
 

PROGRAMAÇÃO DE CULTO NO LAR – Culto de Ano Novo de 2023 

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 de Ano Novo de 2023 

 

(Apenas o oficiante do culto) 

Oração do Culto de Ano Novo  (em anexo) 

 
(Todos juntos) 

Palavras de Oração e Oração do Senhor 

 
(Apenas o oficiante do culto) 

Salmos de Meishu-Sama  (em anexo) 

 

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

 

Término do culto 



 

ORAÇÃO DO CULTO DE ANO NOVO 
Janeiro de 2023 

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, enquanto a Vossa divina obra de criação continua florescendo na Vossa 
grandiosa harmonia, adentramos um novo ano em que toda a criação transborda 
com o frescor da vida.  

Hoje, nesta auspiciosa data, estamos reunidos aqui para celebrar o Culto de Ano 
Novo e louvar a Vós, ó Deus, que nos acolhestes em Sua nova obra de criação. Unos com 
toda a criação, estamos reunidos aqui para reconfirmar a tarefa que nos foi confiada nesta 
Terra – a tarefa de atribuir a glória da Vossa obra a Vós através do nome Messias.  

Através de Meishu-Sama e Jesus, ó Deus, viemos a saber que o Paraíso brilha 
dentro de nós – o Paraíso que é preenchido pela Vossa vida eterna. Ó Deus, permiti-
nos aceitar nosso chamado para servir na Vossa vontade da criação – Vossa vontade 
de fazer nós regressarmos ao Vosso Paraíso, revivendo toda a criação e, assim, fazer 
os seres humanos nascerem de novo como Vossos filhos.  

Ó Deus, por que Vós construístes os Solos Sagrados aqui na Terra através de 
Meishu-Sama e fizestes 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 o Paraíso existe dentro de cada um de nós.  

Herdando a obra de Meishu-Sama e a Vossa vontade, ó Deus, anunciamos no 
ano passado, em 1º de novembro, 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 Sagrado Templo do Messias (*2), um 
verdadeiro Solo Sagrado que seja puro e radiante e que seja governado por Vós.  

Ó Deus, ao longo deste ano, 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.  

(*2) A nomenclatura “Sagrado Templo do Messias” está sujeita a revisão.  
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SALMOS DE MEISHU-SAMA 

Quão lastimosos são aqueles que não conhecem Deus! 

Eles sobrevivem somente até a vinda do fim dos dias. 

————— 

O precioso, divino e sagrado corpo de Deus já apareceu. 

Mas não pode ser visto pelos olhos humanos, sem brilho. 

—————  

Não há existências no mundo 

Mais desafortunadas do que aquelas que são cegas. 

Afinal, elas não fazem a menor ideia do 

Tesouro tão perto delas. 

————— 

Quão lastimosos são aqueles que estão cegos. 

Mesmo que eu mostre para eles o poder de Deus, 

Eles não conseguem vê-lo. 

————— 

Conflito? Doença? Pobreza? 

Se forem vir, venham. 

Vocês não são nada para mim – 

Eu que recebo o poder de Deus em meu corpo! 
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SAGRADAS PALAVRAS DE MEISHU-SAMA 

Quem realiza milagres? Com certeza, é Deus. Mas de que adianta se 

apenas dizemos: “Oh, que maravilha” ou “Uau, isso é um milagre – tão 

extraordinário e misterioso!”, sem pensar muito nisso? Eu lhes digo que há 

um propósito divino para o porquê de Deus realizar milagres. O que é isso? 

É para Deus nos fazer reconhecer o Espírito e deixar que o Espírito seja 

conhecido por nós. Então, uma vez que vocês venham a conhecer o Espírito, 

não precisam mais usar a palavra milagre. Afinal, não é mais um milagre, 

mas um fenômeno natural. É somente porque vocês não reconhecem o 

Espírito que coisas estranhas e misteriosas como essas acontecem. (…) 

Milagres, em suma, são simplesmente o primeiro passo para nós 

conhecermos o Espírito. 

Sermão no Culto da Primavera de 23 de março de 1953 
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