Saudação do Presidente Mundial – Rev. Keiichiro Narii
Igreja Mundial do Messias – Culto às Almas dos Antepassados
Sede da Igreja Mundial do Messias, Atami
1º de agosto de 2020
Felicitações a todos pelo Culto às Almas dos Antepassados.
Há pouco, durante o culto oficiado por Kyoshu-Sama, Senhor da Liturgia que é o único
a presidir a liturgia e determinar a doutrina da Igreja Messiânica Mundial, expressei minha
mais sincera gratidão a Deus, a Meishu-Sama, que é uno ao Senhor Deus, e a Kyoshu-Sama
por poder celebrar o Culto às Almas dos Antepassados da Igreja Mundial do Messias junto
a todos os membros e todos os antepassados.
Hoje, também estamos recebendo a ilustre presença da Mayumi-Okusama e do
Masaaki-Sama, sucessor de Kyoshu-Sama. Peço licença para apresentá-los.
Mayumi-Okusama, Masaaki-Sama, com todo respeito peço para que se levantem, por
gentileza.
Hoje, tenho uma notícia muito feliz para transmitir aos senhores.
Depois de amanhã, dia 3 de agosto, a Mayumi-Okusama celebrará mais um ano de
vida. Vamos saudá-la com uma calorosa salva de palmas. Mayumi-Okusama, meus
parabéns.
Muito obrigado.
Mayumi-Okusama, gostaria de expressar nossa mais sincera gratidão por todo o apoio
que a senhora sempre nos deu, seja direta ou indiretamente, para que possamos caminhar
verdadeiramente unidos ao sentimento de Kyoshu-Sama.
Rogo para que a senhora continue sempre com muita saúde e nos guiando. Muito
obrigado.
Antes de tudo, preciso transmitir respeitosamente uma mensagem aos senhores
Antes de ontem, no dia 30 de julho, a Sra. Takae Okada, membro da família Okada, fez
a passagem aos 81 anos de idade.

1

Takae-Sama era a esposa do quarto filho de Meishu-Sama, o Sr. Kunihiro Okada.
Como membro da família Okada, ela desenvolveu inúmeras atividades importantíssimas
para alicerçar a Igreja, como apoiar Sandai-Sama na fundação do estilo Kado Sanguetsu,
onde dedicou sua vida em prol da Obra Divina de Meishu-Sama como superintendente
desta instituição.
Em meio a atual purificação da nossa organização religiosa, Takae-Sama, após tomar
conhecimento dessas circunstâncias, demonstrou claramente seu desejo de caminhar junto
a Kyoshu-Sama. Ou seja, prontamente ela decidiu caminhar conosco, membros da Igreja
Mundial do Messias.
Como todos sabem, o Conselho da Família Okada é composta por pessoas que, a
começar por Kyoshu-Sama, possuem uma ligação extremamente próxima a Meishu-Sama.
Respeitosamente, utilizamos a expressão Conselho da Família Okada. Eu gostaria que todos
os senhores soubessem que todos os membros da família Okada entregaram seus
sentimentos em nossas mãos, a Igreja Mundial do Messias, e isto é motivo de muita
gratidão.
Expresso aqui, junto a todos os membros com a mais sincera gratidão e respeito, meu
louvor às realizações da Sra. Takae Okada, orando para que ela possa continuar atuando
ainda mais no Céu.
Nesta ocasião, devido a passagem da Takae-Sama, o Conselho da Família Okada
passou a ter atualmente 4 membros: Kyoshu-Sama, Mayumi-Okusama, Masaaki-Sama,
sucessor de Kyoshu-Sama, e Mami-Okusama, esposa do Masaaki-Sama.
Dentro das inúmeras organizações religiosas, em todo o mundo, que glorificam
Meishu-Sama como fundador, somente a Igreja Mundial do Messias caminha juntamente
à família Okada. Só a Igreja Mundial do Messias desenvolve a Obra Divina sob o Trono de
Kyoshu, ininterrupto desde Meishu-Sama, o primeiro Kyoshu (Líder Espiritual). Acerca
disso, será que não devemos reconhecer que estamos recebendo de Meishu-Sama a
confiança da família Okada e da Obra Divina sob a liderança de Kyoshu-Sama, que herda
a sagrada obra de Meishu-Sama?
O Trono de Kyoshu é uma posição realmente preciosa, determinada pelo próprio
Meishu-Sama, que foi herdada por Nidai-Sama, Sandai-Sama e pelo atual Kyoshu-Sama,
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o Sr. Yoichi Okada, e futuramente será herdada pelo Masaaki-Sama, que se tornará o
Quinto Líder Espiritual. É desta maneira que Kyoshu-Sama, que herda a preciosa
linhagem consanguínea de Meishu-Sama, e que o verdadeiro sistema de obra divina
centralizado no Líder Espiritual, que herda a sagrada obra do fundador – Meishu-Sama,
vem a ser o princípio básico da Igreja e o seu fundamento mais importante.
Para mim, poder percorrer o caminho da verdadeira fé em Meishu-Sama sob a liderança de
Kyoshu-Sama, recebendo a confiança da família Okada, consiste em algo que é motivo de
extrema gratidão e grande orgulho para nós, membros da Igreja Mundial do Messias. E,
ao mesmo tempo, sinto meu coração estremecer devido ao tamanho da responsabilidade
que Meishu-Sama está confiando a cada um de nós. Como preciso ser humilde perante
Deus!
A partir do Culto do Início da Primavera deste ano, realizado no dia 4 de fevereiro,
passamos a fazer parte da Igreja Mundial do Messias, que ressuscitou após transcender
um período de 70 anos. No mês de junho, sob as orações de Kyoshu-Sama, tivemos a
permissão de realizar o significativo Culto do Paraíso Terrestre da Igreja Mundial do
Messias.
E, a partir do Culto do Paraíso Terrestre, Kyoshu-Sama passou a oficiar, além dos
cultos especiais, o Culto Mensal e Culto Mensal aos Antepassados.
Ao mesmo tempo, passamos a receber as Palavras de Kyoshu-Sama em cultos
especiais e a orientação do Masaaki-Sama nos cultos mensais.
Desejo expressar minha mais sincera gratidão a Kyoshu-Sama e Masaaki-Sama, que
tem nos orientado para podermos percorrer esse novo caminho a partir do Culto do
Paraíso Terrestre.
Kyoshu-Sama, Masaaki-Sama, muito obrigado!
Senhores, passaram-se seis meses desde a ressurreição da Igreja Mundial do Messias.
Esse período de seis meses foi uma oportunidade para que eu tivesse uma mudança e
crescimento extremamente importantes, tornando-se, portanto, um período de seis meses
realmente intensos.
O mundo inteiro se deparou com a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, viu-
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se obrigado a experimentar algo inédito; à primeira vista, foi tomado pela insegurança e
medo e parecia estar em uma situação caótica de futuro incerto.
Todavia, nós da Igreja Mundial do Messias estamos ligados à Meishu-Sama, que
serviu a Deus de todo coração, e estamos sob as orientações de Kyoshu-Sama, que é quem
nos revela a vontade de Meishu-Sama no Mundo Material. Assim sendo, não deixamos
que nosso coração seja tomado somente pela insegurança e medo, cientes de que estamos
recebendo a permissão de diariamente voltarmos nosso coração para a vontade de Deus,
que brilha intensamente dentro de cada um de nós e no centro de todos os fenômenos.
Este ano, Kyoshu-Sama nos contemplou com suas preciosas palavras no Culto de Ano
Novo, no Culto do Início da Primavera e no Culto do Paraíso Terrestre, além de ter
anunciado salmos que foram publicados mensalmente na Revista Glória, periódico da
Igreja Mundial do Messias. Com isso, Kyoshu-Sama tem sempre iluminado o caminho que
devemos percorrer.
Ao mesmo tempo, o Masaaki-Sama, que está em total união com Kyoshu-Sama, tem
nos guiado com convicção ao mundo das orientações de Kyoshu-Sama, além de publicar
textos realmente preciosos sobre o verdadeiro Johrei e as Sagradas Palavras de MeishuSama.
Além disso, nesta oportunidade foi definido que o Masaaki-Sama publicará
periodicamente mensagens em vídeo, nos idiomas português e inglês, voltadas aos
membros em países de língua portuguesa e inglesa.
Dessa forma, no mês passado, recebemos a primeira mensagem em vídeo – “O
verdadeiro caminho”, que foi enviada ao mundo inteiro. As versões com legenda em
japonês estão disponíveis em nosso canal oficial no YouTube e espero que todos os
membros japoneses assistam e sirva como alimento de um aprendizado extremamente
importante.
Através da mensagem que o Masaaki-Sama transmitiu diretamente nos idiomas
português e inglês, acredito que eu pude, junto aos membros do mundo inteiro, despertar
ainda mais para a verdadeira salvação por Meishu-Sama que Kyoshu-Sama está
orientando. Isto é motivo de muita gratidão.
Assim sendo, estamos recebendo a bênção de abrir grandiosamente nosso coração,
independentemente da situação em que nos encontramos, e percorrer o caminho da Igreja
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Mundial do Messias sob as orações repletas de amor de Kyoshu-Sama, ou seja, trilhar o
caminho que Meishu-Sama realmente desejou e nos voltarmos para o caminho do Paraíso
pelo qual seremos abençoados com o poder salvador absoluto imbuído no sagrado nome
Messias.
Ao refletir a respeito do último semestre, muitas vezes lágrimas correram pelo meu
rosto por sentir que eu próprio tive a permissão de despertar para o verdadeiro Johrei, por
sentir que fui guiado para o grande despertar sobre as Sagradas Palavras de Meishu-Sama
e por sentir que tive contato com uma parcela do profundo perdão de Deus.
Foi somente graças a Kyoshu-Sama, que representa Meishu-Sama aqui no Mundo
Material, que pude perceber pela primeira vez o caminho pelo qual devo avançar,
conseguindo novamente estabelecer essa convicção dentro de mim.
No Culto às Almas dos Antepassados que celebramos hoje, expressei meu louvor
pela imensurável glória da obra de Deus, regressando ao Paraíso junto a todos os
antepassados que são existências unas em um só corpo conosco – Paraíso este que existe
no interior de cada um de nós graças ao sagrado nome Messias, recebendo o perdão de
Deus imbuído no sagrado nome Messias e o poder salvador absoluto.
Kyoshu-Sama nos guia à verdadeira fé em Meishu-Sama que eu jamais seria capaz de
alcançar pelo caminho de fé que professei até hoje. Tendo Kyoshu-Sama e Masaaki-Sama
como pais da minha fé e Mayumi-Okusama e Mami-Okusama como mães da minha fé,
expresso minha mais sincera admiração aos pais da minha fé e, apesar de minhas fraquezas,
quero servir na Obra Divina da Igreja Mundial do Messias com um sentimento inabalável.
Sob a liderança de Kyoshu-Sama, quero servir de todo meu coração junto a todos os
membros e antepassados na divina obra que atualmente está nos sendo permitida e,
imaginando com fervor o futuro da Igreja Mundial do Messias daqui há 5 ou 10 anos,
encerro minha saudação reafirmando meu compromisso de seguir em frente com a obra
do sonen, que consiste no verdadeiro Johrei.
Muito obrigado.
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