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Saudação do Presidente da Igreja Mundial do Messias Brasil 

Senhor Paulo Santos 

 

Culto do Natalício de Meishu-Sama e do Natal de Jesus Cristo 

Mie Kaikan, São Paulo-SP 

17 de dezembro de 2022 

 

Boa tarde a todos! Os senhores e senhoras estão bem? Sejam bem-vindos ao Culto do 

Natalício de Meishu-Sama e do Natal de Jesus Cristo, juntamente à Cerimônia Especial de 

Comemoração pelo 140.º Aniversário do Nascimento de Meishu-Sama, da sagrada Igreja 

Mundial do Messias Brasil. 

Parabéns a todos! Os senhores estão felizes? Eu estou! Estou nervoso hoje, estou 

tremendo aqui atrás desse púlpito, viu? Ainda bem que não dá para ver. Os senhores não 

conseguem ver não, não é? Graças a Deus, estou feliz, estou grato a Deus. 

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

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

dia para louvá-Lo, glorificá-Lo e agradecê-Lo por nos criar e educar, nos concedendo a 

grandiosa graça de seguir os passos de Meishu-Sama e de Jesus Cristo para que todos nós, 

junto a toda a humanidade, todos os antepassados e toda a criação, possamos nascer de novo 

como Seus filhos, Messias. 

É o Senhor Deus, o Pai, quem está oficiando este sagrado culto 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 neste exato momento. O Senhor Deus está recebendo 

todos os sentimentos e pensamentos que afloram em cada um dos senhores aqui presentes, 

em cada um de nós, bem como em todos os que estão nos assistindo on-line. Deus, o Pai, está 

a todo instante nos olhando e nos observando, do jeito que somos, ouvindo 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.  

No culto de hoje, não comemoramos somente o nascimento de Meishu-Sama, mas 

também o Natal de Jesus Cristo. Neste dia importante que celebra o nascimento de Jesus como 

sendo um novo dia santo da nossa sagrada Igreja, estamos agora junto a tudo e a todos sendo 
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permitidos despertar e, assim, nos tornarmos seres completamente novos, trilhando e 

seguindo os passos de Meishu-Sama e de Jesus Cristo como nossos modelos. 

Como somos bem-aventurados por podermos participar deste momento auspicioso, 

histórico da humanidade, testemunhando a celebração do sagrado Culto do Natalício de 

Meishu-Sama e do Natal de Jesus Cristo pela primeira vez no Brasil! Pela primeira vez, desde 

a fundação da Igreja, o maior desejo de Meishu-Sama está sendo realizado, hoje, aqui no Brasil. 

Eu estou emocionado só de imaginar a felicidade que Meishu-Sama está sentindo, só de 

imaginar a felicidade de Jesus, que depois de dois mil anos viu em Meishu-Sama aquele que o 

seguiu e que nasceu de novo. 

Logo após o encerramento do nosso culto de hoje, durante a nossa festa de Natal, vamos 

todos juntos cantar parabéns a Meishu-Sama e também parabéns a Jesus Cristo. Vamos cantar 

juntos? Os senhores estão ansiosos para cantar? Então eu vou fazer minha saudação bem 

curtinha hoje, viu? Os senhores já estão querendo comer, não estão? Então eu vou demorar 

um pouquinho mais para os senhores ficarem com mais fome, está bom? Assim a comida vai 

estar mais gostosa ainda (risos). 

Bem, neste momento eu gostaria de fazer um pedido a todos os senhores e as senhoras 

aqui presentes, e a todos que estão nos assistindo on-line. Posso fazer um pedido aos 

senhores? Representando Kyoshu-Sama e o senhor Masaaki-Sama, e junto a todos os senhores 

e senhoras, farei a leitura do Cânone de nossa sagrada Igreja ao Senhor Deus, ao nosso Pai 

Celestial. Peço a todos que fechem seus olhos em estado de oração e me acompanhem, e 

fiquem atentos à respiração, à inspiração e expiração de cada um dos senhores, pode ser? 

Então vou ler: 

 

Cânone da Igreja Mundial do Messias: 

Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o 

nosso verdadeiro Pai. Meishu-Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada 

no Paraíso e nasceu de novo como verdadeiro filho de Deus, o Messias. Nós 

reverenciamos Meishu-Sama como o modelo para toda a humanidade e como 

exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há dois mil anos, personificou o nome 

Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo 

e Meishu-Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyoshu-Sama é quem nos revela a 
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vontade de Meishu-Sama no Mundo Material. Nós consideramos as orientações de 

Kyoshu-Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de 

nossa missão na Terra. 

 

Podem abrir seus olhos, por favor. Muito obrigado. 

Esse Cânone que eu acabei de ler, o Cânone da nossa Igreja, é a essência, o princípio, o 

modelo, o padrão do comprometimento de nossa fé com Deus, a postura de fé e sonen que 

Deus, o Pai, espera de cada um de nós. Esse é o nosso princípio, essa é a razão pela qual fomos 

permitidos nos tornar membros desta Igreja. 

Todos nós, membros, todos, sem exceção, mesmo aqueles que hoje fazem parte das mais 

variadas Igrejas que se ramificaram, as Igrejas que abandonaram a amada Igreja Mundial do 

Messias de Meishu-Sama e se formaram ao longo dos anos, possuem uma profunda 

reverência por Meishu-Sama. Eu não tenho dúvida disso. Porém, acredito que esses membros 

não terão plena fé e devoção à obra de Deus até que tenham uma fé absoluta em Meishu-

Sama sob a orientação de Kyoshu-Sama. 

Vou repetir: por mais que essas pessoas tenham reverência por Meishu-Sama, elas não 

terão plena fé e devoção à obra de Deus até que tenham fé absoluta em Meishu-Sama, sob a 

orientação de Kyoshu-Sama. Jamais conheceremos Meishu-Sama em sua totalidade e 

plenitude se não seguirmos e respeitarmos as orientações de Kyoshu-Sama e o sagrado Trono 

de Kyoshu. Os senhores entendem? 

Achar que seguimos e que somos fiéis a Meishu-Sama, quando na realidade não 

aceitamos e nem respeitamos as orientações de Kyoshu-Sama e nem o sagrado Trono de 

Kyoshu, é uma grande ilusão, viu? Por que lhes digo isso? Por experiência própria! Se não 

seguirmos Kyoshu-Sama respeitosa e humildemente, não estaremos em concordância com a 

verdadeira essência de Meishu-Sama. 

Kyoshu-Sama, o Senhor da Liturgia, é o único que revela o coração e a vontade de Meishu-

Sama no Mundo Material. Nós, todas as vezes, ouvimos isso, não é? Os senhores também 

ouvem. Só Kyoshu-Sama tem autoridade para consagrar Ohikaris, os Solo Sagrados e as 

imagens sagradas. Só ele. Mais ninguém. 

Era somente através de Kyoshu-Sama que Deus permitia receber e ministrar Johrei, os 

senhores sabiam? Não ministrávamos Johrei porque recebemos o Ohikari, não! Era porque 
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Kyoshu-Sama permitia. Mais ainda: é só através do Kyoshu, o Líder Espiritual, que podemos 

receber, compilar e publicar as inspiradoras e profundas revelações divinas que são as 

Sagradas Palavras de Meishu-Sama. Nenhum de nós pode editar materiais sem a permissão 

de Kyoshu-Sama. Os senhores sabiam disso? 

Porque era assim desde a época de Meishu-Sama. Ter absoluta fé em Meishu-Sama 

significa seguir seus passos como nosso modelo, sob orientação de Kyoshu-Sama, e nada mais. 

Vou repetir: ter absoluta fé em Meishu-Sama significa seguir seus passos como nosso modelo, 

sob a orientação de Kyoshu-Sama. Nada mais é necessário! 

Por que estou enfatizando isso neste dia de hoje? Por que mais uma vez eu estou falando 

isso? Porque hoje nós estamos celebrando o Natalício de Meishu-Sama, não é isso? Sabem o 

que deixa Meishu-Sama feliz? É quando respeitamos e seguimos o Kyoshu, o Líder Espiritual. 

É quando obedientemente respeitamos, nos esforçamos para seguir Kyoshu-Sama, o Líder 

Espiritual de nossa Igreja que Meishu-Sama preparou, cuidou, junto a Deus. Podem falar o que 

quiserem, mas a verdade é: Kyoshu-Sama, o atual Líder Espiritual, e o futuro Líder Espiritual, 

o senhor Masaaki-Sama, são diariamente, constantemente, sem momento de descanso, 

preparados por Meishu-Sama e por Deus. 

Meishu-Sama, neste dia de hoje, quer que entendamos isso, viu? Quer que sintamos a 

felicidade de estarmos nesta Igreja que segue Kyoshu-Sama. 

Todos falam que se preparam para comemorar o aniversário de Meishu-Sama, mas não 

se preocupam se suas posturas estão alegrando a Meishu-Sama ou não, não é isso? 

Preenchem o formulário para cá e para lá, mas não se preocupam: “Será que Meishu-Sama 

está feliz com o que fizemos com Kyoshu-Sama?” 

Acredito que Meishu-Sama, Jesus Cristo e Kyoshu-Sama estão radiantes por encontrar os 

senhores aqui no Brasil. O respeito, a devoção a Meishu-Sama e o respeito e devoção a Kyoshu-

Sama de todos os senhores são louváveis. Parabéns a todos os senhores, parabéns mesmo! 

Meishu-Sama afirmou que ele ensinou a verdade, não foi? Acredito que todos os senhores 

sabem disso. Meishu-Sama sempre falava o seguinte: “Eu ensino a verdade”. Jesus, o Cristo, 

profetizou há dois mil anos que ele era o Messias e também afirmou que nós poderíamos nos 

tornar seus irmãos e irmãs se fizéssemos a vontade de Deus, e que cada um de nós precisava 

nascer de novo para ver o reino de Deus, não é isso? Está na Bíblia! Meishu-Sama, seguindo a 

vontade de Deus, o Pai Celestial, e os passos de Jesus, disse que o Messias havia nascido, que 
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ele havia nascido de novo como Messias, como filho de Deus. Não há discrepância no que eles 

afirmaram. Não existe diferença alguma no que Meishu-Sama falou e no que Jesus Cristo 

profetizou. Não existe diferença no que eles afirmaram e na razão de se tornarem Messias, 

verdadeiros filhos de Deus. 

O que Jesus Cristo e Meishu-Sama alcançaram e se tornaram não foi algo limitado 

somente a eles, não, viu? Nascer de novo como filho de Deus, como Messias, como Cristos, é 

o que todos os seres humanos da Terra devem almejar, ou melhor, esse é o nosso destino 

determinado por Deus. Todos nós, sem exceção, possuímos o espírito do Messias em nosso 

interior e a ele estamos ligados, independentemente do tipo de vida que levamos. Todos nós, 

sem exceção, possuímos o espírito do Messias no interior de cada um de nós. 

Precisamos ter consciência e profunda gratidão em relação ao amor e benevolência do 

Senhor Deus. Precisamos ter consciência da bondade, do amor, da misericórdia do Senhor 

Deus, nosso Pai Celestial, que enviou Meishu-Sama a nós, e a ele nos ligou, pois ele, Meishu-

Sama, concluiu o trabalho de Deus que teve início dois mil anos atrás através de Jesus Cristo, 

proclamando a verdade de que estamos todos unidos sob o nome Messias. Todos nós! Isso foi 

o trabalho realizado por Deus, esse foi o trabalho concretizado por Jesus e Meishu-Sama. 

Jesus Cristo, Meishu-Sama e Deus desejam que todos nós, seres humanos, nasçamos de 

novo como verdadeiros filhos de Deus, filhos do único e verdadeiro Pai, e que nos tornemos 

irmãos e irmãs através do nome Messias. Isso não é coisa da Igreja, não! Isso é a vontade do 

Pai. Isso era o maior desejo de Jesus, isso era o maior desejo de Meishu-Sama. 

Precisamos sempre nos lembrar que tanto Jesus como Meishu-Sama afirmaram que a 

causa básica para confusão e turbulência do mundo de hoje é que a humanidade, nós, nos 

afastamos da verdade. A humanidade se afastou de Deus. E creio que ainda estamos afastados 

Dele, que ainda O desrespeitamos e O ignoramos. Eu não sei os senhores, mas eu sinto isso 

em mim, ainda. Os senhores não sentem, não? 

Por que eu estou falando isso? Olhem ao nosso redor! Olhem a sociedade, o país e o 

mundo: muitas pessoas estão confusas, cheias de sofrimento e misérias, porque muitos de 

nossos irmãos e irmãs, sem se darem conta – não é que fazem isso de propósito, não – se 

afastaram de Deus, sem perceber, sem saber. Essa talvez tenha sido uma condição necessária 

durante a Era da Noite para que a civilização material pudesse progredir. Foi preciso se afastar, 

mas a Era da Noite já acabou, viu? Precisamos retornar! Adentramos a Era do Dia, a era de 
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Deus, não é mesmo? Não é isso o que Meishu-Sama fala? Não é, não? Os senhores estão 

quietinhos hoje, hein? Já estão com fome, não é? Já são cinco horas da tarde, cinco e meia... 

Olhem, nós adentramos a era de Deus, a Era do Dia! Imaginem a tristeza e a decepção que 

o Senhor Deus, o Pai, sente ao ver essa nossa condição e postura de ignorância, desprezo e 

desrespeito em relação a Ele. Quando falo “nossa”, eu falo de todos os nossos irmãos; quando 

falo “nossa”, eu falo do mundo inteiro. Imaginem se o mundo continuar do jeito que está... 

imaginem, imaginem! 

O sofrimento, a tristeza, a decepção, a solidão, a confusão e a falta de paz que nossas 

almas sentem são reflexos da escuridão. É a realidade que passamos a vivenciar devido ao 

nosso afastamento de Deus. Nós pensamos que estamos tristes, decepcionados ou solitários 

só porque estamos passando por algum problema. Mas não é isso. O que causa a tristeza, a 

melancolia, o desespero, a escuridão, não é a purificação, a doença, nem a pobreza, nem o 

conflito: é o afastamento de Deus. A maior causa de todos os sofrimentos é o fato de se afastar 

de Deus. 

Muitos de nossos irmãos aqui no Brasil e no mundo ainda se encontram assim, como 

ovelhas perdidas, não é mesmo? Mas graças a Deus, graças ao bom Pai, essa foi a razão pela 

qual Ele enviou Seu filho, o senhor Jesus Cristo, à Terra para que, através de sua crucificação e 

do sangue expiatório que ele derramou, todos os nossos pecados fossem perdoados. Todos os 

nossos pecados foram perdoados. Mesmo os pecados e os erros que nós cometemos agora, 

já foram perdoados por Deus. Olhem a grandiosidade de Jesus! 

Hoje, graças à orientação de Kyoshu-Sama, passamos a saber que o maior de todos os 

pecados que nós e nossos antepassados cometemos foi o de ignorar a Deus, de desrespeitar 

ao Pai, e o de nos apossarmos da nossa alma, da respiração e vida, como se fossem coisas que 

pertencessem a nós. Se nos apossamos da nossa alma, da nossa consciência, da nossa 

respiração, imaginem do que mais nós nos apossamos, hein? Minha casa, meu carro, minha 

família, meu corpo, meu dinheiro, meu telefone, minha saúde, meu país, meu partido político, 

meu presidente... olhem só: nos apossamos de tudo, mas nada pertence a nós. 

A briga, a confusão, o conflito, é resultado disso. Achamos que tem que ser do nosso jeito. 

Esquecemos que Deus está todo o tempo trabalhando, nos vendo, nos formando. Quando 

ficamos decepcionados, Deus, nesse momento, está nos utilizando, nos usando para que 

retornemos nossos pensamentos, sentimentos e emoções a Ele. Carregamos conosco mágoas, 
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sentimentos e sofrimentos, porque achamos que alguém ou alguma coisa é a causa do nosso 

sofrimento. Mas nos esquecemos do Pai. 

Deus, o Pai Celestial, através do Seu ilimitado amor, também nos enviou o senhor Meishu-

Sama à Terra para recordarmos e realizarmos a vontade Dele, que é retornarmos nossos 

sentimentos, pensamentos, nosso coração e nossas mentes a Ele, e assim nascermos de novo 

como Seus filhos e filhas, Messias, e recebermos a vida eterna. Deus, o Pai, nos enviou Meishu-

Sama para reconhecermos isso, porque isso é o que mais falta no mundo. Se não entregarmos 

nossos pensamentos, sentimentos, nosso coração e nossa alma a Deus, pelo que enfrentamos, 

pelo que vemos acontecer na sociedade, a força de atuação de Deus se torna menor. Os 

senhores são os braços e pernas de Meishu-Sama aqui no Brasil. 

Sabem uma coisa que eu queria falar para os senhores? Não basta apenas dizer que temos 

fé em Jesus ou que temos fé em Meishu-Sama. Aqui no Brasil se fala muito “Deus é fiel”, não 

é assim? “Deus é fiel”. Eu ouço falar muito isso. Eu acredito que só falar que tem fé em Meishu-

Sama, que tem fé em Jesus, já não alegra mais a eles não, viu? 

Eu sinto que eu, Paulo Santos, juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs, 

precisamos verdadeiramente seguir os passos de Meishu-Sama e de Jesus como nossos 

modelos, e considerá-los como nosso ideal; precisamos seguir seus exemplos, aceitar suas 

palavras, absorvê-las e vivenciá-las. Ao fazermos isso, viveremos como Jesus e Meishu-Sama 

viveram, plenamente, com o propósito e prioridade de servir e alegrar o Pai. É isso que Kyoshu-

Sama está o tempo inteiro nos ensinando. É isso que Kyoshu-Sama está o tempo inteiro nos 

relembrando. Esse era o maior desejo de Meishu-Sama! “Sigam meus passos, sirvam a Deus, 

façam como eu faço, não se preocupem com a vida de vocês, não se preocupem.” 

No Culto Mensal de Dezembro, duas semanas atrás, transmiti a todos os senhores que, 

durante a leitura da oração a Deus, meu coração disparou, tive um tipo de taquicardia. Meu 

coração bateu forte no momento em que Kyoshu-Sama expressava ao Pai seu desejo de 

construir o Solo Sagrado, na hora em que eu estava entoando, oferecendo a oração a Deus, a 

Oração do Culto Mensal. Eu falei isso para os senhores, não foi? Não sei se os senhores se 

lembram. E hoje novamente senti uma forte emoção e mais uma vez fiquei emocionado, fiquei 

arrepiado. Ao oferecer a oração do sagrado culto do dia de hoje ao Pai, senti como se a minha 

alma tivesse se unido à alma de Kyoshu-Sama naquele instante da oração. 
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Eu leio antes as orações, me preparo. Como eu já li várias vezes, eu achava que quando 

chegasse aqui no altar, não ia sentir nada. Mas quando eu li essa oração na hora do culto, eu 

senti isso forte. Aqui eu sinto mais. A oração a Deus feita por Kyoshu-Sama é o mais sincero e 

profundo desejo de Jesus e Meishu-Sama de servirem ao Pai. Nós falamos que a oração a Deus 

foi escrita por Kyoshu-Sama, mas na verdade, nessa oração está imbuído o desejo, o mais 

sincero e profundo desejo de Deus, de Jesus, de Meishu-Sama, de servirem ao Pai, que se 

expressa através de Kyoshu-Sama. 

Nesse sentido, quando Kyoshu-Sama oferta a Deus o seu mais humilde e profundo pedido 

para construir o Solo Sagrado aqui na Terra, ele o faz representando Jesus e Meishu-Sama, 

junto a todos nós. Os senhores estão entendendo? A construção do Solo Sagrado não é uma 

coisa da Igreja, não é uma atividade da Igreja Mundial do Messias: é o desejo, é a vontade de 

Jesus, de Meishu-Sama de oferecerem o Solo Sagrado ao Pai, juntamente a todos nós. Eu não 

entendia assim até o culto passado. E hoje, novamente senti isso muito forte. 

A obra de construção do Solo Sagrado da Igreja Mundial do Messias é liderada por Kyoshu-

Sama. Não é só consagrada por Kyoshu-Sama: é liderada por Kyoshu-Sama. Mas só por Kyoshu-

Sama? Não! É por Meishu-Sama e por Jesus Cristo também. É uma obra em consonância com 

Jesus e Meishu-Sama para a alegria do Pai e salvação de todos os nossos irmãos, de todas as 

nossas irmãs e de toda a humanidade. Esse é o verdadeiro Solo Sagrado de Meishu-Sama e de 

Jesus Cristo, a cópia do Paraíso, a cópia do Reino de Deus aqui no Brasil. 

Eu não sei se os senhores observaram, mas durante a leitura das Sagradas Palavras que 

ouvimos há pouco, Meishu-Sama nos orientou, nos concedeu uma orientação muito 

importante. As Sagradas Palavras são o desejo de Deus, são as Sagradas Palavras de Deus, é o 

desejo de Meishu-Sama, é Meishu-Sama nos orientando. Meishu-Sama disse assim:  

 

No entanto, a partir de 1931, o Mundo Espiritual tem se tornado gradualmente dia e, 

portanto, está ficando mais fácil construir o Paraíso. Mas tenham em mente o 

seguinte: não é o ser humano quem o constrói, mas Deus.  

 

A construção do Paraíso avançará naturalmente com o passar do tempo, portanto, 

tudo o que precisamos fazer é seguir as instruções de Deus. É Deus quem planeja, 

gerencia e utiliza muitas pessoas da maneira que Ele considera adequado. Sou como 
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um encarregado que supervisiona a Sua obra. Como parte do meu trabalho, estou 

agora fazendo uma cópia do Paraíso, como todos sabem. 

 

Então Meishu-Sama fala assim: “Quero que saibam que estou escrevendo isso para que 

vocês entendam que não é o ser humano quem avança a divina obra.” Vou repetir o que 

Meishu-Sama disse:  

 

Quero que saibam que estou escrevendo isso para que vocês (nós, aqui presentes, e 

todos que estão nos assistindo) entendam que não é o ser humano quem avança a 

divina obra. Em vez disso, é Deus quem utiliza os seres humanos como Ele acha 

adequado, de acordo com o Seu divino plano. Sabendo disso, é mais do que claro que 

a vontade de Deus é fazer uma cópia do Paraíso como o primeiro passo para a 

construção do Paraíso Terrestre. 

 

E Meishu-Sama orienta um outro ponto que me tocou profundamente:  

 

Mas deixem-me dizer isto: não são somente cópias, mas cada ser humano (todos nós, 

seres humanos) também precisa se tornar um habitante do Paraíso, ou melhor, 

chegou o momento em que cada ser humano pode se tornar seu habitante. Não é 

preciso dizer que seu lar, sua família, precisa se tornar um Paraíso, também. Dessa 

maneira, todos os aspectos da sua vida se transformam em Paraíso. É só assim que 

vocês serão capazes de puxar muitos do inferno em que estão, ao Paraíso. Eis o 

porquê de eu sempre dizer aos meus seguidores que eles precisam organizar sua vida 

de forma que haja o mínimo de preocupação possível. 

 

Eu nunca tinha visto isso! Nunca prestei atenção. Eu vou repetir: “Eis o porquê de eu 

sempre dizer aos meus seguidores (a todos os senhores, a todos nós) que eles precisam 

organizar sua vida de forma que haja o mínimo de preocupação possível. (Olhem o que 

Meishu-Sama está nos falando!) Afinal, é isso o que Deus deseja.” Por que precisamos 

organizar a nossa vida e não se preocupar? Porque isso é o que Deus deseja. Meishu-Sama 

continua dizendo assim: 
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Deixem-me colocar desta maneira: a menos que os três sofrimentos – doença, 

pobreza e conflito – sejam removidos, ninguém jamais consegue salvar o próximo no 

sentido verdadeiro. (Isso é verdade! Aí Meishu-Sama continua) Isso era impossível no 

mundo da noite, mas vocês precisam saber que hoje isso se tornou possível. (Mesmo 

com purificação, com doença, pobreza e conflito, nós podemos ser úteis; isso se 

tornou possível) O tempo do mundo de sofrimento, que o renomado Buda Sakyamuni 

disse, já terminou. Se vocês vierem a compreender o que isso realmente significa, a 

alegria que vocês sentirão será realmente imensa; trata-se de uma alegria que a 

humanidade ainda não experimentou. 

 

Essa foi a orientação de Meishu-Sama a todos nós. 

Por favor, peçam essas Sagradas Palavras aos responsáveis de igreja, recebam, estudem 

essa orientação de Meishu-Sama que recebemos hoje.  

Eu quero dizer bem alto: “Sim, senhor Meishu-Sama! Sim, senhor Jesus Cristo! Entendi! 

Entendi a sua vontade! Sim, senhor Meishu-Sama, recebi a sua orientação no dia do culto do 

seu aniversário! Sim, senhor Kyoshu-Sama, vou me esforçar, vou servir!”  

Não basta simplesmente estudar, ler as Sagradas Palavras. Precisamos responder a 

Meishu-Sama: “Entendi, vou me esforçar, vou servir!” Quando tomamos essa decisão, a nossa 

alma ganha uma força enorme! Tudo muda! Aquele problema que paira sobre as nossas vidas 

deixa de existir. Responder a Meishu-Sama, corresponder às Palavras de Kyoshu-Sama com 

sinceridade, com humildade, é o caminho para ganharmos força espiritual. Não adianta ficar 

checando se as orientações fazem sentido ou não. “Ah, que bonitas são as Palavras de Meishu-

Sama, que bonitas são as Palavras de Kyoshu-Sama”. Só isso? Precisamos ter humildade, e 

dizer: “Entendi, Meishu-Sama, entendi que hoje o senhor está me orientando através de 

Kyoshu-Sama. Entendi que o senhor fez a oração anunciando a construção do Solo Sagrado. 

Entendi que, quando o senhor Masaaki-Sama, no dia primeiro de novembro, fez o anúncio, o 

senhor estava me transmitindo a sua vontade. Entendi, vou me esforçar, eu quero alegrar ao 

Pai, eu quero servir!” 
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Essa postura, meus irmãos, transforma. Não precisa orar tanto, ficar orando, orando, 

orando... basta tomar a decisão: “Quero servir ao Pai, independentemente de como minha 

vida esteja”. 

Este dia de hoje celebra a manifestação do grande amor de Deus por todos nós, Seus filhos 

e filhas, e por toda a humanidade. Assim, neste sagrado dia de hoje, gostaria de, junto a todos 

os senhores e senhoras, oferecer um presente que com certeza encherá os olhos de Meishu-

Sama e de Jesus Cristo com lágrimas. Os olhos de Meishu-Sama e de Jesus Cristo, sabem onde 

estão? Estão na vida de Kyoshu-Sama, na presença de Kyoshu-Sama. Meishu-Sama não chora? 

Chora! Jesus Cristo não chora de alegria? Chora! Sabem onde? Dentro de Kyoshu-Sama. Os 

senhores estão entendendo? 

Então, hoje, neste dia sagrado, eu gostaria de junto a todos os senhores oferecer meu 

presente a Meishu-Sama, a Jesus Cristo. Os senhores sabem que presente é esse? Sabem sim, 

porque tudo que eu estou falando aqui, o senhores já sabem. Não tem nada que seja falado 

que os senhores não saibam. Sabem por quê? Porque Deus, o Messias, está vivo dentro dos 

senhores. Só nos esquecemos disso. É difícil lembrar com tantas coisas neste mundo material. 

Mas não existe nenhuma das Sagradas Palavras que já não nos foi revelada. 

Mas não existe nenhuma das Sagradas Palavras que já não nos foi revelada. 

Eu tenho certeza que o presente que mais alegrará a Deus, Jesus Cristo e Meishu-Sama é 

que todos nós nos unamos, junto a tudo e a todos, e tomemos a forte decisão de renovarmos 

o nosso mais sincero compromisso de oferecer e retornar ao nosso verdadeiro Pai, o Senhor 

Deus, a nossa mais profunda gratidão pela permissão de servi-Lo. 

Deus fica contente quando agradecemos pelas graças recebidas, mas acredito que Deus 

fica mais contente quando dizemos: “Poxa Pai, obrigado por estar me utilizando! Na minha 

purificação, o Senhor está me utilizando. Quando eu vou dedicar na igreja, o Senhor está me 

utilizando. Me utilize, Pai! Eu Lhe agradeço por me utilizar. Eu Lhe encaminho a minha 

profunda gratidão pela permissão de servi-Lo e de contribuir com o Senhor. Muito obrigado 

por me permitir servi-Lo e poder contribuir para Sua felicidade”. Essa gratidão penetra, gera 

Luz, transforma... 

Mas há quem pense: “Ah, mas Deus não precisa disso. Deus já é poderoso!” Sim, mas Deus 

é Pai, não é mesmo? Ele é nosso Pai! Vamos servir a Ele, vamos respeitá-Lo, sejamos humildes, 

vamos alegrar ao Pai. Acredito que o presente que mais alegrará a Deus, a Meishu-Sama e a 
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Jesus Cristo no dia de hoje, é essa profunda gratidão pela permissão de servir, de contribuir 

para a felicidade deles através do encaminhamento. Encaminhar pessoas, viu? Guiar as 

pessoas, guiar os nossos irmãos que estão sofrendo na escuridão, trazer as pessoas, 

apresentar o evangelho, orar junto. “Ó Pai, este meu vizinho, esta pessoa que trabalha comigo 

está sofrendo. Por favor, interceda nesse sofrimento, que seja feita a Vossa vontade!” Tragam 

as pessoas que estão sofrendo aos responsáveis das igrejas. Tragam às suas casas e 

compartilhem esse evangelho da salvação que Kyoshu-Sama está nos trazendo. 

Servir à obra de Deus e contribuir para a felicidade Dele através do encaminhamento de 

nossos irmãos e irmãs a esta sagrada Igreja. Servir a Deus através da nossa oferta monetária: 

sim, isso é importante! Não é a quantia, mas o desejo de contribuir, de retornar, de agradecer 

a Deus por tudo o que Ele nos concede. Ninguém jamais vai pedir dinheiro para os senhores, 

viu? A Igreja não vai pedir dinheiro para ninguém, não é esse o trabalho desta Igreja. Mas o 

verdadeiro sentimento que precisamos ter, é a consciência de que “eu preciso retornar ao Pai 

tudo que ele me concede, nem que seja o mínimo possível”. Se alguém fizer uma oferta 

monetária com esse sonen, será que Deus não ficará feliz? Ele vai pensar: “Poxa vida! Essa 

pessoa não está fazendo troca comigo! Ela reconhece o que Eu faço por ela”. 

Um dos grandes presentes que fará com que Meishu-Sama chore, Jesus Cristo chore e que 

toque Kyoshu-Sama também, é assumirmos o compromisso de, a partir do dia de hoje, nos 

empenharmos para devolver a Meishu-Sama o Solo Sagrado que foi tomado dele aqui no Brasil. 

Retornar a Deus, a Jesus Cristo, essa cópia do Reino de Deus aqui na Terra. Eu não tinha noção 

da direção que minha vida passou a ter até o momento em que eu li a oração a Deus em que 

Kyoshu-Sama falou sobre o Solo Sagrado. Hoje eu tenho um motivo a mais para viver nesta 

vida terrena. 

Vamos tomar essa decisão no dia de hoje, vamos? Os senhores querem tomar essa 

decisão? Kyoshu-Sama está ouvindo os senhores, viu? 

Parabéns a todos pela sua decisão. Os senhores hoje ofereceram a Meishu-Sama uma das 

maiores alegrias que ele vinha esperando. Parabéns! Uma salva de palmas a todos os 

senhores! 

Para finalizar, eu gostaria de convidar todos os senhores a assistirem comigo à 

apresentação especial do vídeo intitulado “Meishu-Sama e Jesus Cristo”, que será passado 



13 
 

logo após esta minha saudação. Em seguida ao vídeo, vamos poder cantar junto ao nosso 

querido coral o Coro Aleluia de Handel, que Meishu-Sama tanto amava. 

Por fim, em nome de Kyoshu-Sama, da Mayumi-Okusama, que graças a Deus, está se 

recuperando, e do senhor Masaaki-Sama, eu gostaria de transmitir uma mensagem final de 

Kyoshu-Sama aos senhores. Ele disse que está muito grato a todos os senhores que 

percorreram com coragem e esperança o caminho como membros da Igreja Mundial do 

Messias Brasil durante todo este ano de 2022. Ao mesmo tempo ele disse que estará orando 

para que os senhores tenham um novo ano muito frutífero, repleto de graças e conforto. Essa 

foi a mensagem de Kyoshu-Sama aos senhores. 

Eu oro para que a salvação, a paz e o conforto da Igreja que traz consigo o sagrado nome 

Messias, que existe dentro de cada um de nós, sejam compartilhados com tudo e com todos 

sobre a Terra, através do ar que inspiramos e expiramos, para recebermos com muito júbilo o 

novo ano que vai nascer. 

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

ansiosamente aguardando todos os senhores para nos reencontrarmos no brilhante, 

abençoado e próspero ano de 2023. 

Boa noite, muito obrigado! 


