Janeiro de 2022
COMUNICADO A TODOS OS MEMBROS QUE POSSUEM ALTAR NO LAR
Senhoras e senhores membros da Igreja Mundial do Messias Brasil,
Além dos cultos que serão realizados nas igrejas, todos os membros também
poderão realizar o Culto de Ano Novo em seus lares, conforme a programação abaixo:
Programação (anunciar as partes em negrito):
Início do Culto de Ano Novo de 2022
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; cumprimento com
três reverências e três palmas)
Oração do Culto de Ano Novo (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
(observação: da mesma forma que iniciamos a Oração do Senhor, o oficiante
entoará a primeira frase das Palavras de Oração sozinho: “Deus, eu reconheço que o
Senhor está vivo” e, em seguida, todos repetem essa frase e dão continuidade à oração:
Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo...)
(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)
(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos; sem cumprimento)
Sagrado Juramento
Término do culto

Observações
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

Oração do Culto de Ano Novo
Janeiro de 2022

Ó Deus, representando o Vosso humilde servidor — Kyoshu, Yoichi
Okada (* ) — 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, enquanto a Vossa divina obra de criação continua florescendo
na Vossa grandiosa harmonia, entramos em um ano novo quando toda a criação
transborda com um novo sopro da vida. Hoje, neste auspicioso dia, reunimo-nos
aqui para realizar o Culto de Ano Novo.
Nós Vos agradecemos, ó Deus, por Vós, através de Meishu-Sama, nos
fazerdes conhecer o nome Messias e nos fazerdes relembrar que Vós viveis dentro de
cada um de nós, que somos seres que pertencem ao Paraíso – o Vosso reino.
Nós Vos agradecemos, ó Deus, pois é somente através do Vosso perdão
que conseguimos regressar ao Paraíso – o perdão que Vós concedestes através de
Jesus, que foi colocado na cruz pelo nosso bem, que ofereceu a Vós o sangue
expiatório e que pediu o Vosso perdão pelo nosso pecado de nos rebelarmos contra
Vós.
Nós Vos agradecemos, ó Deus, pois viemos a saber o nosso destino
através do exemplo de vida de Meishu-Sama, ou seja, soubemos que o ser humano
não vai reencarnar, mas nascerá de novo como Messias, será ressuscitado na vida
eterna e viverá convosco no Paraíso.
Nós Vos agradecemos, ó Deus, por utilizardes Meishu-Sama e Jesus
Cristo em união para cumprir Vossa divina vontade de reviver toda a criação,
fazendo assim os seres humanos nascerem de novo.
Ó Deus! Permiti-nos regressar ao Vosso Paraíso que existe dentro de
cada um de nós com tudo e com todos os que estão ligados a nós: toda a
humanidade, todos os nossos antepassados paternos e maternos e toda a criação!
Permiti-nos, ó Deus, entregarmos nossa vida, consciência e alma em Vossa divina
mão através do nome Messias!
Ó Deus, quão jubiloso é podermos Vos servir através da nossa expiração
e inspiração, inspiração e expiração! Quão jubiloso é aceitar a vontade de MeishuSama, que disse a nós que entramos agora na era do sonen! Quão jubiloso é
podermos servir, através dessa respiração e através do nosso sonen, na Vossa obra de
criar um futuro novo! Quão jubiloso é, ao longo deste ano, podermos compartilhar
nosso júbilo com muitos de nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem a Vossa
salvação!
Ah, Deus, Vós sois a quem é uno o nome Messias! Toda glória, autoridade e
bênção são para sempre Vossas, pois Vós, e somente Vós, sois Rei para todo o
sempre. Amém.
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(*1) Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa.
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- Salmos de Meishu-Sama -

Ó Deus,
Vosso magnífico Universo prospera por toda a eternidade!
Porque tudo se move e se desenvolve perfeitamente,
Sem nenhuma irregularidade!

Quão magnífico é o Vosso plano, ó Deus!
Agora, neste exato momento,
Toda a criação será renovada!

Olhem, Satanás está bloqueando o percurso
E o caminho ficou estreito!
Mas, com coragem,
Avançarei por esse caminho seguindo a Vossa vontade, ó Deus!
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Sagradas Palavras de Meishu-Sama
Teoria da harmonia
Ao longo de muito tempo, o ser humano tem falado sobre a
importância da harmonia. Aparentemente, a palavra “harmonia” soa
bem, e ser harmonioso parece ser uma questão lógica, mas nós não
podemos simplesmente terminar por aqui. Embora essa percepção
da palavra harmonia não seja totalmente errada, é superficial.
Deixem-me aprofundar acerca do que a harmonia realmente é. Para
começar, todo Universo e tudo nele já estão em perfeita harmonia, e
não há absolutamente nada em desarmonia. O que parece estar em
desarmonia aos olhos humanos é apenas assim na aparência. A
desarmonia é algo criado pelos humanos – é consequência de um ato
antinatural. Do ponto de vista da Natureza, a desarmonia produzida
como resultado de um ato antinatural é a verdadeira harmonia e uma
verdade imutável e justa. Enquanto obedecermos às leis do Universo,
tudo estará em harmonia e as coisas correrão bem para nós.
A desarmonia é criada por meio de atitudes desarmônicas e a
harmonia é criada através de atitudes harmônicas: essa é a grande
harmonia da natureza. É por compreender profundamente essa
verdade, que os humanos conseguem alcançar a felicidade. Como
prova do que estou dizendo aqui, basta apenas olhar para o mundo.
Existem muitos casos em que você nota essa desarmonia se
transformar em harmonia pouco tempo depois, ou se sinta tranquilo
em achar que a situação está indo de forma harmoniosa quando,
repentinamente, a harmonia é perturbada e se transforma em
desarmonia.
Nós
precisamos
pensar
seriamente
nesses
acontecimentos. Simplificando, a perspectiva da “desarmonia” é shojo,
limitada e de mente estreita, e a da “harmonia” é daijo, ampla e
abrangente.
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
Publicadas no Jornal Glória, N.º 176,
Em 1º de outubro de 1952

