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Há 66 anos, no dia 19 de abril de 1954, dez meses antes de sua ascensão, Meishu-Sama 

recebeu uma purificação – um derrame cerebral. 

Após essa purificação, Meishu-Sama disse algo várias e várias vezes – algo que é 

realmente sério e importante para nós, seguidores de Meishu-Sama. Meishu-Sama disse: 

“De agora em diante, será a era do sonen”, ou seja, a era da mente e do pensamento. “De 

agora em diante, será a era do sonen. O Johrei já não é mais tão importante. Em primeiro 

lugar vem o sonen. Orem no coração”. 

Repito. Meishu-Sama disse: “De agora em diante, será a era do sonen. O Johrei já não é 

mais tão importante. Em primeiro lugar vem o sonen. Orem no coração”. 

Talvez muitos de vocês, até hoje ou até pouco tempo atrás, não conheciam essa 

declaração de Meishu-Sama. Mas agora que todos a conhecem, o que vocês farão a respeito 

disso? O que nós devemos fazer a respeito disso? Será que devemos somente ignorá-la? 

Será que devemos interpretá-la da maneira que nos convém, para podermos continuar 

fazendo o que temos feito até hoje? Ou será que devemos recebê-la exatamente como ela 

é? 

Deixem-me enfatizar que essa declaração: “De agora em diante, será a era do sonen. O 

Johrei já não é mais tão importante”, não é algo que foi dito por Kyoshu-Sama. Ela veio de 

Meishu-Sama. Ela veio de Meishu-Sama! “O Johrei já não é mais tão importante” – ela veio 

de Meishu-Sama! 

E sabem o que mais? Por muito tempo, nós temos ignorado isso. Essa declaração de 

Meishu-Sama foi divulgada na revista oficial da Igreja no ano de 1955 (Revista Paraíso 

Terrestre N.º 68), logo após a ascensão de Meishu-Sama, mas nós temos ignorado ela por 

muito tempo, dizendo que “o Johrei é a prática mais importante para nós” enquanto 

Meishu-Sama, de fato, disse que o Johrei não é mais tão importante. 

Um dia, quando vocês forem para o Céu e se encontrarem com Meishu-Sama, ele pode 

lhes perguntar: “Eu disse para você que o Johrei já não é mais tão importante e que, a partir 
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de então, será a era do sonen. Lembra-se disso? O que você fez a respeito disso?”. Talvez ele 

faça uma pergunta como essa para cada um de vocês. 

Como vocês responderão a essa pergunta? O que vocês dirão para Meishu-Sama? 

Temos que tomar uma decisão. Como devemos responder a essa declaração de Meishu-

Sama a respeito do Johrei e do sonen? Cabe a cada um de nós decidir. 

Para aqueles que decidiram ignorá-la ou interpretá-la da maneira que convém às suas 

necessidades, não tenho nada a dizer, exceto que espero que eles possam se tornar 

verdadeiros seguidores de Meishu-Sama um dia. 

Mas para aqueles que estão dispostos em aceitá-la e acreditar em Meishu-Sama de todo 

o seu coração, eu tenho uma boa notícia: temos Kyoshu-Sama conosco. 

Se aceitarmos cem por cento essa declaração de Meishu-Sama, está claro que nós não 

podemos ter o Johrei como nossa prática principal por mais tempo, pois Meishu-Sama está 

dizendo que o Johrei já não é mais tão importante. Como podemos continuar algo que 

Meishu-Sama disse não ser mais tão importante? E, para nós, talvez seja muito difícil – não 

é? – se tivermos que abandonar totalmente o Johrei. 

Mas Kyoshu-Sama está dizendo que nós não precisamos abandonar o Johrei. 

Ele está dizendo que o verdadeiro Johrei não é realizado por nós – com nós levantando 

nossa mão. Ele está dizendo que o verdadeiro Johrei é realizado por Deus. Dentro de cada 

um de nós, dentro de toda a humanidade, Deus está levantando Sua mão do Johrei para 

nós. Kyoshu-Sama está dizendo que Deus emite Sua luz do Johrei a cada um de nós para 

que possamos regressar onde a Luz está, onde Deus está – para que possamos estar em 

união com Deus e viver com Ele no Paraíso. 

Meishu-Sama disse: “O Johrei já não é mais tão importante”. Kyoshu-Sama está 

dizendo que, o que Meishu-Sama quis dizer com isso, é que o ato físico de levantar a mão 

para ministrar Johrei “não é mais tão importante”. 

Meishu-Sama disse: “De agora em diante, será a era do sonen... Em primeiro lugar vem 

o sonen... Orem em seu coração”. Kyoshu-Sama está dizendo que, o que Meishu-Sama quis 

dizer com isso, é que precisamos reconhecer que Deus e Sua mão do Johrei existem em 

nosso coração e que a verdadeira obra do Johrei por Deus é realizada dentro de nós o tempo 

todo. 

Kyoshu-Sama está dizendo que, o que Meishu-Sama quis dizer com sua declaração, é 
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que Deus não vai mais realizar Sua obra de salvação pelo ato de nós levantarmos a mão do 

Johrei, mas sim que Deus vai realizá-la através do nosso coração. 

Então, o que significa para Deus realizar Sua obra de salvação através do nosso 

coração? 

Em nossa vida cotidiana, através de muitos fatores – como nosso relacionamento com 

a nossa família, amigos ou vizinhos – muitas emoções surgem em nosso coração, não é? 

Essas emoções chegam até vocês porque a Luz de Deus está iluminando o seu coração. 

Imaginem: quando a luz incide sobre algo, ela cria uma sombra, não é? É exatamente assim. 

Todos os pensamentos e sentimentos negativos que vocês sentem são como sombras. Deus 

está iluminando o coração de todos vocês, e Ele está mostrando a todos as sombras para 

que Ele possa salvá-las. 

Nossa tarefa é entregar obedientemente o que sentimos nas mãos de Deus, porque Ele 

está sempre levantando Sua mão do Johrei para nós. Ele está sempre iluminando nosso 

coração. 

Meishu-Sama disse que de agora em diante precisamos orar em nosso coração. Ele está 

dizendo que, de agora em diante, essa é a tarefa de seus seguidores. Portanto, vamos orar 

em nosso coração e entregar tudo o que sentimos nas mãos de Deus, pois é assim que 

conseguimos servir verdadeiramente na obra do Johrei na era do sonen, na nova era. 

 

Agora, eu preciso lhes dizer mais uma coisa. Quando Meishu-Sama disse: “De agora 

em diante, será a era do sonen. O Johrei já não é mais tão importante”, ele estava falando 

apenas do Johrei? Ele se referiu apenas ao Johrei? Eu acho que não. Acho que ele também 

está se referindo a todas as atividades físicas que ele nos legou, incluindo a Agricultura 

Natural e a Arte. 

Pensem bem: Meishu-Sama está dizendo que nós estamos agora na era do sonen – a era 

da mente e do pensamento. Tanto o sonen, como a mente e o pensamento são invisíveis, não 

são? Meishu-Sama está dizendo que entramos no mundo onde o invisível vem primeiro. 

Isso significa que, até então, vivíamos em um mundo onde o que é visível vinha primeiro. 

E, qual foi a atividade visível que foi realizada com a mais alta consideração na nossa Igreja 

quando Meishu-Sama fez sua declaração? O Johrei, não é? 

Ao dizer que “o Johrei já não é mais tão importante” e que “será a era do sonen”, 
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Meishu-Sama estava nos dizendo que a salvação por Deus será agora realizada, não através 

daquilo que é visível, como o Johrei e outras atividades físicas, mas sim através do que é 

invisível, como o nosso sonen, mente e pensamento. 

Quão revolucionário Meishu-Sama foi! 

Ele sabia que seus seguidores contavam muito com o Johrei, mas disse que isso já não 

era mais tão importante! Ele disse que era hora de seguirmos em frente. Por quê? Não foi 

porque Deus lhe disse isso? Não foi porque Deus disse para Meishu-Sama: “Agora vou usar 

o sonen de toda a humanidade para avançar a Minha salvação”? 

E, recebendo essa vontade de Deus, Meishu-Sama nos legou essa mensagem que é tão 

crucial para nós, seguidores de Meishu-Sama. 

Então, como podemos ignorar essa mensagem? 

Como podemos evitar uma mensagem tão importante que Meishu-Sama nos legou? E 

lembrem-se, ele também estava com muitas dores por causa do derrame cerebral. Ele nos 

legou essa mensagem enquanto sentia muitas dores. Por quê? Não teria sido por nós? Não 

teria sido por toda a humanidade? Não foi pela salvação de toda a humanidade? Então, 

agora que conhecemos essa mensagem de Meishu-Sama, como podemos ignorá-la por mais 

tempo? Como podemos ignorá-la? 

E temos que nos lembrar: ele legou essa mensagem há mais de 60 anos. “De agora em 

diante, será a era do sonen. O Johrei já não é mais tão importante”. Ele legou essa mensagem 

há mais de 60 anos! 

Chegou a hora de nós acordarmos. Nós temos que acordar! Não podemos mais ignorar 

o que Meishu-Sama nos legou. Será que podemos fazer isso? 

Realmente chegou a hora de aceitarmos Meishu-Sama – aceitarmos a sua verdadeira 

vontade e seu coração. E devemos agradecer a Kyoshu-Sama por nos permitir aceitar a 

verdadeira vontade de Meishu-Sama. 

Na verdade, “agradecer” não é suficiente, não é? Quem nos ensinou a importância de 

entregarmos nossos pensamentos e sentimentos a Deus? Quem nos ensinou o verdadeiro 

significado do Johrei? Quem nos ensinou a verdadeira vontade de Meishu-Sama? Sem 

Kyoshu-Sama, tenho certeza de que ainda estaríamos vagando na escuridão, realizando a 

Obra Divina de uma maneira que é conveniente para nós. Sem Kyoshu-Sama, ainda 

estaríamos ignorando Meishu-Sama e a sua verdadeira mensagem. Nós realmente temos 
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que gravar isso profundamente em nosso coração, e nós jamais devemos receber qualquer 

crédito pela nova fé de Meishu-Sama que Kyoshu-Sama está nos revelando agora. 

Um último ponto: Meishu-Sama disse que o nome do Messias é o sagrado nome que 

consegue trazer a última salvação. Portanto, façamos tudo em nome do Messias para que 

possamos servir na salvação de toda a humanidade. 

Muito obrigado e que a graça de Deus esteja com todos vocês. 


