Novembro de 2021

Sobre a realização do Culto às Almas dos Antepassados
No dia 1º de agosto, Kyoshu-Sama, Senhor da Liturgia, oficiou o Culto às Almas dos
Antepassados da Igreja Mundial do Messias.
Ao mesmo tempo, para aceitarmos verdadeiramente que o culto será realizado juntamente
aos antepassados que vivem em nosso interior, recebemos a permissão para, desde 2020, realizar
o Culto às Almas dos Antepassados não só nas igrejas como também nos lares dos fiéis, mesmo
de quem não tem Altar no Lar. Isto é realmente gratificante!
Juntamente a todos os antepassados que estão vivos em nosso interior, vamos receber a
força de salvação absoluta imbuıd
́ a no sagrado nome Messias através do Culto às Almas dos
Antepassados, ofertando a glória da sagrada obra de Deus, que concretiza a salvação.
COMUNICADO A TODOS OS MEMBROS QUE AINDA NÃO POSSUEM ALTAR NO LAR
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.

Observação
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

Programação (anunciar as partes em negrito):

Início do Culto às Almas dos Antepassados de 2021

(Apenas o oficiante do culto)

Oração de Chamada dos Espíritos

(apenas o oficiante do culto)

Oração do Culto às Almas dos Antepassados (em anexo)

(todos juntos)

Palavras de Oração e Oração do Senhor (em anexo)

(apenas o oficiante do culto)

Salmos de Meishu-Sama (em anexo)

(locutor)

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

(todos juntos)

Oração de Regresso dos Espíritos

Término do Culto

Oração do Culto às Almas dos Antepassados
2021
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 de cada um de nós.
Ó Deus, Vós sois a fonte da vida eterna e nutris a humanidade e nossos antepassados
paternos e maternos através do Vosso grandioso amor para que todos nós nasçamos de novo
como Vossos filhos!
Mas nós, ó Deus, pecamos contra Vós ao tomar posse do Vosso precioso sopro da vida
e torná-lo um sopro da vida que é limitado. Pela nossa própria vontade, prendemos a nós
mesmos na noção de morte e vagamos nas trevas.
Mas Vós, ó Deus, tivestes misericórdia de nós e nos informastes, através de MeishuSama, que a grande transição já foi consumada. Ou seja, Vós enviastes Jesus Cristo ao
mundo, expiastes e perdoastes nossos pecados, revivestes Jesus dos mortos e o ressuscitastes
como o Messias, o filho de Deus. Através desta grandiosa obra de transição, através da
Transição da Noite para o Dia, Vós nos trouxestes à Luz da vida eterna.
Nesta auspiciosa data do Culto às Almas dos Antepassados, reconhecemos
humildemente que o sopro da vida, ou seja, Vosso poder ressuscitador, existe dentro de nós
e reafirmamos nosso compromisso de servir no Vosso infalível amor.
Ó Deus, permiti-nos gravar profundamente em nosso coração que o ser humano não
nasce na Terra para viver na vida que perece, mas para viver na vida eterna.
Permiti-nos, ó Deus, ter Meishu-Sama como nosso modelo – Meishu-Sama, que recebeu
o sagrado sangue expiatório para rogar pelo perdão de seus pecados, que entregou sua alma
a Deus e que nasceu de novo como o Messias.
Permiti-nos ó Deus, reconhecer que toda a humanidade, a alma dos antepassados
paternos e maternos e o espírito de toda a criação podem ser salvos somente através da
união com o sagrado nome Messias.
Permiti-nos, ó Deus, regressar ao Paraíso que existe dentro de nós, junto a tudo e a todos.
Através da nossa expiração e inspiração, inspiração e expiração, e por estarmos
definitivamente cientes de que somos seres que pertencem à Igreja que leva consigo o nome
Messias, permiti-nos, ó Deus, transmitir o júbilo de servir em Sua verdadeira obra de
salvação, jamais vista na história humana, ao maior número possível de irmãos e irmãs. Essa,
ó Deus, é a obra de salvação que faz toda a criação reviver e, com isso, transforma toda a
humanidade em Seus filhos – a obra que Meishu-Sama e Jesus estão realizando juntos agora.
Dessa maneira, ó Deus, permiti-nos devolver toda a glória, autoridade e graça a Vós, a
quem o nome Messias é uno.
(*1)

Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa.
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Oração de Chamada dos Espíritos
Ó Senhor Deus, o Deus dos antepassados! Se assim Vós desejais, escutai
nossas palavras!
Como cada um de nós é um verdadeiro santuário dos antepassados unido
à Igreja que leva consigo o sagrado nome Messias, permiti-nos, ó Deus,
reconhecer que os espíritos dos antepassados de toda a humanidade – todos e
cada um deles – existem dentro de nós!

Oração de Regresso dos Espíritos
Ó Senhor Deus, o Deus dos antepassados! Se assim Vós desejais, escutai
nossas palavras!
Tendo o Culto às Almas dos Antepassados chegado devidamente ao seu
fim, nós, os verdadeiros santuários dos antepassados, regressaremos ao Vosso
Paraíso, que existe no centro da nossa consciência, juntamente a todos os
espíritos que estão dentro de nós, através do ar que inspiramos e expiramos!

Palavras de Oração

Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo.
Dentro de mim, o Senhor está vivo.
Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo
como Seu filho. Que essa benção seja compartilhada com todos.
Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, eu me entrego ao
Senhor. Por favor, me use conforme a Sua vontade.

Oração do Senhor
da Igreja Mundial do Messias

Pai Nosso que estais nos Céus,
Santificado seja o vosso Nome,
Venha a nós o vosso Reino,
Seja feita a vossa vontade,
Assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
E não nos deixeis cair em tentação,
Mas livrai-nos do Mal.
Porque a autoridade, a glória e as bênçãos são eternamente do
Senhor,
A quem é uno o nome Messias.
Amém.
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- Salmos de Meishu-Sama -

Para todos vocês que não reconhecem a existência de Deus,
Deus não existe.
Para todos vocês que reconhecem a Sua existência,
Deus existe.

Quão tolos são aqueles
Que dizem: “Deus não existe”,
Enquanto eles próprios foram criados por Deus.
Ah, quão ignorantes eles são!

Eu estou agora “brandindo o teísmo” sobre minha cabeça
E esmagarei o ateísmo errôneo, espedaçando-o!

CULTO ÀS ALMAS DOS ANTEPASSADOS - 2021
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
“A visão religiosa a respeito do controle de natalidade”
A questão é: por que o ser humano nasce neste mundo? O mundo agora é
composto por dois bilhões de pessoas; nenhuma delas nasceu por sua própria
vontade.
Pensem: mesmo este grande planeta Terra, onde a humanidade habita, deve
ter o seu centro e é nele que deve haver um governante, ou seja, um soberano.
Quem é esse “soberano” do planeta Terra? Ele não é outro senão aquele que é
chamado pelo nome de Senhor Deus, Senhor dos Céus ou Jeová. Resumindo, Ele
é o único que é absoluto. A vontade universal é a vontade desse Senhor Deus, e
a sociedade humana está se desenvolvendo infinitamente pela vontade do
Senhor Deus. A grande e esplendorosa sociedade humana que deve emergir no
futuro vindouro é totalmente inimaginável. Ou talvez podemos imaginar uma
pequena parte do mundo que está por vir. Porque quando olhamos para trás,
para o caminho do progresso que nós tivemos até hoje e vemos o estado da
cultura atual, o avanço que fizemos é verdadeiramente incrível. Isso deve nos
dar uma ideia aproximada do que o futuro nos reserva.
O que eu quero dizer é o seguinte: a humanidade e toda a criação são
geradas, formadas, desenvolvidas e nutridas pela vontade do Senhor Deus.
Assim sendo, o nascimento e a morte do ser humano também ocorre sob a
vontade do Senhor Deus.
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
publicadas no Jornal Luz, N.º 7,
em 30 de abril de 1949 (trechos)

