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Kyoshu-Sama, tendo em vista a instituição da nova estrutura organizacional da Igreja 

Su no Hikari, desejo expressar minha mais sincera gratidão por recebermos a vossa 
presença hoje na Cerimônia de Aprovação de Responsáveis por Regiões, Áreas de Difusão 
e Diretores e Gestores da Sede. 

Também agradeço de todo meu coração por, há pouco, termos recebido a aprovação 
para que os novos responsáveis de regiões e de áreas de difusão, novos gestores regionais 
e novos diretores e gestores da sede possam assumir seus cargos. 

Gravo em meu coração o quão sagrada e, ao mesmo tempo, crucial é a aprovação por 
Kyoshu-Sama, que foi concedida hoje aos responsáveis de regiões e de áreas de difusão, 
gestores regionais e diretores e gestores da sede da Igreja Su no Hikari. 

Nós certamente não somos capazes de perceber, por conta própria, a verdadeira 
salvação por Meishu-Sama. 

Fomos colocados sob o imensurável perdão de Deus e, em nome do Messias, que é 
uno a Meishu-Sama, fomos capazes de conhecer, pela primeira vez, através de Kyoshu-
Sama, a verdadeira vontade de Deus. 

Reconheço que existe um significado extremamente importante no motivo pelo qual 
nós, que conhecemos Deus através de Meishu-Sama, fomos obrigados a entrar em contato 
com o senhor, Kyoshu-Sama. 

Por conseguinte, todos nós gravaremos em nossos corações o espírito do Sagrado 
Juramento, contido no Estatuto da Igreja Messiânica Mundial Igreja Su no Hikari, que 
entrou em vigor ontem, e, em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, firmamos aqui 
nosso compromisso de ter, sem exceções, as orientações de Kyoshu-Sama como único, 
absoluto e insubstituível alicerce para o nosso servir a Deus. 

Kyoshu-Sama, rogamos poder continuar recebendo a vossa orientação em tudo o que 
realizarmos. Contamos com as vossas orientações. 

Agradecemos sinceramente pelo dia de hoje. 
Mayumi-Okusama e Masaaki-Sama, sucessor de Kyoshu-Sama, somos gratos por 

receber as vossas presenças no dia de hoje. Contamos convosco. 
Muito obrigado. 


