
PROGRAMAÇÃO DE CULTO NO LAR – Culto Mensal de Março de 2023

COM ALTAR

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 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 Março de 2023

(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto, cumprimento com 3 reverências e 3 palmas)

Oração do Culto Mensal (em anexo)

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos, cumprimento com 3 reverências e 3 palmas)

Nomes Divinos

(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos, sem cumprimentos)

Palavras de Oração e 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
Março de 2023

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, hoje, nesta auspiciosa data do Culto Mensal, nós, que somos unos com
toda a criação, reunimo-nos como um só ser na Vossa presença e expressamos
humildemente nossa gratidão a Vós – Vós que nos acolhestes na Vossa nova obra de
criação e estais nos nutrindo com o Vosso ilimitado amor para que Vós possais nos
colher como o fruto da Vossa obra.

Ó Deus, permiti-nos devolver a Vós a glória da Vossa graciosa obra através do
nome Messias!

Ó Deus, permiti-nos trilhar nosso caminho de fé de acordo com a verdade
revelada a nós através de Meishu-Sama e Jesus – a verdade que fomos enviados à
Terra para servir na divina vontade da criação, ou seja, para regressarmos ao Paraíso
que existe dentro de nós, para que toda a criação seja ressuscitada e para que todos os
seres humanos nasçam de novo como �lhos de Deus.

Ó Deus, por que Vós construístes os Solos Sagrados aqui na Terra através de
Meishu-Sama e �zestes ele servir nesta obra com tanta paixão e esforço – os Solos
Sagrados que são a projeção do Vosso Paraíso? Ó Deus, agora sabemos que isso foi
para lembrarmos que há um local para onde devemos regressar: o Paraíso.

Herdando a obra de Meishu-Sama e a Vossa vontade, ó Deus, anunciamos que
estamos iniciando o processo de construção do Solo Sagrado da Igreja Mundial do
Messias aqui na Terra.

Ó Deus, chegou a hora! Com todas as nossas forças e como um só ser,
permiti-nos servir e nos dedicar na construção do Santuário Messias, um verdadeiro
Solo Sagrado que seja puro e radiante e que seja governado por Vós.

Ó Deus, juramos transmitir o júbilo de servir na obra de salvação que é
preenchida pela esperança e glória ao maior número possível de pessoas!

O dia 15 de junho deste ano, ó Deus, marca o aniversário de um ano da
Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. Nesse dia, ó Deus,
permiti-nos celebrar o Culto do Nascimento do Messias para que todos nós possamos
louvar a Vós e corresponder à vontade de Meishu-Sama, que quis salvar a
humanidade inteira pela atuação em consonância com os cristãos.

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 Março de 2023

SALMOS DE MEISHU-SAMA

Aleluia! Aleluia!

Como é impressionante e alegre!

O Espírito de Deus chamado Messias

Desce à Terra,

A este mesmo mundo em que agora vivemos!

Como é precioso que

O Cristo desce do Céu.

Ouçam as vozes de celebração,

As vozes de Aleluia!

Oh, a alegria que sinto!

Rodeado por gritos alegres e retumbantes de Aleluia!

O Messias-Cristo desce.

E, ah, ele desce tão silenciosamente!

Ó tu, o Salvador, o Messias!

Tu descerás no fim dos tempos

Em meio às vozes de Aleluia! Aleluia!

Oh, quão feliz é reverenciar o glorioso Messias

Que desce em meio às vozes de Aleluia!



Culto Mensal de Março de 2023

SAGRADAS PALAVRAS DE MEISHU-SAMA

Sermão de 13 de março de 1949

Pergunta: Meishu-Sama, eu gostaria de perguntar sobre a minha filha,

que frequenta uma escola cristã…

Meishu-Sama: Sim, e qual é o problema?

Pergunta: Bem, ela ora a Jesus Cristo na escola e a Kannon em casa, e isso

me deixa um pouco…

Meishu-Sama: Um pouco o quê? Você deve saber que Cristo e Kannon

são a mesma coisa. Cristo é Kannon no Ocidente e Kannon é Cristo no Oriente.

É como sua filha usar roupas ocidentais e roupas japonesas.

Sagradas Palavras de Meishu-Sama
Publicadas em Sermões de Luz, N.º 5


