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Bom dia! Tudo bem?

O culto de hoje é o culto aos antepassados. Eu acho que Kyoshu-Sama vai falar sobre
antepassados e, por isso, eu gostaria de falar sobre algo diferente. Eu gostaria de falar
sobre Kyoshu-Sama. Está bom?

Como vocês sabem, Kyoshu-Sama está sofrendo perseguições. Kyoshu-Sama recebe a
crítica de que suas orientações são contra Meishu-Sama, contra os Ensinamentos de
Meishu-Sama e contra o sentimento de Meishu-Sama. Mas, será que essa acusação é
mesmo verdadeira? Eu acho que não.

Por exemplo, Kyoshu-Sama recebe a crítica de que ele está negando o Johrei, porque ele
fala muito sobre sonen.

As pessoas que criticam Kyoshu-Sama estão dizendo que o Johrei é a prática mais
importante; é o ensinamento mais importante para os seguidores de Meishu-Sama. E
dizem que Kyoshu-Sama está negando isso, porque fala muito sobre sonen.

Mas, o que Meishu-Sama disse sobre esse ponto? Isto porque, para nós, o que Meishu-
Sama diz é o ponto mais importante, não é?

Um ano antes da sua ascensão, Meishu-Sama teve uma purificação. Ele sofreu um
derrame cerebral. E, logo depois dessa purificação, Meishu-Sama disse para pessoas
próximas que “a partir de agora, o Johrei não é tão importante. Mas, agora, nós vivemos
na era do sonen”. Talvez, até hoje, nós não sabíamos dessas palavras de Meishu-Sama,
mas Meishu-Sama disse isso. E Meishu-Sama não disse essas palavras só uma vez.
Meishu-Sama disse essas palavras muitas vezes, repetidamente, para pessoas próximas.
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Se Meishu-Sama nos deixou essas palavras, Kyoshu-Sama é contra Meishu-Sama?

Eu acho que não.

Mas, o que eu quero dizer é que Kyoshu-Sama não está negando o Johrei. Kyoshu-Sama
está orientando para nós que em nossa vida cotidiana sentimos muitas emoções, muitos
sentimentos, positivos e negativos. Kyoshu-Sama está orientando para nós sobre a
importância de entregar essas emoções, esses sentimentos, para Deus, através do nome
Messias.

Por que nós podemos entregar nossos sentimentos para Deus? É porque a mão de Deus
existe dentro de nós. A mão de Deus existe dentro de nós, sempre ministrando Johrei em
nós. E, Deus nos envolve com a Sua Luz. Eu acho que Kyoshu-Sama está orientando que
essa mão de Deus, que existe dentro de nós, é a verdadeira mão do Johrei.

Outro exemplo: Kyoshu-Sama é criticado por estar negando a reencarnação, só porque
fala sobre “nascer de novo”. Então, o que Meishu-Sama disse sobre isso, também?

Quando Meishu-Sama teve a purificação do derrame cerebral, ele chamou muitos
reverendos e ministros até sua casa, no Japão, e, naquele momento, disse que ele
nasceu de novo como o Messias. E enfatizou que isso é diferente da reencarnação.
Meishu-Sama disse esse ponto muitas vezes.

Se Meishu-Sama nos deixou essas palavras, será que Kyoshu-Sama é contra Meishu-
Sama? Não, não é?

Mais um outro exemplo: Kyoshu-Sama é criticado por estar se comunicando com o povo
cristão. Kyoshu-Sama é criticado com a alegação de que ele está cristianizando nossa
religião. Mas, o que Meishu-Sama disse sobre esse ponto, também?

No ano de 1950, Meishu-Sama fundou a Igreja Mundial do Messias. Ele foi entrevistado
pelo jornal da nossa Igreja e, naquele momento, Meishu-Sama disse que a Igreja Mundial
do Messias, a Igreja de Meishu-Sama, vai atuar em consonância com o cristianismo. Ele
também disse que a Igreja Mundial do Messias se aproximará muito do cristianismo.

Meishu-Sama não disse que o cristianismo se aproximará muito da Igreja Mundial do
Messias. Mas, Meishu-Sama disse que a Igreja Mundial do Messias, a Igreja de Meishu-
Sama, se aproximará muito do cristianismo. Eu estou surpreso com essas palavras,
porque o normal para Meishu-Sama seria dizer que o cristianismo se aproximará muito
da Igreja Mundial do Messias. Mas Meishu-Sama está colocando o cristianismo no centro
através dessas palavras.

Então, se Meishu-Sama não tivesse deixado essas palavras, essas realizações, talvez as
críticas contra Kyoshu-Sama seriam justas. Mas, tudo o que eu mencionei agora são as
verdadeiras palavras de Meishu-Sama, verdadeiras realizações de Meishu-Sama.
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Um dia, talvez, nós encontraremos com Meishu-Sama no Paraíso e talvez ele nos
pergunte: “Eu disse que o Johrei não é tão importante e que, a partir de agora, o sonen é
mais importante. O que fez sobre isso?”. Ou, Meishu-Sama talvez nos pergunte: “Eu disse
que a nossa religião vai atuar em consonância com o cristianismo. O que você fez sobre
isso?”. Ou, Meishu-Sama talvez nos pergunte: “Eu disse que a Igreja Mundial do Messias
se aproximará muito do cristianismo. O que você fez sobre isso?”.

Um dia, talvez, Meishu-Sama nos faça esses questionamentos.

Eu acho que Kyoshu-Sama está nos preparando para podermos responder a Meishu-
Sama com confiança.

E, na verdade, por muito tempo, nós ignoramos essas palavras. Existiram muitos
reverendos, muitos ministros, até hoje. Existem muitas pessoas que estudaram a
totalidade dos Ensinamentos de Meishu-Sama, mas, até hoje, ninguém pôde entender o
que é o verdadeiro desejo de Meishu-Sama.

Mas, por querer transmitir os seus sentimentos para nós, para os seus seguidores,
Meishu-Sama utiliza Kyoshu-Sama e está tentando transmitir seus verdadeiros
sentimentos. É através de Kyoshu-Sama que Meishu-Sama quer transmitir seu
verdadeiro sentimento para nós.

Eu acredito nisso. Acredito que Meishu-Sama está atuando através de Kyoshu-Sama. Se
isso não for verdade, por que Meishu-Sama preparou o Trono de Kyoshu? Por que?

Meishu-Sama preparou o Trono de Kyoshu para transmitir seus sentimentos para seus
seguidores. Eu acredito nisso e acho que todos vocês, reunidos aqui hoje, acreditam
nisso também.

Eu acho que o tempo chegou. Chegou a hora de o verdadeiro sentimento de Meishu-
Sama se manifestar.

E nós, unidos a Kyoshu-Sama, vamos concretizar isso juntos.

Versão em PDF: Culto às Almas dos Antepassados_Japão-Portugal-Alemanha_Masaaki-
Sama
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