Nomes Divinos
Sushin naru warera no Kami
mamori tamaê saki haê tamaê
Sushin naru warera no Kami
mamori tamaê saki haê tamaê
Meshia no Mikami
mamori tamaê saki haê tamaê
Meshia no Mikami
mamori tamaê saki haê tamaê
(Pausa para oração silenciosa)
Kan Nagara tamati haê massê (bis)
Palavras de Oração
Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo.
Dentro de mim, o Senhor está vivo.
Eu lhe agradeço por me criar e educar para
nascer de novo como Seu filho. Que essa
benção seja compartilhada com todos.
Em nome do Messias, que é uno a MeishuSama, eu me entrego ao Senhor. Por favor,
me use conforme a Sua vontade.

Oração do Senhor
Pai Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.
Porque a autoridade, a glória e as
bênçãos são eternamente do
Senhor,

A quem é uno o nome Messias.
Amém.
Sagrado Juramento
Sem nosso Pai Celestial, Jesus Cristo não
existe.
Sem Jesus Cristo, Meishu-Sama não existe.
Sem Meishu-Sama, Kyoshu-Sama não
existe.
Sem Kyoshu-Sama, nós não existimos.
Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo
confiaram a Meishu-Sama
A salvação final e decisiva!
Sob Kyoshu-Sama, que herda o coração de
Meishu-Sama,
Nós, com todo nosso coração, alma e
força,
Seguiremos em frente e serviremos neste
sagrado caminho de Meishu-Sama –
O caminho que faz toda a humanidade
nascer de novo como filhos de Deus,
Messias.
“Maravilhosa Graça”
Maravilhosa graça,
Quão doce é o som
Que salvou um miserável como eu
Pois estava perdido,
mas fui encontrado
Estava cego,
mas agora eu vejo
Foi a graça que ensinou
o meu coração a temer
E a graça aliviou
os meus temores
Quão preciosa,
essa graça apareceu
Acreditei pela primeira vez
Através de muitos perigos,
sofrimentos e armadilhas

Os caminhos por onde nós
já viemos
Até aqui a graça nos trouxe
e estamos seguros
E a graça nos levará ao lar
Quando nós estávamos lá,
dez mil anos atrás
Reluzentes e brilhantes
como o Sol
Não serão poucos os dias
pra cantarmos louvores a Deus
Como no início
quando começamos
Maravilhosa graça,
Quão doce é o som
Que salvou um miserável como eu
Eu estava perdido,
mas fui encontrado
Estava cego,
mas agora eu vejo
Estava cego,
mas agora eu vejo
“Por ter conhecido o Vosso amor”
Sempre achei que alguma coisa faltava em
mim
Sempre achei que apenas sozinho estava
Mas na verdade, na verdade, sempre estive
repleto por Vós
Nada mais pedirei, além disso
Nada mais pedirei, a partir de agora
Por ter escutado a Vossa voz
Por ter conhecido o Vosso amor
Pensei, que algum dia teria paz
Pensei, que talvez mudaria algum dia
Mas na verdade, na verdade, sempre estive
repleto por Vós

Nada mais pedirei, além disso
Nada mais pedirei, a partir de agora
Porque Vós, em verdade, já estais aqui
Porque Vós, em verdade, sempre estais aqui
Nada mais pedirei, além disso
Nada mais pedirei, a partir de agora
Por ter escutado a Vossa voz
Por ter conhecido o Vosso amor
Nada mais pedirei, além disso
Nada mais pedirei, a partir de agora
Porque Vós, em verdade, já estais aqui
Porque Vós, em verdade, sempre estais aqui
Por ter escutado a Vossa voz
Por ter conhecido o Vosso amor
“Regresso ao Lar”
Na imensidão da noite,
estávamos perdidos,
A buscar o tão almejado
caminho de regresso.
O Senhor nos chamou, Ele nos
chamou
Iluminando o caminho, para nos
receber.
Vossa sagrada luz, ao recebê-la,
Juntos vamos regressar à nossa
terra natal.
Para casa do Senhor! Para casa
do Senhor!
Da minha terra natal, havia me
esquecido,
Mais feliz agora estou, por ter, sim,
relembrado.
O Senhor nos chamou, Ele nos chamou,
Com Sua grandiosa Luz, nos deu a vida eterna.
Vosso sagrado amor, ao recebê-lo,
Juntos vamos regressar à nossa
terra natal.
Para casa do Senhor! Para casa do Senhor!
(outubro/2022)

