Mensagem de Ano Novo de Kyoshu-Sama
1o de janeiro de 2020
Feliz ano novo a todos.
Com profundo respeito e temor a Vós, Senhor Deus, eu digo que Vós sois o Senhor
de toda a criação e o Deus único. Com Vosso amor e graça ilimitados, ou seja, com Vossa
autoridade, Vós estais unindo toda a humanidade ao nome Messias – o único nome que
pode trazer a salvação – e estais concluindo, dentro de cada um de nós, a obra de criação –
a obra de fazer com que todos os seres humanos se tornem Vossos próprios filhos.
Ó Deus, recebendo Vossos cuidados eternos e sendo criados e educados por Vós;
sendo tornados por Vós pessoas que foram perdoadas e que estão vivas, e tendo a Vossa
permissão de seguir os passos de Meishu-Sama, que nasceu de novo como Messias,
podemos, hoje, começar um novo ano.
Senhoras e senhores, no início deste glorioso ano cheio de esperanças, vamos oferecer
nossos sinceros cumprimentos a Meishu-Sama, que é uno a Deus, e dizer-lhe: “Feliz ano
novo, Meishu-Sama”.
Feliz ano novo, Meishu-Sama!
Como eu disse no último Culto do Natalício de Meishu-Sama, no dia 22 de dezembro
eu recebi a solicitação de aprovação de um pedido do Presidente Narii. Ele me relatou que
a Diretoria Executiva da Igreja Messiânica Mundial Igreja Su no Hikari tem o desejo de
corresponder ao sentimento de Meishu-Sama, que é conduzir toda a humanidade à
verdadeira salvação. Nesse sentido, a Igreja Su no Hikari, mesmo mantendo o nome de
pessoa jurídica “Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan” (Igreja Messiânica Mundial Igreja
Su no Hikari), deseja, a partir do próximo dia 4 de fevereiro, data do Risshun (Início da
Primavera), não mais utilizar o nome “Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan” na execução
de suas atividades religiosas, passando a utilizar nestas o nome Sekai Meshia Kyo (Igreja
Mundial do Messias).
Após receber esse pedido, eu o relatei a Meishu-Sama solicitando, primeiramente, a sua
aprovação e, ao receber sua aprovação e permissão, eu humildemente concedi minha
aprovação ao Presidente Narii.
A propósito, o dia 4 de fevereiro deste ano marca o 70o aniversário do anúncio, feito
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por Meishu-Sama, da fundação da Sekai Meshiya Kyo (Igreja Mundial do Messias).
Estou sinceramente encantado pelo fato de que, no próximo dia 4 de fevereiro, o
magnífico Risshun deste ano, eu poderei, junto a todos os senhores, depois de tanto tempo,
dar um novo início para verdadeiramente corresponder à vontade de Meishu-Sama.
Deus perdoou a todos nós por O termos desonrado, desonrado o Pai de nossas almas,
e abriu nossos corações teimosos e construiu solidamente, em nosso interior, a igreja que
traz o nome Messias, o único nome que pode trazer a salvação.
Hoje, Deus nos está utilizando como pessoas que estão unidas à única e verdadeira
igreja de Deus, a igreja que funciona como as mãos e os pés de Deus – a igreja do Messias.
Deus está, hoje, utilizando os corações e os pensamentos de cada um de nós para
concretizar a Sua verdadeira salvação.
Junto a todos os senhores, eu gostaria de expressar minha gratidão a Deus e a MeishuSama por cuidar de nós, nos criando, educando e guiando até hoje, e por nos permitir
conduzir nossas atividades, a partir do próximo Risshun, sob o nome de Sekai Meshia Kyo
(Igreja Mundial do Messias).
Meishu-Sama deu o nome de Sekai Meshiya Kyo (Igreja Mundial do Messias), à
organização religiosa que fundou, usando a palavra “mundial”.
Em sua “Palestra de Inauguração”, ao fundar a Igreja Mundial do Messias, MeishuSama declarou:
“[...] como o tempo urge, não há outra alternativa senão progredir rápido para
salvar toda a humanidade. A salvação precisa ser global e alcançar o mundo inteiro,
daí o nome Igreja Mundial do Messias”.
Inicialmente, eu achava que o significado da palavra “mundial” no nome Igreja Mundial
do Messias referia-se somente a este mundo material, à Terra, com todos os seus países e
povos.
Mais tarde, porém, eu refleti sobre isso e percebi que Meishu-Sama não usou a palavra
“mundial” no nome de sua igreja para se referir somente a este mundo material.
Meishu-Sama compôs o seguinte salmo:
“O Messias surgiu! / As vozes alegres de todos os espíritos ressoam pelo mundo! /
Suas vozes são inaudíveis aos ouvidos humanos, / Mas ecoam em todos os três reinos: /
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O divino, o espiritual e o material!”.
Ele também compôs:
“Quando eu libertar o poder do Messias que guardo escondido, / Os Grandiosos Mil
Mundos estremecerão!”
A obra de salvação de Deus não é realizada somente no mundo criado, isto é, neste
mundo visível, observável, que chamamos de Terra.
Como Meishu-Sama escreveu, “os três reinos: o divino, o espiritual e o material”, “os
Grandiosos Mil Mundos” ou, às vezes, “os Três Mil Mundos”, a obra de salvação de Deus
também é realizada no mundo onde a criação se desenvolve, ou seja, no invisível Mundo
Espiritual.
Além disso, a salvação de Deus é também a salvação do passado, do presente e do
futuro.
Eu acredito que Meishu-Sama usou a palavra “mundial” no nome da Igreja Mundial
do Messias com a intenção de se referir ao mundo que engloba absolutamente todos os
mundos, tanto o invisível quanto o visível.
Como nossas almas receberam, igualmente, o nome Messias, estou certo de que Deus
está, agora, unindo ao nome Messias o mundo que engloba todos os mundos, incluindo os
mundos invisível e visível, o passado, o presente e o futuro, concluindo sua salvação
ilimitada dentro de nós.
O terceiro salmo de Meishu-Sama para o culto de hoje foi o seguinte:
“O mundo chegou a um beco sem saída / Sem possibilidade de progresso. / Que
lástima! / O que seria do futuro da humanidade / Se não surgisse a Meshiya Kyo (Igreja do
Messias)!”.
Para o futuro – para o futuro de nossos filhos e da humanidade – Deus precisa da nossa
Sekai Meshia Kyo (Igreja Mundial do Messias)!
Senhoras e senhores! Vamos oferecer a nossa mais profunda gratidão a Deus, pois Ele
deseja nos utilizar, mais do que nunca, para acolher tudo, sem exceção, incluindo tudo do
passado, do presente e do futuro, na igreja que traz o nome do Messias, na Sekai Meshia Kyo
(Igreja Mundial do Messias), para realizar a Sua obra de salvação – a obra de refazer todas
as coisas tornando-as novas.
Muito obrigado.
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