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Bom dia a todos!
Os senhores e as senhoras estão bem?
Sejam todos bem-vindos ao nosso Culto Mensal de Julho, irmãos e irmãs aqui presentes,
bem como todos aqueles que estão nos assistindo virtualmente.
Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, e também, em nome do Messias, que é
uno a Jesus Cristo, agradeço ao nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, por permitir reunirmo-nos
nesse dia tão especial para louvá-Lo, glorificá-Lo e agradecê-Lo. É Ele, o Senhor Deus, que está
oficiando este culto em Seu Paraíso.
Representando todos os senhores e senhoras, seguidores de Meishu-Sama, e todo o povo
brasileiro, gostaria também de agradecer a Kyoshu-Sama pela permissão que nos concedeu
de realizarmos a Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias aqui no
Brasil. Kyoshu-Sama, muito obrigado!
Gostaria também de, em nome de Kyoshu-Sama e do senhor Masaaki-Sama, agradecer
do fundo do meu coração a dedicação, amor e empenho de todos os senhores na realização
da Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. Muito obrigado a todos!
Saibam que o esforço, o amor, o apoio, a coragem e a dedicação incansável de todos
vocês, bem como os desafios enfrentados e as dificuldades que passaram, os sacrifícios que
ainda enfrentam para servirem ao Pai, para que a Sua vontade seja concretizada tanto aqui
na Terra como no Céu são reconhecidos, recebidos e aceitos por Kyoshu-Sama. Na verdade,
são reconhecidos, recebidos e aceitos por Jesus Cristo, por Meishu-Sama e pelo Pai.
Por favor, jamais se esqueçam que o Pai, através de Meishu-Sama e Jesus, estão nos
utilizando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Lembrem-se sempre que eles estão vivos dentro
da consciência de cada um de vocês. Não estamos sós em nenhum momento.
Ter esse sonen, essa consciência, essa fé é o que nos preenche de esperança e paz... Não
é mesmo?
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É somente através do grandioso poder e ilimitado amor do Senhor Deus, nosso Pai, que
recebemos a permissão de estarmos sendo formados, educados e criados para que possamos
nascer de novo como Seus verdadeiros filhos, como Messias.
Quando falo em nascer de novo, não estou me referindo a morrer fisicamente e depois
voltar, reencarnar numa outra vida. Não é a reencarnação que estou me referindo. Mas sim,
nascer de novo nessa vida, nascer para uma vida completamente nova, nascer para a vida
eterna, nascer como filho de Deus, Messias. Esse é o desejo do Pai para com cada um de nós.
Em suas palavras proferidas durante a Cerimônia Especial de Comemoração do
Nascimento do Messias, Kyoshu-Sama afirmou:

Meishu-Sama nos conscientizou de que o ser humano não é uma existência
que reencarna, ou seja, uma existência que, depois da morte – depois do
término da vida terrena – volta a nascer na Terra, mas sim, uma existência
predestinada por Deus a “nascer de novo” ou seja, a viver na vida eterna que
vai além da noção de vida e morte que normalmente pensamos. Deus
perdoou e libertou todos nós que estávamos presos à noção da morte. Deus
fez com que sejamos capazes de nos tornar seres que vivem por toda a
eternidade. Eis o que vem a ser o júbilo da vida que Deus nos concedeu.

Acredito que essas palavras de Kyoshu-Sama são mais uma importante revelação de
Meishu-Sama, a verdade de Deus, para todos nós, seus discípulos e pioneiros, bem como para
toda a humanidade.
Sinto-me muito feliz e grato... espero que todos os senhores também estejam. Os
senhores estão felizes e gratos?
Como somos agraciados de poder reunirmo-nos nesse tão auspicioso dia, para retornar
ao Pai, a Deus, a nossa mais sincera e profunda gratidão pelo perdão concedido a cada um de
nós, através do sangue expiatório de Jesus Cristo, ao perdão concedido aos nossos familiares
e à toda a humanidade, sem exceção, através do sangue expiatório de Jesus Cristo.
Como somos agraciados de poder nos reunir nesse dia e retornar ao Pai a nossa mais
sincera e profunda gratidão pela graça da vida, pela graça de nossa alma, pela graça da
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respiração, pela graça de tudo que nos é ofertado por Deus em nosso dia a dia, pelo milagre
de servi-Lo.
Acerca do perdão de Deus, Kyoshu-Sama também declarou as seguintes e importantes
palavras durante a Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias:

Deus perdoou a nós, seres humanos, ao colocar um ponto final nas atividades
que desenvolvíamos até hoje. Além disso, o Seu desejo é acolher todos nós
no Paraíso, sem exceções, e fundir-se conosco. Toda a criação e todos nós,
seres humanos, já fomos acolhidos em um novo mundo. Um novo mundo
existe dentro de nós.

Posso lhes fazer uma pergunta? Como foi para os senhores, como os senhores e as
senhoras se sentiram durante a Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do
Messias? Emocionados? Felizes? Esperançosos? Gratos?
Eu também! Ainda está vivo e pulsante em minhas veias e em minha alma a emoção que
senti durante a cerimônia. Nunca havia sentido, nunca havia testemunhado algo parecido...
Fiquei muito emocionado, muito feliz, esperançoso com a vida, confiante para com o futuro
da humanidade e muito grato a Deus por reunir Seus filhos e filhas, Seus discípulos, apóstolos,
presencial e virtualmente, naquele inesquecível 15 de junho.
Agradeço ao Pai por nos agraciar e nos permitir sentir Seu ilimitado amor e felicidade
durante a cerimônia. Agradeço ao Pai por nos agraciar e nos permitir saber, entender e
reconhecer a Sua vontade para com cada um de nós – a Sua sagrada vontade de que nasçamos
de novo como Seus filhos, Messias, Cristos, e de que ganhemos a vida eterna, assim como
Meishu-Sama fez.
Mais uma vez, gostaria de enfatizar um outro ponto que Kyoshu-Sama nos orientou em
suas palavras nessa auspiciosa data:

O novo mundo existe dentro de cada um de nós. [...] Deus está celebrando
essa cerimônia dentro de cada um de nós. A fim de correspondermos a essa
bênção, temos que receber novamente o Espírito Santo de Pentecostes junto
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a todas as existências e, assim como Meishu-Sama o fez, empenharmo-nos
para servir na obra que compartilha essa bênção com tudo e com todos.

Em minhas orações, peço a Deus, nosso Pai, que me permita sempre lembrar do que senti
e do compromisso que fiz naquele sagrado dia. Oro para que nunca mais me esqueça de quem
“eu sou”, de quem “nós somos”. Oro para que, junto aos senhores, eu possa cada vez mais,
seguir os passos de Meishu-Sama e Jesus Cristo como nossos modelos, e assim levar e
compartilhar esse evangelho da salvação a todos aqueles que ainda estão sofrendo na
escuridão.
Essa cerimônia nos foi concedida pelo Pai. Ela foi especialmente feita para nós, para o
nosso despertar, para nos tornarmos novos.
Precisamos refletir o que significa o despertar para nós, membros da Igreja Mundial do
Messias. Acredito que despertar é seguir os passos de Meishu-Sama como o nosso modelo e
corresponder à concretização de sua vontade, que é a vontade do Pai e que também é a
vontade de Jesus Cristo.
E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é a de que nasçamos de novo como Seus
verdadeiros filhos, Messias.
Meishu-Sama se tornou um modelo para nós, para nós seguirmos seus passos, para
sermos seus pioneiros. Sermos discípulos de Meishu-Sama significa fazer exatamente o que
Meishu-Sama espera de nós.
Graças ao incondicional amor do Pai, está nos sendo revelado, através de Kyoshu-Sama,
que herda o coração e a vontade de Meishu-Sama, que o mais sincero desejo de Meishu-Sama
é que brademos ao mundo que Deus existe; que Ele, o Pai, está vivo dentro de nós; que o
Paraíso existe dentro de nós; que somos seres perdoados por Deus e que recebemos a vida
eterna.
Está nos sendo revelado, através de Kyoshu-Sama, que herda o coração e a vontade de
Meishu-Sama, que o seu mais sincero desejo é que atuemos em consonância com o
cristianismo e assim possamos servir com empenho na sagrada obra que torna todas as coisas
novas.
Está nos sendo revelado, através de Kyoshu-Sama, que herda o coração e a vontade de
Meishu-Sama, que o seu mais sincero desejo é que coloquemos um ponto final nas atividades
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físicas que desenvolvíamos até hoje e que sirvamos ao Pai através do sonen e de nossa
respiração, expirando e inspirando, retornando a Ele, o Senhor Deus, em nome do Messias,
que é uno a Meishu-Sama e também uno a Jesus Cristo, nossos pensamentos, sentimentos,
emoções, nosso coração e nossa mente, através de tudo que experimentamos e vivenciamos
em nosso dia a dia.
Essa consciência e postura de fé é a consciência e a postura de fé dos verdadeiros
seguidores de Meishu-Sama. Essa é a postura de fé e empenho esperado de cada um de nós
que tomamos a decisão de nascer como filhos de Deus... Só isso!
Amar, reverenciar, seguir e ser fiel a Meishu-Sama, seguir e ser fiel a Jesus Cristo, é servir
e acreditar em Deus, é acreditar e praticar o que Kyoshu-Sama nos ensina. Acreditar em Deus
é tê-Lo como prioridade em nossas vidas, é encontrar paz.
É graças às orientações de Kyoshu-Sama que nós podemos ter a certeza de que estamos
seguindo os verdadeiros passos de Jesus Cristo, que estamos seguindo os verdadeiros passos
de Meishu-Sama como nossos modelos e que estamos trilhando o caminho que nos leva à
salvação, à vida eterna, ao nascer de novo como Messias.
Mais uma vez gostaria que gravássemos em nossas almas as seguintes palavras proferidas
por Kyoshu-Sama durante a cerimônia especial no último dia 15:

Meishu-Sama nos mostrou que o mundo onde o ser humano é o protagonista
havia se transformado no mundo onde Deus, o Deus único, é o protagonista,
dedicando-se de corpo e alma a fim de nos despertar para a verdade.

E também:

Nós, a humanidade, fizemos com que a vida eterna de Deus se tornasse uma
vida humana e, por esse motivo, acabamos achando que a vida tinha um
limite e estávamos presos à noção da morte.

Mais uma vez eu vos digo, irmãos e irmãs: precisamos confirmar se acreditamos
verdadeiramente no que Meishu-Sama nos fala e nos ensina, se acreditamos realmente em
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Jesus Cristo e se estamos seguindo os passos deles. Caso ainda não, então precisamos decidir
se vamos seguir os passos deles ou não.
Precisamos decidir isso! Precisamos decidir se vamos acreditar mesmo que nascemos na
Terra para nos tornarmos filhos de Deus e recebermos a vida eterna, ou se vamos continuar
priorizando e almejando somente a felicidade e a prosperidade material, vivendo apegados à
vida física e aos princípios materiais e com constante medo e pavor da morte física.
Kyoshu-Sama está sempre nos lembrando de um dos maiores desejos de Meishu-Sama,
que é o de oferecer a Deus a fé que acredita em coisas invisíveis, a fé que acredita pura e
verdadeiramente em Deus, no invisível, que é o tipo de fé que Meishu-Sama possuía.
A fé de Meishu-Sama, a fé de Jesus Cristo, não é para ser somente louvada: é para ser
seguida, é para ser materializada, é para ser colocada em prática, pois só assim poderemos
nascer de novo... nos tornarmos eles.
Seguir a vontade de Meishu-Sama como modelo, como nosso modelo, seguir o evangelho
de Cristo, é a vontade de Deus para nós, Seus filhos.
Para finalizar, gostaria de convidar todos os senhores a assistirem junto comigo ao vídeo
com as Palavras de Kyoshu-Sama proferidas durante a Cerimônia Especial de Comemoração
do Nascimento do Messias.
Essas palavras de Kyoshu-Sama são muito profundas e importantes para nossas almas e,
doravante, serão a base de nosso servir. Esse vídeo já está disponível no nosso canal do
YouTube. Vamos compartilhá-lo com todos, vamos?
Que o conforto, a Luz e a esperança existentes no nome Messias permeiem todos os
senhores, todos os seus familiares, todos os seus amigos, todas as pessoas que estão sofrendo,
todo esse Brasil, que permeiem a tudo e a todos durante este abençoado mês de julho.
Que Deus os abençoe e que toda glória seja retornada a Deus.
Muito obrigado!
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