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Ó Deus, a separação do bem e do mal é uma benção Vossa!
Meishu-Sama
Bodisatva Kannon salvava tanto os bons como os malvados, sem fazer distinção. Entretanto,
como a chegada do Reino dos Céus na Terra está se aproximando cada vez mais, hoje, chegou a
hora em que Deus separará claramente os bons e os malvados, e fortalecerá o bem e eliminará
o mal. Precisamos acabar com o mal e dar um fim nele. Naturalmente, então, o poder salvador
precisa ser decisivo, e esse poder é o Grande Poder Divino de Deus que o Messias exerce.
Ah! A hora de celebrar finalmente chegou!

“Palestra de Inauguração: Sobre a Fundação e Nascimento da Igreja Mundial do Messias”
Em 4 de fevereiro de 1950

Kyoshu-Sama
Nas Sagradas Palavras de Meishu-Sama “Palestra de Inauguração: Sobre a Fundação e
Nascimento da Igreja Mundial do Messias”, ele afirma o seguinte: “Chegou a hora em que Deus
separará claramente os bons e os malvados, e fortalecerá o bem e eliminará o mal. Precisamos
acabar com o mal e dar um fim nele. Naturalmente, então, o poder salvador precisa ser decisivo,
e esse poder é o Grande Poder Divino de Deus que o Messias exerce. Ah! A hora de celebrar
finalmente chegou!”
A separação dos bons e dos malvados é uma grande bênção que nos permite entender se
agimos ou não contra Deus.
Será que o fato de perceber que agimos contra Deus e que temos dentro de nós pecados
que precisamos nos arrepender, não significa estarmos nos aproximando, gradativamente, da
verdade? E se temos contato com a verdade, será que não passamos a admitir que somos
pecadores que precisam se arrepender?

Encontro de Responsáveis de Área de Difusão
Em 5 de fevereiro de 2020

Masaaki-Sama
Um dos senhores acabou de dizer: “Agora percebo que eu não cheguei nem perto da linha
de partida da verdadeira obra divina de Meishu-Sama”.
Na época do nascimento do Messias, Meishu-Sama nos disse que o Messias é o Rei dos reis,
certo? Rei é alguém que usa uma coroa, não é?
Como todos sabem, em uma maratona, o vencedor é frequentemente coroado com uma
guirlanda. Da mesma forma, nós também precisamos correr uma corrida onde, no final, seremos
um rei e receberemos uma coroa – a coroa da vida.
Entretanto, até hoje nós estávamos na linha de largada simplesmente desperdiçando o
nosso tempo, conversando com outras pessoas e consolando uns aos outros, e dizendo coisas
como: “Essa corrida vai ser difícil, certo?” ou “Desejo tudo de bom para ti!” Ou, talvez comecemos
a correr, mas dizendo uns aos outros: “Vamos correr juntos!”, dando as mãos uns com os outros
e não correndo com seriedade. Ou seja, estávamos correndo de uma maneira que, não importa
o quanto corrêssemos, jamais chegaríamos à linha de chegada.
Os senhores precisam saber que, por fim, vocês têm que correr essa corrida sozinhos. Vocês
não podem ser um bebê e confiar nos outros.
Lembrem-se que essa é uma corrida que os levará a obter a coroa da vida. Obviamente, ela
é difícil. Vocês não podem simplesmente correr se divertindo uns com os outros. É uma corrida
na qual vocês têm que correr com o coração.

Uma maratona é uma corrida muito, muito difícil, certo? Mas essa corrida que vocês estão
prestes a correr é muito, muito mais difícil do que uma maratona. Então, na verdade, vocês não
têm tempo algum para pensar nos outros.
Isso não é a respeito dos outros, senhores. Trata-se de vocês, se vocês querem realmente
correr essa corrida e receber a mais alta honra que podem ganhar de Deus, que é essa coroa da
vida de Deus que somente o Rei dos reis pode usar. Isso é tudo o que existe.
Quando vocês decidirem correr essa corrida, talvez as pessoas ao seu redor lhes digam que
não querem correr. Mas isso não significa nada. Não é a respeito dos outros.
A hora chegou, ou melhor, ela já estava aqui quando precisávamos correr essa corrida. No
entanto, temos dito coisas como: “Eu quero correr com essa pessoa” ou “Preciso me preparar mais
antes de começar a correr”, e temos adiado o momento da largada. Temos agido assim até hoje.
E, na verdade, está prometido que vocês serão homenageados com essa coroa. Não
sabemos que tipo de corrida será essa, mas, ainda assim, a coroa já está prometida. Outros
podem lhes dizer: “Eu não estou correndo” ou “Você precisa fazer isto primeiro, antes de correr”,
mas o que os outros dizem não importa.
Será que vocês estão prontos para jogar tudo fora, deixar tudo de lado, e correr essa corrida
mesmo que vocês precisem corrê-la sozinhos, sem se importar com as dificuldades que os
aguardam? Essa é a única questão sobre a qual vocês precisam pensar.
Enquanto vocês estiverem correndo essa corrida com todas as suas forças, podem
encontrar muitos que estão seguindo atrás de vocês quando olharem para trás. Pode haver
muitos que foram tocados pela sua determinação. Mas vocês também não devem ficar
preocupados com isso. O ponto mais importante é vocês quererem receber a coroa ou não.
Deus diz que Ele vai separar o bem e o mal. Portanto, quando vocês começarem a correr,
pensamentos como: “O que vai acontecer com aqueles que eu deixei na linha de largada?” ou
“Será que eles serão salvos?”, podem vir à sua mente. Mas eu lhes digo que vocês não precisam
pensar assim.
É verdade que eles ignoraram e não escutaram a voz de Deus que dizia: “Corram a corrida
da vida que vocês prometeram correr”. Mas, por terem se rebelado contra Deus, eles estão agora
na posição de se arrependerem diante de Deus um dia. Que grandiosa benção isso é!
Rebelar-se contra Deus, na verdade, é uma bênção. Vocês sabiam disso? Afinal é somente
rebelando-se contra Deus que vocês serão capazes de se arrepender um dia e experimentar o
júbilo de se encontrar com Ele mais uma vez.
O que eu estou tentando dizer é que não estamos na posição de nos preocuparmos com os
outros.
O que vocês precisam pensar é a respeito do que querem fazer. Isso é tudo o que existe. Se
vocês decidirem correr a corrida, apenas corram, mesmo se vocês estiverem sozinhos. Corram
direto para a coroa.
O que mais conta é esse tipo de determinação inflexível e inabalável. É esse tipo de
determinação que deveria se espalhar às pessoas ao seu redor.
Como a Igreja Mundial do Messias está passando agora por um período de transição,
naturalmente há aqueles que não conseguem se desprender da fé que tiveram até hoje. Mas se
vocês pensarem a respeito deles o tempo todo, não serão capazes de darem a sua largada.
Em vez disso, vocês têm que se decidir em sua mente e começar a correr a corrida, mesmo que
sejam apenas vocês que façam isso. E, com a permissão de Deus, se algumas pessoas se sensibilizarem
com a maneira como corremos essa corrida, que leva à coroa da vida, nossa Igreja avançará com essas
pessoas. É esse tipo de mentalidade que nós devemos ter no avanço da obra divina.

Encontro com Kyoshu-Sama: Diretores Executivos e Diretores Regionais
Em 1º de outubro de 2020

