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- Salmos oferecidos pelos membros -

Ó Deus,
Cientes de que o Senhor está na nossa respiração,
Celebramos jubilosamente o Culto do Outono!

Ó Deus, o Senhor Deus!
Com o Vosso perdão, expiastes seres insignificantes como nós.
Colhei-nos, ó Deus, como a prova do Vosso fruto!

O que pertence a Vós.
Cometemos o pecado de nos apossarmos do que Vos pertence.
Louvo a Vossa sagrada obra que perdoa esse pecado e me salva!

Tamanha alegria eu sinto!
Por saber que, dentro de mim,
Existe a igreja que traz consigo o sagrado nome Messias!

Quero regressar ao meu lar!
Em minhas mãos tudo quero conduzir,
E ao lar no Paraíso, onde o Senhor espera por nós, quero regressar!
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“Palavras escritas no lugar do meu discurso”
Eu sou Mokiti Okada, Líder Espiritual da Igreja Mundial do Messias.
Para começar, deixem-me dizer que, mesmo utilizando um nome religioso para
nossa organização, a nossa Igreja do Messias não é uma mera religião. Afinal, a
própria religião é apenas uma parte da Igreja Mundial do Messias. Vocês podem
achar que estou fazendo uma grande declaração, mas, na verdade, não estou; estou
lhes dizendo um fato – um fato imutável. Colocando de forma mais concreta, a missão
da nossa Igreja é criar um mundo absolutamente livre de doenças, pobreza e conflito,
ou seja, criar o Paraíso aqui na Terra. Isso parece uma história surreal, então suspeito
que ninguém acredita em minhas palavras tal como são.
Agora, gostaria de falar sobre o desejo comum que todo ser humano possui: sobre
a felicidade. Não é necessário explanar que, desde tempos antigos, o propósito da
religião, estudos acadêmicos, política, educação, arte – absolutamente tudo – tem
sido trazer felicidade à humanidade. Sendo este o caso, alguém alcançou a felicidade
como o esperado? A cultura se desenvolveu tanto até hoje, mas será que alguém
alcançou a felicidade? Suponhamos: ao perguntarmos às pessoas se elas são felizes
ou não, será que encontraremos uma só que diga “eu sou feliz” com confiança? Eu
duvido disso.
Assim sendo, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: “Será que, em
algum dia, chegará a hora em que o ser humano conseguirá alcançar a felicidade?”.
Não existe no mundo, questão mais grave e séria do que essa. Contudo, agora
deixem-me dizer-lhes o seguinte: o Plano de Deus já está bem decidido. Senhores,
não se surpreendam. Finalmente chegou a hora para Ele – Deus – criar um mundo
repleto de felicidade!
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