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Saudação do Presidente da Igreja Mundial do Messias Brasil 

Senhor Paulo Santos 

 

Culto da Primavera de 2022 

Mie Kaikan, São Paulo-SP 

2 de outubro de 2022 

 

Boa tarde! 

Os senhores e as senhoras estão bem? 

Sejam bem-vindos ao Culto da Primavera da Igreja Mundial do Messias Brasil. Parabéns a 

todos! Como os senhores sabem, a chegada da primavera se refere tanto à estação do ano 

quanto às ideias de renascimento, rejuvenescimento e renovação. 

Assim, em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, e uno a Jesus Cristo, gostaria de 

agradecer ao nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, por permitir reunirmo-nos neste dia tão 

especial para louvá-Lo, glorificá-Lo e agradecê-Lo. 

Mais uma vez, gostaria que lembrássemos que é o Senhor Deus quem está oficiando este 

sagrado Culto da Primavera em Seu Paraíso, no centro da consciência de cada um de nós. Ele 

está recebendo todos os nossos sentimentos e pensamentos com Seu ilimitado amor. Deus, 

o Pai, está a todo instante nos olhando e nos observando do jeito que somos. Ele ouve todas 

as vozes e pensamentos que temos em nosso coração e mente e, através da Sua sagrada Luz, 

recebe todos nós em Seu Paraíso como seres que foram perdoados e salvos. 

Neste auspicioso mês de outubro, estamos também celebrando o quarto aniversário de 

fundação da Igreja Mundial do Messias no Brasil, Igreja esta que é amada por Meishu-Sama, 

a Igreja que traz consigo o sagrado nome Messias, o nome que faz tudo se renovar, que faz 

tudo nascer de novo. 

Durante o culto, orei em meu coração, agradecendo ao Pai por nos permitir fazer parte 

de Sua sagrada Igreja, por nos despertar de um longo período de sono e hibernação e por nos 

fazer acordar para Sua sagrada vontade, que é a de nascermos de novo como Seus filhos, 

Messias, seguindo os passos de Jesus e Meishu-Sama através das orientações de Kyoshu-

Sama, o único que herda o coração e a vontade de Meishu-Sama neste mundo material. 

Parabéns a todos os senhores e senhoras! 
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Amanhã serão realizadas as eleições no Brasil. Como seguidor de Meishu-Sama, junto a 

Kyoshu-Sama orei, e oro em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, para que nestas 

eleições seja feita a vontade de Deus, que prevaleça a vontade Dele e não a minha, prevaleça 

o que é melhor para Ele. 

O sonen de sempre voltarmos nossa mente e coração a Deus, e de retornarmos e 

entregarmos nossos sentimentos e pensamentos a Deus, é a postura, atitude e meio pelos 

quais servimos ao Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nesta fase completamente nova de Sua 

sagrada obra. 

Como somos agraciados pelo Senhor Deus! 

É através das Palavras de Kyoshu-Sama e das mensagens do Masaaki-Sama que o Pai está 

sempre nos ofertando Suas preciosas orientações, tanto no formato de texto escrito, como 

em vídeos e em áudios. 

Os senhores estão estudando esses materiais? Estão felizes por passarem a aprender e 

entender a verdadeira essência das Sagradas Palavras de Meishu-Sama? Sim? 

Todos esses materiais são uma dádiva de Deus para nos criar e educar e, assim, 

correspondermos à Sua vontade e aos desejos de Jesus e Meishu-Sama. 

Quando assisti ao vídeo com a saudação do Masaaki-Sama “A melhor oferenda”, 

transmitida no Culto Mensal de Setembro do ano passado, senti algo diferente dentro de mim; 

algo tocou profundamente minha alma e, desde então, estou sempre procurando me lembrar 

dessas palavras. Ele disse assim: 

 

Meishu-Sama afirma o seguinte: “O ser humano precisa simplesmente 

reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Todo o 

restante é trivial, ou seja, desnecessário. Todos complicam os ensinamentos 

religiosos dizendo coisas como ‘é preciso fazer isso’ e ‘é preciso agir dessa 

maneira’”. E ele continua dizendo que “o ponto mais crucial é: Deus existe. 

Mas quase ninguém ensina isso”. Foi isso o que Meishu-Sama disse. 

 

Esse trecho transmitido pelo Masaaki-Sama me tocou. 

Deus existe. Ele é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. O único Deus. O único que tem 

o poder de dar vida e transformar tudo em novo. 
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Se quisermos um país melhor, um mundo melhor, uma vida física mais feliz e repleta de 

paz, precisamos saber, reconhecer e vivenciar esta verdade: “O ser humano precisa 

simplesmente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Todo o 

restante é trivial, ou seja, desnecessário”. Os senhores também não acham assim? 

Kyoshu-Sama, em suas palavras proferidas no Culto do Outono do ano passado, nos 

transmitiu pontos muito importantes. Eu acredito que, primeiramente precisamos aceitar as 

palavras de Kyoshu-Sama, depois entender e compreender, e por fim, vivenciar. Isso é algo 

que, para todos nós, seguidores de Meishu-Sama, é muito precioso. Kyoshu-Sama disse assim: 

 

O nosso verdadeiro corpo é, de fato, o corpo espiritual. 

Nós sempre pertencemos ao Paraíso, no início e agora mesmo. [...] 

Somos capazes de respirar conscientemente porque a nossa respiração é a 

respiração pela qual nos comunicamos com Deus. 

O mesmo acontece com os órgãos sensoriais. Há órgãos sensoriais espirituais 

– olhos espirituais, ouvidos e demais órgãos espirituais – e é por isso que 

existem órgãos sensoriais físicos como olhos, ouvidos e demais órgãos físicos. 

Os olhos existem para olhar Deus. Os ouvidos existem para escutar a Sua voz. 

Como eu lhes disse há pouco, Deus, através desses órgãos sensoriais, criou a 

nossa autoconsciência, que é o coração de cada um de nós. 

 

Kyoshu-Sama então prossegue nos ensinando: 

 

Entretanto, usamos nossos cinco sentidos, ou seja, o tato, a captação de 

imagens pela visão, a captação de sons pela audição, a captação de sabores 

pelo paladar e a captação de odores pelo olfato, como se eles nos 

pertencessem. Além disso, usamos a autoconsciência, que é o nosso coração, 

que foi criado com base nesses órgãos sensoriais, como se fosse nossa 

propriedade para virarmos as costas para o sagrado coração de Deus, para 

nos engrandecermos e para julgarmos o bem e o mal conforme a nossa 

conveniência. 
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Por termos agido dessa maneira, comparamos nós mesmos com outras 

pessoas, ora agindo com orgulho por nos acharmos superiores, ora achando 

que somos inferiores. Avaliávamos a nós mesmos e ao mesmo tempo o 

próximo, julgando quem é superior e quem é inferior. 

Realmente nos tornamos seres que assumiram uma postura orgulhosa e 

arrogante. 

Uma vez que nos rebelamos contra Deus dessa maneira, nós nos tornamos 

pecadores perante Deus. Entretanto, sequer percebemos isso e vivemos até 

hoje com afinco, professando a fé em Deus enquanto segurávamos o coração 

dentro de nós. 

Será que esse estado do nosso coração não impedia Deus de nos colher como 

o fruto da Sua própria criação, mesmo Ele querendo fazer isso? 

É por esse motivo que Deus colocou o fardo dos nossos pecados sobre Jesus 

e, através do sangue que Jesus ofereceu, Ele nos libertou como sendo seres 

que foram expiados e perdoados. Ou seja, Ele nos colheu através do sangue 

de Jesus. 

Quão grande é o amor de Deus! Quão imensa é a Sua graça! [...] 

Deus espera ansiosamente que cada um de nós, assim como Meishu-Sama o 

fez, regresse ao Paraíso como seres que admitem ter voltado suas costas para 

Ele e como seres cujos pecados foram expiados. 

É dessa maneira que Deus está manifestando Sua vontade a nós e, portanto, 

nós também precisamos manifestar nossa vontade a Ele. 

Será que não precisamos seguir os passos de Meishu-Sama e, junto a tudo o 

que existe, ofertar perante o Pai, nosso coração que foi expiado e purificado 

através do sangue expiatório como sendo o fruto da criação de Deus? 

 

Kyoshu-Sama avança ainda mais e nos transmite: 

 

Somos capazes de servir nessa sagrada obra de salvação porque o nosso 

verdadeiro corpo pertence ao Paraíso e por sermos o que Meishu-Sama 

chamou de “habitantes do Paraíso”. 
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Será que essa não é a razão pela qual Deus uniu os inúmeros pensamentos e 

sentimentos de toda a humanidade e dos antepassados – nossos 

antepassados paternos e maternos – aos nossos pensamentos e sentimentos 

como se eles fossem nossos, consumando com isso a salvação? 

Vamos relembrar que, para salvar o planeta e toda a humanidade que vive 

nele, partimos do Paraíso e fomos enviados à Terra, e vamos regressar ao 

Paraíso e entregar a Deus tudo o que vemos, ouvimos e sentimos, como sendo 

a glória da Sua sagrada obra de salvação. 

Deus está reconstruindo tudo o que nós ofertamos a Ele em algo 

completamente novo. Vamos, portanto, servir de todo coração na sagrada 

obra de criação do futuro como a Igreja que leva consigo o sagrado nome 

Messias. 

 

Essas foram as preciosas palavras de Kyoshu-Sama. 

Poxa vida! Como somos abençoados de termos a permissão de seguirmos os passos de 

Jesus e Meishu-Sama através das orientações de Kyoshu-Sama. Imaginem o que seria de 

nossas vidas, de nossas almas, de nossos antepassados e descendentes, se o Senhor Deus não 

nos concedesse tão grandiosa graça. 

O último desejo de Meishu-Sama, enquanto nesta vida terrena, era de que todos os seus 

fiéis seguissem e respeitassem Kyoshu-Sama como seu legítimo representante, como aquele 

que herda a sua vontade, independentemente de quem ele viesse a ser, seguindo a linhagem 

de Meishu-Sama. 

O que diferencia a Igreja Mundial do Messias – a verdadeira Igreja de Meishu-Sama, a 

Igreja de Deus – das demais Igrejas que se autointitulam “seguidoras de Meishu-Sama” é a 

centralização no sagrado Trono de Kyoshu. Ou seja, o respeito incondicional a Kyoshu-Sama, 

o senhor dos ensinamentos, independentemente de quem ele venha a ser, seguindo a 

linhagem de Meishu-Sama. Essa centralização e respeito a Kyoshu-Sama, podem ter certeza, 

é o que nós, fiéis da Igreja Mundial do Messias Brasil, temos! A diferença entre a nossa Igreja 

e as demais não é ter ou não ter Solos Sagrados, Johrei, Ikebana, Agricultura Natural ou até 

mesmo o sonen, não, viu! Não é nada disso! A diferença entre a nossa Igreja e as demais é a 

nossa centralização no sagrado Trono de Kyoshu e o respeito incondicional a Kyoshu-Sama 
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como o único representante que herda a sagrada vontade de Meishu-Sama no mundo 

material – onde Kyoshu-Sama está, Meishu-Sama se encontra. Onde Kyoshu-Sama vive, 

Meishu-Sama vive. 

Os senhores entendem? 

Sobre esse ponto, ouvimos há pouco as seguintes palavras de Nidai-Sama: 

 

Desta vez, ouvi comentários de que a minha linha de orientação difere da 

linha de orientação de Meishu-Sama, mas isso é um erro gravíssimo. 

Acerca dos cânones da Igreja, há um preceito intangível. Trata-se de algo 

intangível até mesmo além da organização constituída atualmente e esse 

preceito intangível para a Igreja precisa ser o primeiro artigo a ser obedecido. 

E o que isso viria a ser? É que o Kyoshu é nomeado por Deus e Meishu-Sama 

para guiar publicamente a Igreja. Deus assim o permite. 

Por conseguinte, as principais direções da Igreja vêm de Deus e Meishu-Sama 

através da minha boca. Se a pessoa não for capaz de compreender isso, não 

será membro desta Igreja. Além disso, trata-se de alguém que realmente não 

acredita em Deus. Tenham em mente o seguinte: o que o Kyoshu diz nunca 

será diferente da vontade de Meishu-Sama. 

 

Nidai-Sama então afirma: 

 

Se vocês não conseguirem acreditar nisso, agem da mesma forma que aqueles 

que não acreditam em Deus. 

Quem não é capaz de reconhecer o Kyoshu não pode ser considerado uma 

pessoa da Igreja. 

 

Ao ouvir essas palavras de Nidai-Sama, eu senti que mesmo que as pessoas falem que a 

fé praticada por elas é voltada e centralizada em Meishu-Sama, se elas ignoram, desrespeitam 

e não são verdadeiramente centralizadas no sagrado Trono de Kyoshu, e não têm respeito 

incondicional a Kyoshu-Sama, sua fé e tudo o que está ligado a ela é superficial, pois não passa 

de mera forma, é oca, vazia, sem essência. É pura ilusão! 
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Como neste mês comemoramos o quarto aniversário de fundação da Igreja Mundial do 

Messias Brasil, gostaria de, junto a todos os senhores e senhoras, agradecer ao Pai pela 

grandiosa bênção de nos guiar e nos ligar a Meishu-Sama e a Jesus Cristo. Gostaria também 

de agradecê-Lo pela maravilhosa graça de nos permitir nos levantarmos para seguir os passos 

de Meishu-Sama como nosso modelo, sob a orientação de Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama, 

através dessa sagrada Igreja. 

Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, retorno a Deus o nosso mais profundo 

desejo de renovar o compromisso de compartilhar esse Sagrado Evangelho – “Nascemos na 

Terra para nos tornarmos filhos de Deus, Messias” – com todos nossos irmãos e irmãs, com o 

maior número de pessoas possível. 

Para finalizar, gostaria de convidar todos os senhores a assistirem junto comigo ao vídeo 

“Nidai-Sama e Sandai-Sama”, onde Masaaki-Sama cita essas palavras de Nidai-Sama que 

apresentei agora. Mais uma vez, o Senhor Deus nos permite conhecer Sua sagrada vontade 

através dessa maravilhosa mensagem de número 14 do Masaaki-Sama. 

Assim como esse vídeo, as novas canções de nossa Igreja, com letras de Kyoshu-Sama e 

do Masaaki-Sama, bem como os áudios de suas mensagens, já estão também disponíveis no 

nosso canal do YouTube. Gostaria que compartilhassem essas maravilhosas dádivas, esses 

presentes de Deus com todos os nossos irmãos e irmãs. 

Que a salvação e a paz da Igreja que traz consigo o sagrado nome Messias, que existe 

dentro de nós, sejam compartilhadas com tudo e com todos sobre a Terra, através do ar que 

inspiramos e expiramos durante este abençoado mês de outubro. 

Devolvo a Deus, a quem o nome Messias é uno, toda glória, autoridade e bênção. 

Muito obrigado. 


