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Senhoras e senhores, boa tarde! Minhas congratulações pelo Culto do Outono! O que
acharam do vídeo?

No início, eu imaginava que ia sentir muita vergonha de ver meu próprio rosto estampado
numa tela tão grande como esta… Agora há pouco eu assisti o vídeo junto com os senhores,
e realmente senti muita vergonha de me ver ali, na tela, ao ponto de querer me esconder…
mas confesso que também me emocionei bastante com o vídeo.

Todos nós, acho que ao longo desses anos, sem perceber, viemos nos esquecendo do
sentimento com que Meishu-Sama fundou a Igreja Mundial do Messias. Mas, como Meishu-
Sama continua vivo, tenho certeza de que ele esteja muito feliz com este momento atual.

Tudo aquilo que Meishu-Sama sempre desejou agora está sendo concretizado por
intermédio de Kyoshu-Sama e também, graças a todos os senhores! É isso que estou
sentindo, o que me deixa muito emocionado. Lembrar de Meishu-Sama, mexe muito com
minha emoção.

Eu estive na Alemanha, e logicamente, fui como representante de todos os senhores. Afinal,
como eu disse no vídeo que vimos há pouco, foi graças a todos os senhores, seguidores
japoneses, que eu tive a permissão de ir à Alemanha. É isso que eu sinto.

Eu tenho consciência de que os senhores estão vivendo este momento conturbado da
purificação da Igreja, e sei que muitos foram obrigados a abandonar as unidades religiosas
que frequentavam, e ainda, tiveram que escutar muitas calúnias e difamações. Mas foram
os senhores que, em meio a tudo isso, tomaram a firme decisão de defender a verdadeira
Obra Divina de Meishu-Sama, de defender Kyoshu-Sama. Realmente, foi graças aos
senhores, que eu tive a permissão de ir à Alemanha.

É por isso que, para mim, fui representando todos os senhores. Assim, quero aproveitar
esta oportunidade, e manifestar toda minha gratidão: meu muito obrigado a todos os
senhores.
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Acho que é do conhecimento de todos que, aproximadamente 40 jovens japoneses
também foram à Alemanha. Tive a oportunidade de conversar bastante com eles, fizemos
refeições juntos e assim, pude conhecer bem o sentimento deles. Eu senti quão
maravilhosa é a fé que esses jovens têm por Meishu-Sama, uma fé que realmente segue
Kyoshu-Sama. Mas, pensando bem, esses jovens, todos nós desta geração, se hoje estamos
trilhando este caminho da fé, é porque os senhores nos permitiram isso, graças à nobre fé
que professaram em Meishu-Sama ao longo de anos.

Falando de mim, particularmente, desde a minha adolescência, não tinha nada em especial
que eu gostaria de fazer… eu vivia uma certa insegurança em relação ao futuro: o que vou
fazer da minha vida? Entretanto, meu pai – Kyoshu-Sama, me abriu os olhos. Me conduziu
ao encontro com Meishu-Sama. E eu me encontrei com Deus! E, hoje, com muita alegria,
estou aqui, trilhando o caminho da fé.

Eu acredito que isso também aconteceu com os jovens do Japão. Quando estive na
Alemanha eu tive a certeza de que a fé desses jovens é o verdadeiro tesouro para o futuro
da nossa religião. E quem plantou essa fé no coração de todos eles foram os senhores. É
isso que eu penso.

Nesse sentido, agora, representando a minha geração, representando todos os jovens,
gostaria de manifestar toda a nossa gratidão aos senhores. Eu acredito que, não só eu como
também todos os jovens, se estamos aqui hoje, é porque todos os senhores aceitaram
herdar a fé que veio de Meishu-Sama, passou por Nidai-Sama, por Sandai-Sama, e, agora,
pelo atual Kyoshu-Sama. Acho que não há outro sentimento que possa enaltecer a tão
nobre fé de todos os senhores, se não a gratidão. Muito obrigado!

Minha ida à Alemanha, me fez confirmar uma coisa. Tanto os japoneses como as pessoas do
mundo inteiro estão esperando a salvação que está no mais importante ensinamento
deixado por Meishu-Sama, ou seja, “nascer de novo como Messias”, a Boa Nova da Salvação
anunciada por ele. Por isso, eu sou muito grato por estar trilhando junto com os senhores,
este caminho da salvação.

À medida que clamamos o nome Messias, muitas coisas vão acontecendo, como a
purificação da Igreja que vemos hoje. E, acho que muitas coisas ainda devem acontecer
daqui para frente.

Entretanto, aconteça o que acontecer, eu quero estar unido, não só com os jovens, mas
com todos aqueles que querem seguir ao lado da Verdade anunciada por Meishu-Sama, e
ao lado de Kyoshu-Sama, que herdou essa Verdade, e assim, entregar minha vida à essa
maravilhosa Obra de Deus.
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Eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras neste Culto do Outono, fazendo o seguinte
compromisso com todos os senhores: dedicarei minha vida para desenvolver, com todo
empenho, junto a todos os senhores, a Obra Divina de Meishu-Sama de levar o nome
Messias às pessoas do mundo inteiro!
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