hae tamae (2x)
< pausa silenciosa >

Kannagara tamati hae masse (2x)

CULTO MENSAL DE MAIO – 2021
- Salmos oferecidos pelos membros -

Reunimo-nos perante Vós, Ó Deus,
E elevamos nossa oração neste culto especial,
Rogando que sejamos utilizados conforme a Vossa vontade.

Em qualquer momento e a todo instante,
Quem mais está ao meu lado
É meu verdadeiro Pai.

Eu vim a saber que o Vosso reino é a origem do Mundo Material
E voltar-me-ei verdadeiramente a Deus,
Pois percorrerei o caminho correto.

Nosso coração ardeu em chamas
Ao saber que ressuscitou
O sentimento de Meishu-Sama
Quando fundou a Igreja Mundial do Messias.

A humanidade esperou por tanto tempo a Igreja Mundial do Messias.
Ó Deus, utilizai-nos,
Mesmo que seja em uma simples e pequena dedicação,
Na Vossa obra de salvação.

CULTO MENSAL DE MAIO - 2021
Sagradas Palavras de Meishu-Sama

“Fé é justiça”
Primeiramente, eu gostaria de lhes perguntar: O que é religião? Será que ela
existe para apresentar teorias e filosofias religiosas usando palavras complicadas?
Obviamente, não. Em suma, ela existe para criar pessoas justas e nada mais. Isso
soa muito simples quando posto em palavras. Porém, apesar de aparentemente
simples, isso é muito difícil de se pôr em prática. Há uma frase nos Analectos de
Confúcio que diz: “Falar é fácil; fazer é difícil”. Se isso é realmente verdade, eu
gostaria de explicar ao leitor por que é difícil.
Hoje em dia, a maioria das pessoas parece acreditar no seguinte:
independentemente de quem seja, não se consegue se tornar famoso, ganhar
dinheiro ou ser bem-sucedido somente fazendo o bem; é preciso ceder e aceitar
praticar uma parcela de mal em sua vida. Além disso, parece acreditar-se que o mal
é mais estimulante que o bem nos divertimentos e entretenimento. Como as pessoas
vieram pensando assim por centenas, milhares de anos, essa forma de pensar se
tornou uma norma – uma regra de vida. Para melhorar essa situação, a humanidade
despendeu grandes esforços desenvolvendo recursos como leis e educação moral.
No entanto, a sua efetividade foi mínima e, portanto, nem é preciso dizer que
precisamos da religião para superar esse problema. Tendo dito isso, quando falamos
“religião”, o que importa é o seu poder, isto é, se ela é poderosa ou fraca. Se uma
religião não tem poder, ela não pode derrotar o mal; é por isso que seus adeptos não
conseguem superar a tentação do mal. Na realidade, independentemente da religião
a que pertençam, são pouquíssimos os adeptos que conseguem realmente se manter
firmes e seguir trilhando o caminho da justiça.

Minha conclusão, portanto, é a seguinte: precisa aparecer uma religião que tem
o poder de derrotar o mal. Esse é o único caminho para que uma sociedade melhor
e um mundo repleto de felicidade possam emergir. A frase “Fé é justiça”, que
pregamos, significa isso.
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
publicadas no Jornal Messias, n.º 65, em
3 de junho de 1950.

