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Bom dia a todos! Os senhores estão bem? Quando eu digo “senhores”, eu também me 

refiro às senhoras, está bem? 

Mais uma vez: os senhores e as senhoras estão bem? Estão? Então está bem. 

Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos e irmãs, aqui presentes, bem como os milhares 

que nos assistem virtualmente. 

Gostaria de, em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, e também uno a Jesus 

Cristo, agradecer ao nosso Pai, o Pai Celestial, o Senhor Deus, por permitir nos reunirmos 

nesse dia especial para louvá-Lo, glorificá-Lo e agradecê-Lo por estar nos formando, educando 

e criando para que possamos nascer como Seus verdadeiros filhos, como Messias. 

Toda vez que ouço essa frase, que nós estamos sendo educados, formados e criados por 

Deus, pelo nosso Pai, eu fico emocionado. 

Estamos sendo formados, criados e educados pelo Pai, para nascermos de novo como 

Seus filhos, como Messias, através de Kyoshu-Sama. Através de Kyoshu-Sama, estamos 

podendo retornar ao Pai. 

Muitas pessoas dizem, e eu já ouvi isso muitas vezes, que Deus não precisa de nada nosso, 

porque Ele é onipotente, que o Deus Pai, o Pai Celestial é onipresente, é onisciente, não é 

assim? 

Entretanto, eu acredito que, de minha parte, mais do que nunca, para minha salvação, 

para a salvação de meus antepassados, para a salvação de minhas futuras gerações, para a 

salvação do mundo, eu preciso louvá-Lo, respeitá-Lo, temê-Lo, glorificá-Lo e servi-Lo como 

jamais fiz antes. Mesmo sendo ministro da Igreja por mais de 41 anos, eu estou aprendendo 

essa postura e atitude através de Kyoshu-Sama. Essa postura de respeitar, de louvar, de 

agradecer, de temer, de reconhecer a Deus é a postura que mais alegra o Pai, a Deus. Essa 

postura, essa atitude eu não tinha antes. Eu era presunçoso, arrogante, achava que Deus 

existia para me servir, para fazer a minha vontade. Usava a Igreja como uma coisa minha.  
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Graças a Kyoshu-Sama, que se levantou sozinho por nós, para que a verdadeira essência 

das Sagradas Palavras de Meishu-Sama pudesse permanecer viva, hoje nós estamos aqui. 

Como somos agraciados por termos recebido do nosso Pai, do Senhor Deus, a permissão de 

pertencermos a essa sagrada Igreja. Eu sinto uma alegria e uma gratidão que eu nunca senti 

antes na minha vida. 

Como somos bem-aventurados por sermos fiéis dessa sagrada Igreja! Somos bem-

aventurados, protegidos e amados. 

E através do amor, da liderança e da orientação de Kyoshu-Sama, hoje, podemos dizer 

que estamos seguindo os verdadeiros passos de Meishu-Sama, como nosso modelo. Hoje, 

através de Kyoshu-Sama, passamos a entender a verdadeira essência das palavras de Meishu-

Sama, o maior desejo de Meishu-Sama, que é o maior desejo de Jesus Cristo, que é o maior 

desejo de Deus. 

E assim, hoje, graças a Kyoshu-Sama, nós estamos nos tornando os verdadeiros discípulos 

de Meishu-Sama, os verdadeiros pioneiros, almas que Meishu-Sama esperou a vida inteira. 

Como é grande e ilimitado o amor de Deus, de nosso Pai, por todos nós! Eu não sentia 

esse amor antes. 

Estamos no mês da Páscoa, o mês que celebramos a Paixão de Cristo. Eu mesmo não 

entendia o significado e a importância dessa data. Nasci nesta Igreja. Eu não entendia que a 

Páscoa, a Paixão de Cristo, é de grande significância, de grande importância para nós estarmos 

aqui hoje. Eu não entendia essa verdade, não entendia em meu coração, não entendia em 

minha alma. Assim, eu não conseguia relacionar a razão da crucificação de Jesus e do 

derramamento do sangue expiatório de Jesus com Meishu-Sama.  

Eu não entendia, não passava pela minha cabeça, que a crucificação de Jesus, que o 

derramamento de seu sangue por nós, tinha a ver, e tem a ver com a Transição da Noite para 

o Dia. Por eu não entender, por não saber, não tinha gratidão a Jesus, não o reconhecia. Eu 

simplesmente achava que essa data era mais um feriado cristão.  

Não valorizava, não me preparava para receber essa data, não orava. Quão desrespeitoso 

eu fui para com Jesus, para com Meishu-Sama e para com o Pai! 

Eu não tinha consciência nenhuma que a crucificação de Jesus foi realizada por Deus. Foi 

Deus quem a fez, e não os romanos, para que nós, hoje, aqui, nós, pudéssemos ser perdoados 

de todos os nossos pecados. 
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A crucificação de Jesus foi a manifestação do grande amor de Deus para nos perdoar. Sim: 

me perdoar, perdoar nossos antepassados, perdoar nossa família, perdoar minhas futuras 

gerações, perdoar tudo o que está acontecendo no mundo. 

Eu não tinha gratidão e nem reconhecia o sofrimento que Cristo teve, para nós, hoje, 

sermos membros da Igreja Mundial do Messias, para nós, estarmos aqui, hoje, reunidos. 

A crucificação de Cristo, a Paixão de Cristo, o seu sofrimento, foi permitido por Deus para 

que nós pudéssemos servir nessa segunda e final fase de criação de Deus. Sem o perdão que 

provém do sangue expiatório de Jesus Cristo, nenhum de nós, nem Meishu-Sama, poderia 

nascer de novo como filho de Deus, como Messias.  

Os senhores estão entendendo? 

Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, Meishu-Sama não teria tido a permissão de 

nascer como Messias. 

Como eu não entendia, como eu não sabia, eu não estava nem aí. Dizia-me religioso, 

achava-me um religioso, mas um religioso que não respeitava a Deus. 

Desrespeitei a Deus, desrespeitei a Meishu-Sama. Eu tenho até vergonha de falar isso, 

viu? Eu tenho vergonha. Por que eu estou falando aqui em frente aos senhores? Porque é a 

minha forma de pedir perdão a Deus, para não cometer mais esse erro, essa postura de 

arrogância, de desrespeito para com Deus. 

Meishu-Sama amava Jesus Cristo, Meishu-Sama respeitava Jesus Cristo, de corpo e alma, 

porque ele foi salvo através do perdão de Deus manifestado através do sangue expiatório de 

Jesus. Devido a essa graça, ele, Meishu-Sama, pôde receber de Deus o perdão, e ao receber o 

perdão de Deus, Meishu-Sama pôde servi-Lo de corpo e alma, e nasceu como Seu filho, como 

Messias. 

Os senhores entendem o significado que a Páscoa tem? Talvez os senhores já 

entendessem antes, mas eu não entendia. 

Hoje, as pessoas falam que Kyoshu-Sama está mudando as Sagradas Palavras de Meishu-

Sama. Essas pessoas que falam isso não seguem a Meishu-Sama, seguem ao homem, 

continuam a desrespeitar a Deus, continuam a desrespeitar a Meishu-Sama, continuam a 

desrespeitar Kyoshu-Sama. 

É o maior pecado que existe! 
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O desrespeito a Deus, o desrespeito a Jesus, o desrespeito a Meishu-Sama, o desrespeito 

a Kyoshu-Sama, é um pecado muito grave. 

Meishu-Sama, Nidai-Sama, Sandai-Sama e o nosso líder espiritual Kyoshu-Sama sofreram, 

viu? Sofreram para que nós, aqui, hoje, para que todos os seguidores da Igreja Mundial do 

Messias e todos aqueles em todas as Igrejas que se dizem seguidores de Meishu-Sama, e que 

hoje, estão virando as costas para ele, para que todos nós pudéssemos voltar a reconhecer 

Deus. 

Todo o trabalho de Meishu-Sama, todo o esforço de Nidai-Sama, de Sandai-Sama, do 

nosso atual líder espiritual, é para que nós voltemos nosso coração a Deus, ao Pai. 

Senhores, não pensem que Kyoshu-Sama não sofreu. Ele sofreu para manter essa obra, 

esse espírito de Meishu-Sama vivo. A Igreja Messiânica, a Igreja Mundial do Messias estava 

fadada a morrer se não fosse por Kyoshu-Sama. Os senhores entendem isso? 

O desrespeito foi tão grande, nos afastamos tanto, que se ele não se levantasse, não 

estaríamos mais aqui, ou continuaríamos iludidos. 

Meishu-Sama, Nidai-Sama, Sandai Sama, Kyoshu-Sama, o senhor Masaaki-Sama, eles 

estão constantemente – constantemente – querendo que entendamos o verdadeiro desejo 

do Pai, a verdadeira vontade do Pai, de que o Senhor Deus, o Pai, está vivo dentro de nós, que 

isso é uma verdade eterna. 

Deus, o Pai, o Pai Celestial, se encontra dentro de cada um de nós. Ele está vivo. O Paraíso 

Terrestre, o Céu na Terra, existe dentro de cada um dos senhores, dentro de cada um de nós, 

no centro da nossa consciência. Deus, através de Meishu-Sama, Nidai-Sama, Sandai-Sama, 

Kyoshu-Sama, quer e espera que nós reconheçamos que fomos perdoados por Ele através 

desse sangue expiatório de Jesus. 

Deus espera que reconheçamos esse fato e, através disso, possamos nos esforçar, colocar 

Deus como prioridade e cumprir a vontade Dele, não a minha, nem da Igreja, mas sim, a 

vontade do Pai, que é, para que nós nasçamos de novo com os Seus filhos, como Messias. Essa 

é a vontade de Deus! 

A vontade de Deus é esta: “Olhem, meus filhos, Eu os criei, Eu lhes dei a vida, mas vocês 

se esqueceram de Mim, vocês Me usam da forma como querem. A Igreja mais sagrada que 

outorguei a Meishu-Sama, vocês mudaram! Eu estou usando Kyoshu-Sama para acordar toda 
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a humanidade. Enquanto isso não acontecer, não tem salvação. Vai existir mais guerra, vai 

existir mais sofrimento, vai existir mais doença, pobreza e conflito”. 

É a vontade de Deus. 

O Paraíso que nós chamamos de “Paraíso na Terra” só vai existir quando nós nos 

tornarmos filhos de Deus, Messias. Essa é a verdade eterna. O Paraíso Terrestre é o local onde 

pessoas que alcançaram a vida eterna se reúnem. 

Então, gostaria de pedir a todos os senhores que, nessa celebração da Páscoa, com o 

espírito renovado, lembrassem do que estamos aprendendo nessa Igreja sagrada que 

transforma tudo em novo. Eu estou me renovando, viu? 

Eu achava que sabia tudo de Meishu-Sama. Morei no Japão, vivi no Japão, falo japonês, 

achei que sabia tudo de Meishu-Sama. Mas olhem: a coisa mais importante de Meishu-Sama 

eu não sabia, eu ignorava. Achava que a Igreja de Meishu-Sama era a Igreja em que eu 

dediquei por quarenta e poucos anos. 

Então, eu peço aos senhores que, nessa Páscoa, agradeçam ao Pai, a Deus, nosso Pai, por 

ter concedido o seu perdão a nós: “Puxa, Deus, puxa, Pai, muito obrigado! O Senhor me 

perdoou e eu não reconhecia isso. Através do sofrimento de Jesus, o Senhor me perdoou. O 

Senhor perdoou os meus antepassados. O Senhor perdoou os meus filhos, os filhos dos meus 

filhos, a minha família. O Senhor perdoou esses membros, essas almas, o Senhor perdoou 

todos os nossos irmãos. Puxa, Deus!”. Se no dia da Páscoa tirarmos um minutinho, e agradecer 

a Deus com esse sentimento, ah, Deus vai ficar feliz. Ah, Meishu-Sama vai sentir uma grande 

felicidade, dizendo: “Puxa vida, esperei essa postura dos senhores esse tempo todo!”. 

No dia da Páscoa, vamos também agradecer a Deus, ao nosso Pai, ao Senhor Deus, que, 

por intermédio de Meishu-Sama, ao utilizar Meishu-Sama, nos revela e nos permite saber a 

verdade de que todos nós nascemos na Terra para nos tornarmos Seus filhos, Messias. 

Eu pensei que tivesse nascido aqui para eu ser um bom ministro, um bom pai, um bom 

profissional, um bom filho, uma pessoa íntegra na sociedade. 

Claro que isso é importante, mas para Deus, a razão de estarmos vivos é para que 

entendamos essa verdade: “Eu os enviei aí para vocês experimentarem a Minha vida. Mas 

reconheçam quem Eu sou, o que Eu espero de vocês”. 

Foi por isso que Meishu-Sama veio. Ele criou, revelou o Johrei, não foi para curar a doença, 

foi para nós reconhecermos Deus. A apreciação da arte, do Belo, a agricultura natural, não foi 
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para ficarmos saudáveis, nem elevados. Foi para passarmos a reconhecer e a respeitar a Deus, 

pois sem Deus, não existe felicidade. 

Tudo foi feito, está sendo feito, e será sempre feito por Deus. O maior milagre, a maior 

purificação, a maior alegria, a maior tristeza, o que ganhamos, o que perdemos, tudo está 

sendo feito pela Glória de Deus, visando a nossa felicidade. 

No dia da Páscoa desse ano, eu vou fazer isso, porque até hoje eu nunca tinha feito isso! 

Vamos agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai Celestial, por nos permitir seguir tanto a Jesus 

Cristo, como a Meishu-Sama. 

Como seguir a Meishu-Sama? Através de Kyoshu-Sama. Eu não sei os senhores, mas como 

falei há pouco, eu virei as costas para Jesus, achando que era Meishu-Sama quem salvava. Eu 

desrespeitei Jesus, me enganei, enganei muita gente, viu? Me iludi, iludi muitas pessoas, peço 

perdão. Peço perdão. Eu entendia as Sagradas Palavras de Meishu-Sama de acordo com a 

minha conveniência. Eu não seguia Kyoshu-Sama. Eu achava que sabia. Perdão! Perdão! 

Sou grato a Deus pelos senhores estarem aqui, viu? O Deus que está vivo dentro dos 

senhores, o Pai, a Luz, a alma, é Ele que me faz pedir perdão em frente a Deus, que está aqui. 

Como é grande, como é grande e ilimitado o amor de Deus por nós, por nossas almas! 

Estávamos indo em direção a um abismo que ia destruir as nossas vidas. Estávamos indo em 

uma direção que não ia ter como voltar. 

Aí, Deus, com Seu grande amor, tirou Kyoshu-Sama e disse: “Sua missão, Kyoshu-Sama, é 

transmitir a Minha verdade, que Eu revelei a Meishu-Sama. Salve os membros que se 

empenharam a vida inteira. Desperte os membros que entregaram sua vida a Meishu-Sama. 

Eles não podem seguir um caminho errado, senão não vai haver salvação. Por favor, Kyoshu-

Sama, salve os membros do Brasil, salve os membros do mundo”. 

Eu sinto assim! Quando eu participo aqui, desse sagrado culto, nesse local sagrado 

preparado por Deus, nesse dia especial preparado por Deus, com essa temperatura especial 

preparada por Deus, eu sinto uma coisa que jamais senti antes. 

Mesmo me dizendo religioso, eu sinto uma coisa que eu jamais senti na minha vida. Eu 

estou sendo sincero! Eu estou falando do fundo da minha alma. Eu nunca senti o que eu sinto 

hoje. É como se minha alma tivesse acordado. Eu sinto que Kyoshu-Sama está aqui, me 

olhando, olhando os senhores. Eu sinto a presença dele. Sinto o amor de Kyoshu-Sama, sua 

luz, o desejo, seu forte desejo, seu desejo incansável de seguirmos os verdadeiros passos de 
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Meishu-Sama. O desejo de não idolatrarmos Meishu-Sama como uma entidade espiritual, 

como um santo, mas de seguirmos Meishu-Sama, na sua essência, como o nosso modelo a ser 

seguido. Esse é o respeito a Meishu-Sama. Seguir seus passos, mas não o idolatrar. Fazer o 

que ele quer que seja feito, não o que queremos que ele faça por nós. 

Eu nunca senti isso antes. O meu respeito, a minha reverência por Meishu-Sama, só 

apareceu verdadeiramente quando eu entendi a verdadeira missão de Kyoshu-Sama. 

Eu nunca senti isso antes. Fico emocionado. Fico grato a Kyoshu-Sama. Estou falando para 

ele, viu? Representando todos os senhores. Como somos gratos. 

Estou sendo resgatado! A minha alma está sendo resgatada. Eu estava caindo em um 

precipício, eu estava quase morrendo e levando comigo a minha família, meus antepassados, 

os membros da Igreja... Aí, Deus, no Seu infinito amor, jogou a corda da salvação, que são as 

orientações de Kyoshu-Sama. Estou sendo resgatado. Estava sofrendo, estava doendo, viu? 

Os senhores são pessoas boníssimas, hein? Puxa vida! Como Deus e Meishu-Sama são 

felizes por terem os senhores aqui no Brasil. Como Kyoshu-Sama é feliz por contar com todos 

aqui. 

Kyoshu-Sama está vendo os senhores, viu? O tempo todo ele está apoiando, dando força, 

dizendo: “Não desistam, não desistam, não desistam, sigam em frente, não parem!” Eu sinto 

isso. 

Recentemente, os senhores receberam de Kyoshu-Sama, o novo Sagrado Juramento, não 

foi? 

Nesse novo Sagrado Juramento, nós nos dirigimos ao Pai através das seguintes palavras: 

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 forca, 

Seguiremos em frente e serviremos neste sagrado caminho de Meishu-Sama – 
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O caminho que faz toda a humanidade, toda a humanidade, nascer de novo como filhos 

de Deus, Messias. 

Esse é meu juramento para com Deus. Por que o fazemos? Para despertar nossas almas. 

Para nos alinharmos a Deus, para não sairmos da linha de proteção de Deus, para que a Luz 

do Johrei, que estamos recebendo 24 horas por dia, se torne mais forte. 

Esse Sagrado Juramento é para eu não me afastar mais de Deus e acabar levando comigo 

meus antepassados e minhas futuras gerações. Esse Sagrado Juramento existe para eu me 

voltar a Deus, respeitá-Lo e fazer a Sua felicidade, porque é daí que advém a minha salvação. 

Ali diz: “Sem Kyoshu-Sama”, não é? Vocês ouviram, e estão lendo: “Sem Kyoshu-Sama, 

nós não existimos”. Eu, Paulo Santos, não consigo existir sem Kyoshu-Sama. Sabe por quê? Eu 

ia estar caindo daquele penhasco. E no momento que eu virar as costas para Kyoshu-Sama, 

eu caio de novo. Os senhores estão entendendo? 

Sem Kyoshu-Sama, essa Igreja não existe. Sem Kyoshu-Sama, não existem as Sagradas 

Palavras. Sem Kyoshu-Sama, não existe Meishu-Sama vivo. Sem Kyoshu-Sama, não existe a 

proteção de Meishu-Sama, nem de Jesus, nem de Deus. Sem Kyoshu-Sama, não existe nada. 

“Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo confiaram a Meishu-Sama a salvação final.” Olhem, 

prestem atenção! Nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, o Pai, 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”. Independentemente de ter igreja física, 

independentemente de ter atividade, independentemente de ter o que queríamos que 

tivesse, independentemente que me aceitem ou não, independentemente que me sigam ou 

não, independentemente que as pessoas entendam ou não, eu vou seguir em frente. 

Eu não quero cair mais do penhasco e levar comigo os meus antepassados e minhas 

futuras gerações. Eu, seguindo Kyoshu-Sama, sei de uma coisa: jamais vou sair do caminho 

correto de Deus, jamais vou sair do que Meishu-Sama sempre quis e sempre esperou de nós. 

Eu, através desse Sagrado Juramento, vou seguir isso, de corpo e alma. 

Seguirei, e peço a Deus que permita que todos nós, juntos, possamos seguir em frente 

nesse caminho sagrado de Meishu-Sama. O caminho que faz toda a humanidade nascer como 

verdadeiros filhos de Deus, como Messias. 
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Os senhores acreditam nisso, nesse Sagrado Juramento? Os senhores acreditam mesmo? 

Os senhores estão lendo? Quando lerem, peçam a Deus que seus antepassados, que a sua 

família, que as pessoas que trabalham com vocês, que o povo brasileiro que está sofrendo, 

que o político brasileiro, que a liderança mundial que esqueceu de Deus, que tomou posse 

dos países, que tomou posse das riquezas, que tomou posse da pobreza, que toda a 

humanidade venha a fazer esse Sagrado Juramento conosco.  

Os senhores estão entendendo? Isso não é só para nós. Usem seu sonen, usem o poder 

invisível que Deus nos consagrou, que nos está sendo revelado, para transformarmos o 

mundo. 

Vivam esses princípios. Vivam! Vivam! Não adianta só ler. Não adianta só saber. Vamos 

viver. Vamos absorver isso em nossa alma. Essa é a minha fé. Eu ando, acordo, durmo, passeio, 

trabalho com esse sonen, com esse sentimento. Por quê? Porque eu quero servir a Deus. 

Porque eu quero respeitar a Deus. E através do meu respeito, do meu sentimento, quero 

ganhar permissão para que a minha família possa ser salva, possa ser feliz. Através dessa 

minha postura, desses meus sentimentos, quero ganhar permissão para que o nosso Brasil 

melhore, para que o nosso povo seja mais feliz, para que o mundo melhore. Acredito que 

Kyoshu-Sama ficou muito feliz por saber que os senhores estão lendo o Sagrado Juramento e 

acreditando nele. 

Eu pedi permissão a Kyoshu-Sama para falar aos senhores, sabiam? Eu disse: “Kyoshu-

Sama, está bom se eu falar isso? É isso que o senhor quer que eu fale para os membros do 

Brasil?” 

Eu pedi permissão a Kyoshu-Sama para que ele me aprovasse a falar o que ele quer 

transmitir aos senhores. 

Se os senhores não acreditam, isso está documentado, viu? Eu não estou falando o que 

eu quero. Eu estou falando o que eu preciso ouvir de Kyoshu-Sama. Eu preciso ouvir. Eu, Paulo 

Santos, preciso ouvir. Eu preciso mudar. Eu preciso despertar. Eu preciso agradecer mais. 

O que eu queria falar com os senhores é uma coisa muito importante para mim. 

Eu gostaria de pedir permissão para compartilhar isso com os senhores. 

É sobre os vídeos do senhor Masaaki-Sama! Toda vez que eu assisto um vídeo legendado 

ou ele falando em português, quando ouço suas mensagens, sinto que ele procura sempre me 

alertar, nos alertar, não é isso? 
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Ele procura abrir meus olhos, abrir os nossos olhos. Ele se empenha de corpo e alma para 

nos orientar para a verdade de Deus, para a verdadeira essência das Sagradas Palavras de 

Meishu-Sama. Ele procura, de toda forma, nos acordar para coisas que a gente ainda não quer 

ouvir.  

Ele fala repetidas vezes, porque muitos não estão ouvindo ou estão ignorando o que ele 

está nos falando. Mas é Masaaki-Sama que está falando? Não! É Meishu-Sama, é Kyoshu-

Sama. Ele é a pessoa escolhida por Deus, por milhares de anos, preparada pelo Pai para ser o 

líder da Igreja mais importante que existe na face da Terra.  

A gente pensa que é Masaaki-Sama que está falando, não é isso? Mas não é não, viu?  

É Meishu-Sama usando o Masaaki-Sama. Sinto através das mensagens do senhor 

Masaaki-Sama que é como se Meishu-Sama estivesse nos falando de forma severa. Não 

acham severa, às vezes? Severo, não acham? Ele fala de forma severa, mas é Meishu-Sama, 

viu? É severo, mas é amoroso. É igual a um pai: quando o filho não quer ouvir, o pai levanta a 

voz. Mas tem amor, viu? Ele está querendo salvar. 

Por que não queremos ouvir? Por que estamos ignorando? Quando o filho é teimoso, 

desrespeita o pai e não o aceita. Vira as costas e vai para a mãe. Tem gente que sai da Igreja. 

Não é assim? 

Sabe o que eu sinto quando Masaaki-Sama está falando? Sinto que é como se Meishu-

Sama estivesse falando assim: “Olhem, meus seguidores, olhem, acordem! Eu não pedi para 

fazerem a Obra Sagrada de Deus dessa forma, da forma como vocês estão fazendo”. 

Parece que é Masaaki-Sama que está falando, não é? Mas não é. É Deus, Meishu-Sama 

que está usando o Masaaki-Sama, dizendo: “Acordem, por favor. Eu criei, eu instituí o sagrado 

Trono de Kyoshu para que a minha vontade, que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, 

fosse revelada por Kyoshu-Sama, e somente ele, independentemente de quem ele venha a 

ser”. Isso é Meishu-Sama falando, hein! 

“Eu queria que essa vontade, que essa revelação, que as palestras, que as orientações de 

Kyoshu-Sama, que as suas mensagens fossem seguidas pelos senhores, pois eu – Meishu-

Sama – estou vivo dentro dele, por isso, ele, Kyoshu-Sama está vivo. Eu também estou vivo 

dentro do Masaaki-Sama, viu?” 

Quando viramos as costas para Masaaki-Sama, quando tratamos ele como um qualquer, 

sabem quem nós estamos tratando como um qualquer? Kyoshu-Sama, Meishu-Sama, Jesus e 
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Deus. Estamos jogando fora e tapando o nosso ouvido para continuar fazendo o que a gente 

quer! Agindo dessa forma, não aceitando o Masaaki-Sama, não aceitando as suas orientações, 

então vamos correr para a outra Igreja, porque isso mostra que não queremos seguir Meishu-

Sama, queremos fazer o que é conveniente para nós. Os senhores estão entendendo? Essa é 

a forma como eu sinto. 

Meishu-Sama está falando para nós através de Masaaki-Sama: “Por que os senhores não 

ouvem e me seguem? Alguns falam que leram todos os meus ensinamentos. Por que não me 

ouvem? Por que não me seguem?”. 

Meishu-Sama está falando para nós através do Masaaki-Sama: “Parem de fazer o que eu 

pedi para não ser mais feito. Por que os senhores continuam fazendo o que eu falei para não 

ser mais feito? Quando eu falei para não ser mais feito, foi porque Deus não quer que seja 

mais feito”. 

Os senhores entendem isso? Isso é muito severo. 

Meishu-Sama está falando para a gente: “Sigam o que eu falo, sigam que eu ensino 

através de Kyoshu-Sama. Esqueçam o que foi ensinado errado para vocês, anteriormente, por 

conveniência da antiga Igreja”. 

“Kyoshu-Sama sou eu! O Masaaki-Sama sou eu!” É isso que Meishu-Sama está falando. 

Os senhores estão entendendo? Está dando para entender? 

É assim que eu sinto. É assim que procuro absorver. Sabe por que eu faço isso? Porque da 

forma como eu agia antes, eu era infeliz. Não tinha paz, achando que tinha fé. 

Eu sinto que é isso que Meishu-Sama está nos transmitindo através do senhor Masaaki-

Sama. Muitas vezes parece duro, viu? A princípio, não conseguimos entender. Mas se 

aceitarmos de corpo e alma, e respeitarmos como se Meishu-Sama estivesse nos orientando, 

cada vez que sair uma nova mensagem do Masaaki-Sama, vamos pensar: “Olha, saiu um vídeo 

de Meishu-Sama, saiu um novo vídeo de Meishu-Sama, hein! Tem uma mensagem nova para 

nós, tem uma revelação de Deus para nós”. Com esse espírito, vamos aceitar de corpo e alma, 

respeitando como sendo a manifestação do amor de Meishu-Sama por nós, que está nos 

trazendo de volta a Deus. 

Quem não quer ficar ouvindo Meishu-Sama ao ver as palestras de Kyoshu-Sama, vai sair 

da Igreja, viu! Os senhores sabiam? Quem não respeita Meishu-Sama quando ouve Masaaki-
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Sama e Kyoshu-Sama, é porque quer sair da Igreja. Porque não consegue encarar Meishu-

Sama de frente, quer continuar fazendo o que sempre quis fazer. 

Essas palestras, essas revelações de Deus trazidas através de Masaaki-Sama, elas têm uma 

intenção única, um ponto único: nos trazer de volta a Deus, nos tirar da direção do precipício 

para onde estávamos andando, totalmente dependente dos ministros e reverendos que 

cobriram nossos olhos, que esconderam Meishu-Sama. 

Masaaki-Sama está abrindo meus olhos, está me fazendo voltar para Deus, está me 

fazendo voltar para o caminho de Luz, o caminho de Jesus, o caminho de Meishu-Sama, está 

me trazendo de volta para Deus, o caminho que traz a verdadeira felicidade. 

A dureza das suas orientações – são duras, não são? – só são sentidas quando nós estamos 

fora do caminho, os senhores sabiam? Quanto mais fora do caminho de Deus nós estivermos, 

mais elas doem. 

Vou repetir. Prestem atenção! Quanto mais fora do caminho de Deus, mais fazemos o 

que queremos, do jeito que queremos, da forma como queremos, para a nossa própria 

conveniência. 

Quanto mais afastados do caminho de Deus, sem perceber, mais desrespeitamos a Deus. 

Por mais que falemos de Deus, O desrespeitamos. Quanto mais afastados do caminho de 

Deus, das orientações de Kyoshu-Sama, mais desrespeitamos a Jesus, a Meishu-Sama e a 

Kyoshu-Sama. 

Quando estou afastado de Deus, quando Deus não é a minha prioridade, quando a 

prioridade é minha felicidade, a minha vida, o que eu quero fazer, sabe o que acontece? Não 

aceito a orientação de Kyoshu-Sama nem de Masaaki-Sama. Foi essa postura que motivou eles 

a chutarem Kyoshu-Sama da Igreja. 

É isso que eu sinto, pois eu também agi assim. Quanto menos aceitamos Deus, mais as 

orientações de Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama doem. Só de mostrar, já não querem nem 

ver. Não é isso? Aí julgam, falam mal. As pessoas mentem e falam que as orientações de 

Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama não tem nada a ver com as Sagradas Palavras de Meishu-

Sama. Inventam falsidades. 

Olhem como são poderosas as palavras de Deus que estamos recebendo! 



 
13 

Essas orientações de Masaaki-Sama existem para mim como uma bússola. É minha 

bússola para me alinhar e me direcionar, verdadeiramente, com o sentimento e com a 

vontade de Meishu-Sama. Os senhores aceitem ou não, é assim que eu vejo. 

Eu preciso da orientação do Masaaki-Sama e de Kyoshu-Sama para eu não perder a 

direção da linha que me traz a salvação, da linha que vai trazer a salvação aos meus 

antepassados, a todas as pessoas. 

Essas orientações visam o meu alinhamento com Jesus Cristo. Essas orientações nos 

fazem alinhar com a vontade de Deus para que possamos voltar nossos corações e nossas 

ações a Deus e retornarmos nossas vidas a Ele. Até hoje, usamos tudo como nosso: meu carro, 

minha vida, minha respiração, meu dinheiro, meu trabalho, minha saúde, minha esposa, meu 

filho, meu país, meu candidato a presidente, não foi assim? 

Essas orientações nos ajudam a retornar tudo para Deus. Quando nos alinharmos a Deus, 

aí sim, aí sim! Quando nos alinharmos a Deus e O respeitarmos, sentiremos paz, esperança, 

coragem, determinação e felicidade. 

Tudo o que eu falei para os senhores hoje, eu ignorei por muito tempo. Eu não sabia. Eu 

não sabia todas as Sagradas Palavras ou os Ensinamentos de Meishu-Sama. Eu não sabia. Eu 

achei que sabia pelos livros que lia, pelas orientações que me foram dadas, eu não sabia de 

tudo, viu? Kyoshu-Sama está nos trazendo a parte mais importante das Sagradas Palavras. 

Hoje nós sabemos, não é isso? Ao saber dessa verdade, o que precisamos fazer? 

Vamos todos refletir: “Poxa, eu não sabia que Meishu-Sama amava Jesus Cristo. Eu não 

sabia que a Igreja Mundial do Messias surgiu pela vontade de Deus para que nós voltássemos 

a respeitar, a glorificar, a servir, a louvar ao Pai! Eu não sabia que a Igreja Mundial do Messias 

surgiu como o instrumento mais importante para a salvação da humanidade, que ela é o maior 

tesouro de Deus que nos foi revelado. Eu não sabia. Hoje eu sei! Como eu não sabia, quantas 

coisas erradas eu fiz! Então, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso pedir perdão. Para eu 

poder servir nesta Igreja de corpo e alma, eu preciso pedir perdão. Perdão, Deus, perdão, 

Meishu-Sama. Como eu era arrogante, como eu era presunçoso, como eu ensinei errado às 

pessoas, como eu tratei errado a minha família, como eu julguei meus irmãos cristãos, como 

eu desrespeitei a Jesus. Me perdoe. Me perdoe, preciso pedir perdão.” 

Esse caminho, é o caminho do perdão. Sem perdão, não existe salvação. Se não pedirmos 

perdão, não entraremos na porta da casa de Deus. 
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Eu gostaria de, mais uma vez, em nome de Kyoshu-Sama, convidar a todos os senhores, 

para que juntos, nos preparássemos a partir de hoje para participar da Cerimônia Especial de 

Comemoração do Nascimento do Messias. Eu sei que muitos dos senhores já vem se 

preparando para receber a permissão de participar. Mas não achem que nós vamos participar 

porque queremos não, viu? Precisamos ganhar a permissão de Deus. 

Essa Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias não é para qualquer 

um não, viu? Não fiquem achando: “Ah, eu vou porque eu quero, eu vou porque o ministro 

me convidou”. 

Essa Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento de Messias é o ato mais sagrado 

que as nossas almas vão vivenciar e presenciar nessa vida física. É como se nós estivéssemos 

ali, juntos, celebrando o nascimento de Jesus. É como se nós estivéssemos juntos, recebendo 

o nascimento físico de Meishu-Sama. É como se nós estivéssemos juntos a Meishu-Sama, 

celebrando e agradecendo ao Pai por nos permitir, através de Meishu-Sama, seguir os passos 

de Jesus e de Meishu-Sama, como nossos modelos. 

Eu gostaria de pedir aos senhores que, por favor, se esforcem. Está bem? 

E para finalizar, eu gostaria que acessassem a nossa homepage, ou a página do Facebook, 

e assistissem, por favor, o vídeo do Masaaki-Sama intitulado: “Mesmo que você acabe 

perdendo o mundo inteiro, almeje a vida”, está bom? Gostaria que estudassem bastante essa 

mensagem. 

Muito obrigado a todos, e que o amor, a proteção de Deus e o conforto Dele estejam 

presentes em todos os senhores durante esse mês de abril. 

Fiquem com Deus. Muito obrigado. 


