
 

PROGRAMAÇÃO DE CULTO NO LAR – Culto Mensal de Novembro de 2022 

SEM ALTAR 

Observações:  

- O membro deve procurar um local na sua residência onde seja possível reunir a família e 

todos ficarem com o coração sereno; 

- Alguém da família deve ser escolhido para ser o “oficiante do culto” e outra pessoa para ser 

o “locutor”; 

- A postura para participar é livre: podem se reunir em círculo ou fileira de cadeiras, sentados 

ou em pé; 

- O oficiante do culto se posicionará à frente dos participantes e entoará as orações conforme 

programação e os anexos abaixo. 

Pedimos que, por gentileza, logo após o término do Culto em seu lar, comunique o 

responsável de Igreja com quem está ligado, passando-lhe as seguintes informações: 

     - Nome do oficiante; 

      - Data do culto; 

      - Quantos membros e quantos frequentadores participaram, incluindo crianças. 

LOCUÇÃO 

(Locutor dizer apenas as partes em negrito) 

Início do Culto Mensal de Novembro de 2022 

 

(Apenas o oficiante do culto) 

Oração do Culto Mensal  (em anexo) 

 
(Todos juntos) 

Palavras de Oração e Oração do Senhor 

 
(Apenas o oficiante do culto) 

Salmos de Meishu-Sama  (em anexo) 

 

Leitura das Palavras de Sandai-Sama  (em anexo) 

 

Término do culto 



 

ORAÇÃO DO CULTO MENSAL 
Novembro 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, fostes Vós quem presidiu a Cerimônia Especial de Comemoração do 

Nascimento do Messias que aconteceu em 15 junho deste ano! Desde então, 

como a Vossa divina obra continuou avançando sem descanso, nós, que viemos 

a saber que o novo Céu e a nova Terra existem dentro de cada um de nós, nos 

reunimos aqui hoje, nesta auspiciosa data, para celebrar o Culto Mensal.  

Ó Deus, nós louvamos a Vós! Nós louvamos a Vós, que acolhestes todo o 

Universo e todas as coisas nele dentro da Vossa nova obra de criação!  

Permiti-nos, ó Deus, devolver toda 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.  

Permiti-nos, ó Deus, servir na obra de salvação através da expiração e 

inspiração – a obra que é plena de esperança e glória, faz toda a criação reviver 

e, assim, faz todas as pessoas nascerem de novo como filhos de Deus.  

Este ano, ó Deus, marca o centésimo quadragésimo aniversário do 

nascimento de Meishu-Sama. No dia em que celebraremos o nascimento de 

Meishu-Sama, permiti-nos, ó Deus, celebrar o Culto do Natalício de Meishu-

Sama e do Natal de Jesus Cristo com grandioso júbilo!  

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 Novembro de 2022 

SALMOS DE MEISHU-SAMA 

  

Agora, 

É o momento auspicioso 

Quando o Messias que venceu o mundo 

Entra na cidade no Oeste! 

—————  

Ah, 

A Luz que vem do Leste vai 

Continuar a se espalhar mais e mais 

Até chegar ao extremo do Oeste! 

—————  

O povo de Israel se alegrará com júbilo 

Quando o verdadeiro Messias, 

Que eles têm ansiado há muito tempo, aparecer! 
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PALAVRAS DE SANDAI-SAMA 

“O que é o Kyoshu?”: acerca disso, Nidai-Sama já nos ensinou claramente o que 

vem a ser a autoridade doutrinária e, portanto, não há a necessidade de eu falar sobre 

isso agora. Ao longo de sete anos, Nidai-Sama estabeleceu a visão sobre Deus e a visão 

sobre o Kyoshu, edificando os alicerces da Igreja. A visão sobre Deus foi devidamente 

protegida e mantida no formato que se apresenta hoje. Porém, a visão sobre o Kyoshu 

é algo que infelizmente foi distorcida e assim viemos até hoje de forma inacabada. 

Sob o belo discurso de proteger o Kyoshu, tudo passou a ser centralizado nos 

diretores e o Kyoshu passou a ser uma mera existência ritual. De fato, isso ignora 

completamente a natureza humana e não há palavras que descrevam o quanto o 

Kyoshu sofreu e se resignou até hoje. 

No momento em que isso chegou ao extremo, ocorreu esta grande purificação. A 

partir desse sofrimento, eu senti profundamente que por trás disso há o plano, a 

proteção do grandioso Deus em querer reviver aquele vigor do sentimento de fé por 

ocasião da fundação da Igreja, bem como a importante missão da linhagem 

consanguínea dos Kyoshus que começou com Meishu-Sama, foi herdada por Nidai-

Sama e será herdada pela terceira, quarta, quinta e futuras gerações. 

É muito importante compreender realmente o significado dessa purificação. O 

que é a precedência do espírito sobre a matéria da Igreja Messiânica Mundial? O que 

existe no fundamento do teísmo e do ateísmo? 

Sem estabelecer a divina ordem pregada por Meishu-Sama, como é possível 

despedaçar o ateísmo, que Meishu-Sama tanto mencionou? É necessário que vocês 

compreendam plenamente essa essência fundamental da Obra Divina. Se vocês não 

fizerem isso, o poder dessa grandiosa Obra Divina que faz a Luz de Deus alcançar o 

mundo não conseguirá ser estabelecido a partir do próximo ano. Eis a minha convicção 

com relação a esta purificação. 

Sermão de Sandai-Sama, em 22 de dezembro de 1984 - trechos 


