Junho de 2022
COMUNICADO A TODOS OS MEMBROS QUE POSSUEM ALTAR NO LAR
Além dos cultos que serão realizados nas igrejas, todos os membros também poderão
realizar o Culto Mensal de Junho em seus lares, conforme a programação abaixo:

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

(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)
Nomes Divinos

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos; sem cumprimentos)
Palavras de Oração

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

Reverência à Imagem Divina de Meishu-Sama

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

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

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

Término do culto

Oração do Culto Mensal
Junho 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.
Ó Deus, toda a criação no Universo inteiro está agora sendo acolhida na
Vossa nova obra de criação!
Ó Deus, permiti-nos, hoje, nesta auspiciosa data do Culto Mensal,
devolver a glória da Vossa obra na 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 Meishu-Sama
– 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.
Dessa maneira, ó Deus, permiti-nos 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.
Ó Deus, se assim Vós desejais, permiti-nos realizar a Cerimônia Especial
de Comemoração do Nascimento do Messias, em 15 de junho, junto a
todos os membros.
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 JUNHO - 2022
- Salmos de Meishu-Sama –

Servir humildemente na divina obra
Que nunca aconteceu na história humana:
Isso, ó Deus, é a verdadeira felicidade para um ser humano.

Não mereço sequer ser somado à lista de Seus servidores.
Mas suplico, ó Deus, por Sua misericórdia:
Inclua-me em Sua obra, mesmo que o Senhor me dê um papel
insignificante,
Fico feliz simplesmente por poder participar de Sua obra!

Juro a mim mesmo que
De hoje em diante,
Devotar-me-ei inteiramente, totalmente e abnegadamente
À divina obra de salvar o mundo

CULTO MENSAL DE JUNHO - 2022
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
Sermão do Culto do Outono no Gyokusenkyo
Mesmo que o Universo inteiro entre em colapso, isso será feito. Não
importa o quanto todos tentem perturbá-lo ou obstruí-lo, o mundo da grande
Luz Divina será estabelecido e o mundo inteiro será unificado. A grandeza do
mundo vindouro é algo que a humanidade jamais viu. Eu não estou falando a
respeito de algo que acontecerá daqui a centenas ou milhares de anos […] O
mundo já está caminhando firmemente nessa direção. Quando essa obra for
concluída, todos os aspectos da vida tornar-se-ão realmente incríveis. Esse
mundo ao qual me refiro será estabelecido independentemente de todos
trabalharem arduamente ou não. Todavia, se não trabalharem arduamente
ficarão para trás. Lembrem-se: há muitos substitutos seus.
11 de novembro de 1935
(trechos)

O bserv ações
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 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

