Julho de 2022
COMUNICADO A TODOS OS MEMBROS QUE AINDA NÃO POSSUEM ALTAR NO LAR
Além dos cultos realizados nas igrejas, todos os membros também podem realizar
o Culto Mensal de Julho em seus lares, conforme informações abaixo:
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 e os anexos abaixo.

Programação (anunciar as partes em negrito):
Início do Culto Mensal de Julho de 2022

(apenas o oficiante do culto)
Oração do Culto Mensal (em anexo)

(todos juntos)
Palavras de Oração

(todos juntos)
Oração do Senhor

(apenas o oficiante do culto)

Salmos oferecidos pelos membros no Culto da Primavera de 2021 (em anexo)

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

Término do Culto

Oração do Culto Mensal
Julho de 2022

Ó Deus, 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 da consciência
de cada um de nós.
No mês passado, ó Deus, em 15 de junho, nós celebramos a Cerimônia
Especial de Comemoração do Nascimento do Messias, oferecendo a Vós
o nosso juramento de que cada um de nós nascerá de novo como filho
de Deus, Messias.
E hoje, ó Deus, nesta auspiciosa data do Culto Mensal, assim como
todo o Universo está sendo acolhido em Vossa nova obra de criação,
permiti-nos devolver a glória da Vossa obra em Vossa mão.
Permiti-nos, ó Deus, reverenciar a obra de expiação e ressurreição
que Vós concretizastes juntamente a Jesus.
Permiti-nos, ó Deus, corresponder às Sagradas Palavras de MeishuSama – as Sagradas Palavras que dizem que salvaremos toda a raça
humana pela atuação em consonância com os cristãos.
Permiti-nos, ó Deus, regressar ao Paraíso que existe dentro de nós e
entregar, através do nome Messias, todos os pensamentos e
sentimentos que surgem em nosso coração e mente na Vossa mão – os
pensamentos e sentimentos que Vós já expiastes e perdoastes.
Permiti-nos, ó Deus, servir na obra de salvação através da expiração
e inspiração – a obra que faz toda a criação reviver e, assim, faz todas
as pessoas nascerem de novo como filhos de Deus.
Permiti-nos, ó Deus, transmitir o júbilo de servir na verdadeira obra
de salvação ao maior número possível de nossos irmãos e irmãs.
Ah, Deus, que toda glória, autoridade e bênção sejam para sempre
Vossas, pois Vós, e somente Vós, sois Rei para todo o sempre. Amém.
(*1) Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa.

CULTO MENSAL DE JULHO - 2022
Salmos oferecidos pelos membros no Culto da Primavera de 2021.

Atribuo ao Senhor Deus,
À grandiosa luz divina,
No Culto da Primavera,
A glória de ter me tornado
Membro da Igreja Mundial do Messias!
—————
Entoo diariamente a Oração do Senhor,
Ciente da missão da Igreja que traz consigo o sagrado nome
Messias!
—————
Não aguardem a Segunda Vinda de Cristo!
Deus, o Senhor Deus, já está conosco!
—————
Esta respiração é a vida de Deus!
Desde que soube disso,
Passei a entregar meus pensamentos
Que há dentro de uma respiração.
—————
Com a convicção de que o Senhor Deus, Meishu-Sama e Jesus
Estão dentro de mim,
Empenhar-me-ei para pregar o verdadeiro evangelho!

CULTO MENSAL DE JULHO - 2022
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
Religião progressiva
Nesta era de rápido progresso, tudo está progredindo sem exceção. Mas,
estranhamente, não vejo nenhum progresso na área da religião – uma área
que pode ser considerada a que mais diz respeito à humanidade. Na verdade,
ela permaneceu inalterada por muito tempo, ou melhor, está retrocedendo.
Está regredindo. Os grupos religiosos estabelecidos costumam dizer coisas
como “retorne ao caminho original”, significando: “Você tem que retornar ao
fundador”. Acho que eles dizem isso porque percebem que se afastaram do
caminho original que seus fundadores tomaram e, portanto, eles têm que
voltar ao caminho original. Bem, se vocês continuarem fazendo isso, não
haverá nenhum progresso, não é? Vocês não acham que isso vai contra o
rápido progresso que a cultura está ocasionando agora? Isso ilustra
claramente por que as religiões estabelecidas não têm mais poder para atrair
pessoas, simplesmente gastando toda a sua energia para sobreviver.
É verdade que todos os grupos religiosos que existem hoje floresceram
por um tempo em sua fundação enquanto sofriam perseguições e opressões,
algo que todas as novas religiões têm de suportar. Elas trouxeram um sopro
de ar fresco para o mundo e receberam muita atenção inicialmente. No
entanto, com o passar dos tempos, exceto o cristianismo, quase todas elas
perderam sua atração e energia. Temos que saber por que isso acontece.
E a resposta é simples. É porque elas não acompanharam os tempos. Elas
se apegaram aos ensinamentos de seus fundadores com tanta firmeza,
acreditando que os ensinamentos dos fundadores eram sua única
orientação. Como resultado, foram deixadas para trás pelo correr dos anos,
distanciando-se cada vez mais do progresso do mundo. E por fim, hoje, elas
são criticadas por serem inúteis. Cada ocorrência no mundo tem sua causa e
efeito.

Portanto, as religiões estabelecidas precisam refletir profundamente
acerca do seu estado miserável. É realmente difícil estar sempre à frente dos
tempos, não acham? Baseado nisso tudo, o princípio fundamental da nossa
Igreja é ser progressiva em tudo o que fazemos, por estar de acordo com o
correr dos anos. Por exemplo, desconsideramos quaisquer formalidades e
rituais aos quais as religiões estabelecidas geralmente dão grande
importância. Tentamos evitar o desperdício do nosso tempo e dinheiro
nessas questões. E quem realmente se beneficia dos fardos de formalidades
e rituais? Estou certo de que Deus e outros seres divinos também não ficam
felizes com isso.
Nesse sentido, a religião deve ser algo que melhore a vida das pessoas de
hoje e conduza elas na direção correta – esta é a missão de uma religião
verdadeira. Simplificando, uma religião progressiva é algo valioso que
consegue trazer salvação às pessoas de hoje.
Publicado em Jikan: Uma Coletânea de Ensaios,
Em 30 de janeiro de 1950

Ob se rv ação
Pedimos que, por gentileza, logo após 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

