Saudação do Rev. Michio Shirasawa – Presidente da Sede Central Izunome
Culto do Início da Primavera

Auditório Tenshu, Hotel Nagoya Castle, Japão
4 de fevereiro de 2019

Felicitaçõ es a todos pelo Culto do Inı́cio da Primavera!
Há pouco, realizamos o culto que celebra o Risshun (Inı́cio da Primavera) com a
presença de Kyoshu-Sama, que o oficiou. Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama,
louvamos junto a todos os seres humanos, nossos ancestrais e antepassados, e com todas as
existê ncias, as bê nçã os que Deus nos concede.
Fazia 2 anos que nã o tı́nhamos a permissã o de receber Kyoshu-Sama neste culto.
Desejo expressar minha mais sincera gratidã o a Kyoshu-Sama, por ter aceito o pedido para
participar deste culto.
Kyoshu-Sama, muito obrigado!
Hoje també m estã o presentes a Sra. Mayumi Okada e o Masaaki-Sama. Portanto,
gostaria agora de apresentá -los aos senhores. Sra. Mayumi, Masaaki-Sama, peço licença para
solicitar-vos que se levantem.
Muito obrigado!
Posteriormente, receberemos a saudaçã o do Masaaki-Sama!

Gostaria agora de apresentar os participantes vindos do exterior.
Estamos recebendo no culto de hoje o reverendo Yoshiro Nagae, presidente da Igreja
Mundial do Messias – Brasil, e o ministro Fernando Alambert e esposa, vindos de Portugal.
Vamos saudá -los com uma calorosa salva de palmas.
Muito obrigado!
No Brasil, como já vos foi informado, nasceu a Igreja Mundial do Messias, que é uma
instituiçã o religiosa centralizada em Kyoshu-Sama. Em Portugal, muitos membros tomaram
a firme decisã o de caminhar unidos ao sentimento de Kyoshu-Sama, liderados pelo ministro
Fernando Alambert. Para nó s, seguidores de Meishu-Sama no Japã o, isto é uma notı́cia muito
encorajadora.
Vamos nos unir aos membros no mundo inteiro para caminharmos sempre unidos
ao sentimento de Kyoshu-Sama!

També m estamos recebendo mais um visitante ilustre; o senador Kunihiko Muroi,
que é membro da câ mara dos conselheiros do parlamento japonê s. Ele veio participar do
culto e orar junto conosco. Senador Muroi, queira se levantar, por gentileza.
Muito obrigado!
O senador Muroi, membro da nossa Igreja há muitos anos, tem dado continuidade a
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inú meras atividades voltadas para desenvolver a verdadeira polı́tica nacional, tendo como
base a leitura e prá tica dos Ensinamentos de Meishu-Sama e das palavras de Kyoshu-Sama.
Dentre essas atividades, destaca-se o fato de ele ser o coordenador da Associaçã o de
Senadores que Incentivam a Agricultura Orgâ nica, pela qual tem se empenhado para
propagar por todo o Japã o o mé todo de Agricultura Natural proposto por Meishu-Sama, ao
apresentar propostas de emendas constitucionais no Ministé rio da Agricultura.
Perante a atual purificaçã o da Igreja, ele, assim como todos nó s, decidiu caminhar
unido ao sentimento de Kyoshu-Sama e solicitou, prontamente, sua afiliaçã o à Sede Central
Izunome. Ele está nos apoiando muito, tanto no â mbito pessoal como por ser uma pessoa
pú blica.
No ano passado, o primeiro culto realizado pela Sede Central Izunome com a
presença de Kyoshu-Sama foi o Culto do Paraı́so Terrestre e Encontro Nacional de Membros.
Até poucos dias antes do culto, tivemos inú meras dificuldades para definiçã o do local.
Contudo, graças à colaboraçã o do senador Muroi, conseguimos fechar a reserva do Hotel
Rihga Royal, em Osaka.
Em julho deste ano, teremos uma eleiçã o para definir a nova bancada do senado
japonê s. Esperamos que o senador Muroi seja reeleito, para que possamos continuar
contando com seu apoio e colaboraçã o para com as atividades da Sede Central Izunome. Peço,
humildemente, a colaboraçã o de todos os senhores.

Bem, ao refletir sobre o dia de hoje, foi há dois anos, no Culto do Inı́cio da Primavera,
que Kyoshu-Sama esclareceu a situaçã o em que se encontrava. Seguindo a vontade de
Meishu-Sama, ele nos relatou a realidade da Igreja Izunome. A diretoria daquela é poca,
percorria um caminho completamente oposto ao princı́pio de instituiçã o da Igreja Izunome:
“Estabelecer o sistema de Obra Divina centralizado em Kyoshu-Sama”. Isso ficou mais do que
claro aos olhos de qualquer pessoa.
Posteriormente, a diretoria da Igreja Izunome descartou completamente o
estabelecimento desse sistema institucional centralizado em Kyoshu-Sama, uniu-se a MOA
Toho no Hikari e, como todos sabem, passou a objetivar a expulsã o e exclusã o de KyoshuSama.
Penso de forma diferente da deles. Eu, como diretor executivo da Igreja Izunome,
refleti sobre a purificaçã o pela qual a nossa religiã o está passando e sinto ter causado um
grande transtorno a Kyoshu-Sama e a todos os membros, fazendo com que todos vivessem
momentos muito difı́ceis.
Portanto, peço sinceras desculpas a Kyoshu-Sama e a todos os senhores.
Desculpem-me, por favor! (Apó s pedir desculpas, o reverendo Shirasawa fez uma
longa reverê ncia para expressar seu sentimento)
Todos os diretores executivos da Sede Central Izunome estã o arrependidos dos erros
cometidos no passado e reafirmamos, neste significativo dia do Culto do Inı́cio da Primavera,
nosso compromisso de caminharmos sempre unidos ao sentimento de Kyoshu-Sama.
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Junto a todos os seguidores de Meishu-Sama, desejamos sempre caminhar com
Kyoshu-Sama, e esperamos que os senhores aceitem nosso mais sincero pedido de desculpas,
solicitando també m poder contar com a vossa compreensã o e colaboraçã o.

No ano passado, foi-nos permitido instituir a Sede Central Izunome graças ao
encorajador suporte dos membros. Com isso, Kyoshu-Sama pô de interagir livremente com
os membros e caminhamos desde entã o objetivando a criaçã o de um sistema institucional
pelo qual os senhores possam buscar verdadeiramente Meishu-Sama.
Ao percorrermos esse caminho, tivemos contato com o sagrado nome Messias,
graças as orientaçõ es de Kyoshu-Sama, e nos foi permitido perceber o propó sito de Deus, que
é fazer com que nos tornemos Seus filhos.
També m foi no ano passado que Kyoshu-Sama passou a nos liderar na difusã o da fé ,
ao interagir amigavelmente com os membros em vá rios locais por todo o Japã o, podendo
assim transmitir o verdadeiro desejo de Meishu-Sama. Foi, portanto, um ano especial.
A emoçã o que sentimos com as viagens missioná rias de Kyoshu-Sama ficará
eternamente gravada em nossos coraçõ es. Logo mais, será exibido um vı́deo documentá rio
de todas as atividades realizadas durante todo o ano. Aguardem ansiosamente.
A diretriz da nossa Igreja para este ano é : “Caminharemos sempre unidos ao
sentimento de Kyoshu-Sama”. Espero que todos os membros possam se unir cada vez mais e
que possamos, mais do que no ano passado, percorrer com determinaçã o pelo caminho
indicado por Meishu-Sama para conseguirmos nascer de novo como filhos de Deus.
No pró ximo dia 12 de fevereiro, o livreto “Quem Somos Nós – Nascemos na Terra para
nos tornarmos filhos de Deus”, elaborado junto a Kyoshu-Sama e ao Masaaki-Sama, será
entregue em todas as unidades no Japã o. Penso que, o que Meishu-Sama mais deseja de cada
um de nó s é que caminhemos com esse livreto em mã os, e nos empenhemos para transmitir
a verdadeira salvaçã o.

Alé m disso, no culto de hoje iremos oferecer a Deus o coro Aleluia, do orató rio “O
Messias”. Esse coro é o 42º movimento do orató rio composto por Friedrich Handel (16851759), e Meishu-Sama o escutou tanto, que o trecho desse coro no disco de vinil que ele
escutava frequentemente ficou completamente desgastado. No Templo Messias (atual
Templo Messiâ nico), construı́do por Meishu-Sama no Solo Sagrado de Atami, havia um fosso
de orquestra preparado especialmente para que o coro fosse executado naquele local.
Meishu-Sama també m apontou a profunda relaçã o entre o coro Aleluia e o cristianismo. EÉ ,
portanto, um canto de louvor que possui um profundo significado.
O livreto do culto de hoje conté m o convite para que todos participem desse projeto
para oferecermos o coro Aleluia no Culto do Paraı́so Terrestre deste ano. Esperamos poder
contar com a compreensã o e participaçã o do maior nú mero de pessoas.
Os coristas que cantarã o o coro hoje sã o instrutores que estã o realizando
aprimoramentos por todo o Japã o. Gostaria que todos escutassem o coro Aleluia com o
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sentimento de louvarmos a Deus, que salva tudo envolvendo-nos em Suas mã os.

Espero que, ao participarmos deste Culto do Inı́cio da Primavera, sejamos capazes
de regressar ao Paraı́so que brilha intensamente em nosso interior. Ao mesmo tempo em que
somos convidados a adentrar na etapa completamente nova da criaçã o e educaçã o que Deus
nos proporciona, suave como a brisa da primavera, e espero que possamos caminhar com
passos firmes junto a Kyoshu-Sama, nossos antepassados e todas as existê ncias.
Muito obrigado!
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