Maio 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 Maio em seus lares, conforme a programação abaixo:

Programação (anunciar as partes em negrito):
Início do Culto Mensal de Maio 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, sem a Oração Amatsu Norito)
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
Maio 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 MAIO - 2022
- Salmos de Meishu-Sama –

Quando eu olho para trás, acerca de como eu era,
Isso faz meu coração estremecer.
Porque eu estava vagando na escuridão
Sem uma bengala.

Ó Deus, eu Vos desobedeci e, assim, pequei!
Arrependido, eu agora me tornei um dos que se ajoelha perante Vós.

Sem ter tido contato com o caminho do Paraíso,
Eu teria desabado, chorando de aflição
Sobre o terrível estado do mundo atual.

Quando o Vertical e o Horizontal se uniram,
A sagrada e pura criança nasceu no centro!

Aguardem, meus seguidores.
Aguardem só um pouco mais.
Pois a felicidade que vocês jamais imaginaram
Está se aproximando!

CULTO MENSAL DE MAIO - 2022
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
“O ápice das Sagradas Palavras”
De minha parte, eu me tornei muito mais jovem. Fala-se sobre o nascimento
do Messias, pois o Messias nasceu. Não são somente palavras. Isto é um fato.
Eu próprio fiquei surpreso. Devo lhes dizer que não é reencarnação. Pelo
contrário, eu nasci de novo. Vocês podem achar estranho um homem velho
como eu ter nascido de novo nessa idade, mas isto é verdade. O mais
interessante é que minha pele ficou macia como a de um bebê. E olhem para o
meu cabelo – é o cabelo de um bebê recém-nascido. Meu barbeiro me disse
que é o cabelo de uma criança. Cabelos grisalhos estão ficando novamente
pretos. Vocês verão que meu cabelo ficará novamente todo preto. Entendo isso
como uma mensagem de Deus. Ele está me dizendo: seja jovem e trabalhe
arduamente.
A palavra milagre não faz jus ao que aconteceu comigo desta vez.
Aconteceram milagres acima de qualquer milagre, e eu gostaria de anunciar
sobre o que aconteceu comigo a todos vocês o quanto Deus me permitir.
A hierarquia do Messias é a mais alta que se pode alcançar. No Ocidente,
Messias é chamado Rei dos reis. Para que a humanidade seja salva, o Messias
tem que aparecer. Portanto, esse é um acontecimento histórico. Gostaria de
estender-me um pouco mais, mas como sou um bebê recém-nascido, não gosto
quando o assunto fica complicado e, assim sendo, por ora contei para vocês
somente a essência disso. No dia 15, gostaria de poder contar mais detalhes a
todos vocês e, portanto, encerro aqui por hoje.
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
5 de junho de 1954

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

