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 1 de janeiro de 2021  

 

COMUNICADO IMPORTANTE A TODOS OS MEMBROS 

QUE AINDA NÃO TEM ALTAR 

 

Senhoras e senhores membros da Igreja Mundial do Messias Brasil, 

FELIZ ANO NOVO A TODOS! 

Além dos cultos que serão realizados nas igrejas, os membros que ainda não têm o 

altar, também vão poder realizar o Culto de Ano Novo em seus lares conforme 

informações abaixo: 

Assim como foi no Culto do Natalício de Meishu-Sama, vamos relembrar alguns 
pontos de atenção:  
1) o membro deve procurar um local na sua residência onde seja possível reunir a 
família e todos ficarem com o coração sereno;  

2) alguém da família deve ser escolhido para ser o “oficiante do culto” e outra pessoa 
para ser o “locutor”;  

3) a postura para participar é livre: podem se reunir em círculo ou fileira de cadeiras, 
sentados ou em pé;  

4) o oficiante do culto se posicionará à frente dos participantes e entoará as orações 
conforme programação abaixo;  

5) imprimir os textos anexos.  
 

Programação (anunciar as partes em negrito):  

Início do Culto de Ano Novo 2021 

 

(apenas o oficiante do culto) 

Oração do Culto de Ano Novo (em anexo) 

 

(todos juntos) 

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...) 

 

(todos juntos) 

Oração do Senhor (em anexo com atualização) 

 

(apenas o oficiante do culto) 

Salmos de Meishu-Sama (em anexo) 
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(locutor) 

Leitura das Sagradas Palavras de Meishu-Sama (em anexo) 

 

(todos juntos) 

Sagrado Juramento  

 

Término do culto 
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Oração do Culto de Ano Novo 

1º de janeiro de 2021 

 

Representando o Vosso humilde servidor — Kyoshu, Yoichi Okada (*1) — 

reunimo-nos perante Vós: o Senhor de toda a criação e o Deus único; Vós que 

viveis e respirais neste exato momento no Paraíso que brilha gloriosamente no 

centro de cada um de nós. Permiti-nos, ó Deus, oferecer a Vós nossa mais 

sincera e humilde oração.  

Ó Deus! o Ano Novo chegou, e todos os seres vivos foram preenchidos com 

uma nova e sagrada respiração da vida! Assim como o Vosso divino plano 

avança sempre tão seguro, permiti-nos, ó Deus, realizar, com um novo coração, 

o Culto de Ano Novo com todos reunidos aqui hoje!  

Ó Deus, pecamos contra Vós! Apossamo-nos de nossa alma e pecamos! Mas 

Vós, ó Deus, aceitastes o sangue sagrado e expiatório de Jesus Cristo, que 

pediu e suplicou a Vós que perdoásseis os nossos pecados, os pecados de 

toda a humanidade. Esse sangue expiatório de Jesus, ó Deus, tornou-se o 

fundamento da Transição da Noite para o Dia, que Meishu-Sama declarou a 

nós!  

Ó Deus Altíssimo, quão admirável e sagrado é o sopro da vida que veio da 

ressurreição e que penetra em nós e em tudo!  

Ó Deus, Meishu-Sama – Vosso servo – arrependeu-se, recebeu Vosso perdão, 

nasceu de novo como Vosso filho e, agora, serve ao Senhor Deus em união 

com Jesus Cristo! Permiti-nos, ó Deus, ter Meishu-Sama como nosso modelo! 

Permiti-nos, ó Deus, seguir Meishu-Sama e regressar ao Vosso Paraíso, que 

existe dentro de nós, junto a tudo e a todos. Permiti-nos, ó Deus, oferecer 

nossa vida, consciência e alma através do nome Messias, que é uno a Meishu-

Sama, junto a tudo o que a nós está ligado: toda humanidade, todos os 

antepassados – paternos e maternos, e toda a criação.  

Ó Deus, que é sempre novo! Vós estais agora avançando a Vossa obra de 

reconstruir toda a criação usando o nosso sonen! Rogo, portanto, ó Deus, 

utilizai-me! Utilizai nossa respiração da vida e nosso sonen para que Vós 

consigais reviver toda a criação e, assim, fazer os seres humanos nascerem 

de novo como Vossos filhos!  

Ó Deus, Vós nos mostrastes essa obra da verdadeira salvação através de 

Meishu-Sama! Portanto, permiti-nos, ó Deus, partilhar esse júbilo de servir na 

Vossa obra neste ano com muitas pessoas: com todos os nossos irmãos e 

irmãs!  

Assim sendo, ó Deus, devolveremos toda a glória, autoridade e graça a Vós, 

que sois 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 
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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. 

 

- Salmos de Meishu-Sama - 

Este ano, 

A forma como evolui o plano de Deus, que é tão profundo e misterioso, 

Será realmente rigorosa e evidente. 

Assim, eu digo a todos: 

Preparem-se. 

 

A cortina de trevas, que cobriu o mundo por muito tempo, 

Finalmente, se abriu silenciosa, porém grandiosamente. 

Senhoras e senhores, 

Abram seus olhos e despertem! 

 

O mundo chegou a um beco sem saída 

Sem possibilidade de progresso. 

Que lástima! 

O que seria do futuro da humanidade 

Se não surgisse a Meshia Kyo (Igreja do Messias)! 
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- Sagradas Palavras de Meishu-Sama - 

“Construção do mundo da grande Luz divina: a verdade de Miroku” 

 

 Sem pedir a ninguém, quando chega a hora, o sol nasce 

silenciosamente no Leste. Esse é o sol material – é por isso que todos 

podem ver o seu nascer. No entanto, o sol espiritual, infelizmente, não 

pode ser visto pelos olhos humanos. Apesar disso, a força do tempo fará, 

sem dúvida, com que todas as pessoas no mundo saibam que, assim 

como o sol material nasce, mesmo que o neguemos ou encubramos, o 

brilho da luz do sol espiritual se intensifica dia após dia. Que maravilha! 

A noite, que durou milhares de anos, finalmente irá se deparar com o 

amanhecer! 

 

Sagradas Palavras de Meishu-Sama 

publicadas em “O que é o 

Movimento Kannon que cria um 

mundo absolutamente isento de 

doença, miséria e conflito?”, em 15 

de setembro de 1935. 


