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Palestra do Rev. Michio Shirasawa 
Culto de Prece pela Colheita 

Nave da Sede da Igreja Su no Hikari, Solo Sagrado de Atami 
2 de março de 2019 

 
 

Felicitações a todos pelo Culto de Prece pela Colheita! 
Após o Risshun (Início da Primavera), adentramos a estação em que sentimos a suave brisa 

da primavera. Os senhores, alicerçados na diretriz “Caminharemos sempre unidos ao sentimento 
de Kyoshu-Sama”, têm se empenhado em percorrer o caminho que, tendo Meishu-Sama como 
modelo, fará com que nasçamos de novo como filhos de Deus – Messias. Como alguém que 
partilha do mesmo sentimento, sinto-me realmente encorajado e grato pelo empenho de todos. 

Sejam todos bem-vindos ao Solo Sagrado de Atami! 
Há pouco, tivemos a permissão de realizar solenemente o culto de hoje, sob as orações de 

Kyoshu-Sama, que rege a liturgia da nossa religião. 
Também contamos com a grandiosa colaboração da Igreja Su no Hikari para que o culto de 

hoje fosse realizado. Portanto, desejo expressar minha mais sincera gratidão ao presidente Narii 
e a todos os ministros e funcionários. Muito obrigado! 

Há pouco, tivemos o magnífico relato de experiência de fé da Sra. Yoko Ishikawa, do Johrei 
Center Kasukabe, ligado à igreja Sakitama, da Região Leste (À tarde: Há pouco, tivemos o 
magnífico relato de experiência de fé do Sr. Tetsuo Yoshida, da igreja Minato, da Região Shinsei). 

Escutamos o relato de um importante aprendizado através das orientações de Kyoshu-Sama. 
Escutei-o, aceitando que este relato é uma bênção concedida por Deus a cada um de nós, e 
partilhei do mesmo sentimento, entregando-o a Deus. Muito obrigado! 

 
Bem, tenho agora uma notícia entusiasmante para transmitir aos senhores. 
Hoje distribuímos o comunicado sobre a divulgação de salmos em estilo tanka compostos 

por Kyoshu-Sama. A partir de abril, esses salmos serão mensalmente publicados na revista 
Shin-Zen-Bi (Verdade, Bem e Belo), publicação oficial da nossa Igreja. 

Através dos salmos compostos pelas gerações de Kyoshu – Líder Espiritual, que teve início 
com Meishu-Sama, tivemos aprendizados ilimitados e fomos confortados pelo seu conteúdo. 

Nos 31 caracteres que compõem os salmos em estilo tanka, está condensado o sentimento 
do compositor. Kyoshu-Sama nos transmite o verdadeiro sentimento de Deus e Meishu-Sama. O 
fato de termos contato com os salmos compostos por ele é algo importantíssimo para 
aprofundarmos a nossa fé. 

Assim como ocorreu pelo contato com a letra do Hino Regresso ao Lar, composta por 
Kyoshu-Sama, através dos salmos compostos por ele teremos a magnífica oportunidade de nos 
aproximarmos do seu sentimento e, além disso, do sentimento de Deus e Meishu-Sama. 
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Através dos salmos de Kyoshu-Sama, vamos aceitar veemente o seu sentimento e, cada vez 
mais, sermos agraciados com uma grandiosa criação. 

Há outro comunicado muito importante. 
A Igreja Su no Hikari realizou a eleição da diretoria executiva, dando assim início a uma 

nova estrutura organizacional. 
Na eleição, realizada no último dia 28 de fevereiro, o reverendo Keiichiro Narii foi reeleito 

para mais um mandato como representante da diretoria – presidente. Em seguida, realizou-se 
solenemente na nave da sede da Igreja Su no Hikari a Cerimônia de Outorga do Certificado de 
Reconhecimento, na qual ele recebeu diretamente das mãos de Kyoshu-Sama o certificado que o 
reconhece como Presidente da Igreja Su no Hikari. 

Também participaram da cerimônia a Sra. Mayumi Okada e o Masaaki-Sama, bem como os 
diretores executivos da Igreja Su no Hikari e os diretores da Sede Central Izunome. 

Na cerimônia, Kyoshu-Sama transmitiu ao reverendo Narii uma mensagem referente à 
outorga do certificado de reconhecimento. Ao escutar as palavras de Kyoshu-Sama, senti ser um 
conteúdo extremamente importante e, junto ao reverendo Narii, solicitei permissão para 
transmiti-la aos membros. Kyoshu-Sama aceitou de bom grado o nosso pedido e, portanto, 
gostaria agora de ler essa mensagem na íntegra para os senhores: 

 
Palavras de Kyoshu-Sama 

Outorga do Certificado de Reconhecimento do Presidente Narii 
 

Há pouco, recebi de Meishu-Sama a permissão de realizar, solenemente, a outorga 
do certificado que reconhece o reverendo Narii como presidente da Igreja Su no Hikari. 

Atualmente, nossa religião sofre uma grande transformação, mas penso que isto seja 
a manifestação de estarmos sendo guiados dentro de uma etapa completamente nova da 
criação. 

Em meio a isso tudo, tem sido citado o ato de reconhecimento do Kyoshu – Líder 
Espiritual, e isto veio à tona e está sendo tratado como um problema. 

Portanto, sinto que eu próprio tenho que refletir a respeito do ato de reconhecimento 
do Kyoshu. 

Determinamos o rumo e a diretriz com as quais devemos seguir em frente, 
analisamos situações e conversamos a seu respeito, ao mesmo tempo em que tomamos 
uma decisão e a colocamos em prática. Entretanto, em nossa Igreja é estipulado que o 
reconhecimento do Kyoshu é necessário. Acredito que isso mostra como é importante 
para nós, não ficarmos satisfeitos com as análises e decisões feitas apenas pelo ser 
humano, mas que devemos relatar o que analisamos e decidimos a Meishu-Sama, e 
priorizar a sua vontade. 

Para poder concretizar o próprio propósito da criação, Deus utiliza os nossos 
sentimentos, atuando constantemente neles, esforçando-Se assim, para Se relacionar 
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conosco. 
Creio que, por causa disso, nos é permitido relatar algo a Deus por intermédio de 

Meishu-Sama. 
Correspondendo a este grandioso amor, sinto que devo reconhecer e agradecer a 

Deus por estarmos recebendo Seu perdão e criação, mesmo que seja através de fatores 
que pensamos não ter muito significado para Deus. Também sinto que relatar tudo a 
Deus pelo nome Messias, que é uno a Meishu-Sama, e voltarmos nossos corações a Ele, é 
uma parte muito importante da nossa dedicação na Obra Divina de Meishu-Sama. 

Sinto-me profundamente grato e encorajado por saber que a Igreja Su no Hikari 
partilha comigo o mesmo sentimento, apoiando-me sempre. 

Confio plenamente no Presidente Narii, que foi escolhido dentre os senhores para 
representá-los. 

Também tenho total confiança nos diretores executivos da Igreja Su no Hikari, 
liderados pelo Presidente Narii, bem como nos diretores da Sede Central Izunome, que 
caminham junto ao Presidente Narii, e nos componentes da Toho no Hikari Kyoku 
(membros da MOA Toho no Hikari que se filiaram a Igreja Su no Hikari). Tenho, 
portanto, grande esperança quanto ao caminho que os senhores percorrerão daqui por 
diante. 

Pretendo aproximar-me da verdadeira fé que nos foi e continua sendo mostrada por 
Deus, através de Meishu-Sama. Para que possamos ser úteis no trabalho de salvação da 
humanidade, que adentrou uma etapa completamente nova que supera as diferenças 
entre povos, culturas e idiomas, espero poder seguir em frente com todos os senhores, que 
são liderados pelo Presidente Narii. Conto, portanto, com a vossa colaboração. 

Muito obrigado. 
 

Yoichi Okada 
Kyoshu – Líder Espiritual da Igreja Messiânica Mundial 

 
Eis a mensagem de Kyoshu-Sama. 
Sinto que até hoje eu também analisei e decidi inúmeros fatores, pessoais e corporativos, 

baseando-me somente na minha análise e decisão pessoais. Entretanto, ao escutar essas 
palavras de Kyoshu-Sama, senti o quão importante é relatarmos a Meishu-Sama tudo o que 
analisamos e decidimos, até mesmo o que achamos não ter muita importância para Deus, pois 
isso é uma atitude de respeito para com Ele. Para mim, tornou-se uma cerimônia em que tive um 
grande aprendizado. 

A Igreja Su no Hikari, liderada pelo presidente Narii e pelo reverendo Nakadomari, 
Presidente da Igreja Mãe, é uma Igreja Filial que, por muitos anos, baseou-se na diretriz “Seguir a 
postura de Kyoshu-Sama e suas palavras”, dedicando sob as orientações de Kyoshu-Sama, 
independentemente das dificuldades enfrentadas. 
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Como é do conhecimento de todos, nós, membros e ministros da Sede Central Izunome, 
atualmente temos permissão de realizar nossas atividades graças à pessoa jurídica religiosa 
“Igreja Messiânica Mundial – Igreja Su no Hikari”. O fato de a Igreja Su no Hikari, com a qual 
partilhamos o mesmo sentimento e nos acolheu calorosamente, ter uma nova diretoria executiva 
é também algo muito importante para todos nós da Sede Central Izunome. 

Desejo continuar caminhando com perseverança, unido a todos os membros e ministros da 
Igreja Su no Hikari e, portanto, espero poder contar com a compreensão e colaboração de todos 
os senhores. 

Bem, hoje celebramos o Culto de Prece pela Colheita. Oferecemos a Deus no altar sementes 
das mais variadas verduras e legumes. Todavia, sinto que não são somente as sementes, que são 
visíveis aos nossos olhos, que devem ser ofertadas a Deus. Creio que cada um de nós deve 
ofertar-Lhe nossos próprios sentimentos. 

Orei no Culto de Prece pela Colheita deste ano com um sentimento diferente do que tive até 
hoje. Até então, voltava-me a Deus e orava: “Rogo a Vós que, durante todo este ano, tenha a 
permissão de ser contemplado com uma colheita abundante”. Orava, dessa forma, centralizado 
na vontade do ser humano. Obviamente, não há mal nenhum em orar rogando pela abundância 
da colheita. Nossa vida é alicerçada nas orações e esforços dos agricultores, e temos que ter 
profunda gratidão por isso. 

Através das inúmeras orientações que recebemos de Kyoshu-Sama até hoje, sinto que quem 
é o pai de toda a vida, aquele que unifica tudo e tem força para evoluir e criar todas as existências, 
é Deus! E para acolher o ser humano e tudo o que existe em Seu Paraíso, Deus está 
proporcionando a todos nós bênçãos em abundância. 

Dentro da brisa da primavera, podemos apreciar o crescimento abundante dos brotos das 
verduras e legumes. Eis o que vem a ser a manifestação do amor de Deus, que é o pai de toda a 
vida. 

Creio que precisamos despertar para o fato de que estamos recebendo a ilimitada bênção 
de sermos criados e educados junto a todas as existências. Sinto que precisamos servir a Deus 
para que a Sua vontade seja concretizada. 

Creio que, ao aceitarmos o desejo e a atuação de Deus, temos que orar pedindo para 
regressarmos ao Paraíso com todas as existências, durante o processo de criação e educação, que 
é a manifestação do amor de Deus. 

Quanto à preparação para o culto de hoje, percebi que precisava mudar a concepção que 
tive até hoje. Sinto-me realmente grato por isso e desejo expressar minha gratidão a Deus. 

Junto aos produtos agrícolas, vamos nos empenhar durante todo o ano para termos a 
permissão de ter um crescimento ainda maior, empenhando-nos nas dedicações em prol da 
concretização do propósito de Deus, e recebendo a bênção de sermos criados e educados por 
Ele. 
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Assim como no ano passado, neste ano Kyoshu-Sama também realizará viagens 
missionárias por todo o Japão. 

Em fevereiro, ele visitou Osaka, onde foi realizada uma Cerimônia de Outorga do Ohikari, 
conjunta com a Igreja Su no Hikari, e participou de encontros com membros. 

A partir do dia 8 de março, está agendada uma viagem missionária de três dias à Região 
Chubu e, nos dias 23 e 24 do corrente mês, Kyoshu-Sama irá se encontrar com membros da 
igreja Hamamatsu, na Região Shinsei. No final do mês de março, será realizado o Culto da 
Primavera na cidade de Osaka. Expresso minha mais sincera gratidão a Deus e a Meishu-Sama, 
pois não existe nada mais gratificante para nós, membros, do que conseguir interagir com 
Kyoshu-Sama sem nenhum empecilho. 

Além das viagens por todo o Japão, este ano Kyoshu-Sama realizará viagens missionárias 
aos Estados Unidos, em abril, ao Brasil, em julho, e à Europa (Alemanha e Portugal), em 
novembro. 

Alicerçados na diretriz “Caminharemos sempre unidos ao sentimento de Kyoshu-Sama”, 
existem hoje muitos membros no mundo inteiro que, através das palavras de Kyoshu-Sama, 
estão alinhados no mesmo sentimento e percorrem o caminho que nos levará à verdadeira 
salvação que Meishu-Sama tem nos mostrado. 

Estamos fortemente ligados a Meishu-Sama, que recebeu o sagrado nome Messias, e, junto a 
toda a humanidade e todas as existências, tivemos a permissão de conhecer a Verdade de 
despertarmos pelo nome Messias, que brilha intensamente no interior de cada um de nós, e de 
estarmos recebendo a criação para nascermos de novo como filhos de Deus. 

Este despertar - esta percepção – é a oportunidade de ouro para sermos abençoados com a 
salvação única, que não se repete, através do perdão que Deus está nos concedendo. 

Nós, da Sede Central Izunome, acreditamos que o verdadeiro sentimento de Meishu-Sama 
ao criar a Sekai Meshiya Kyo (Igreja Mundial do Messias), em outras palavras, o nascer de novo 
como um Messias – a última realização de Meishu-Sama como a conclusão da sua obra – é a 
essência da salvação tão almejada pela humanidade, a boa-nova que cremos ter como missão 
transmitir ao mundo inteiro. Assim sendo, antecipamo-nos à humanidade ao tomar ciência 
dessa Verdade. 

Senhoras e senhores, vamos percorrer com perseverança este caminho da salvação através 
do nome Messias, que é uno a Meishu-Sama. E, tendo a diretriz “Caminharemos sempre unidos 
ao sentimento de Kyoshu-Sama” como nossa palavra-chave, vamos seguir em frente repletos de 
alegria, liderados por Kyoshu-Sama, carregando em nossos corações a grandiosa esperança de 
nascermos de novo como filhos de Deus. 

Estarei ansioso para reencontrar os senhores no Culto da Primavera, em Osaka. 
Muito obrigado! 

 

 


