Saudação do Presidente Mundial – Rev. Keiichiro Narii
Igreja Mundial do Messias – Culto do Outono
Sede da Igreja Mundial do Messias, Atami
1º de outubro de 2020
Felicitações a todos pelo Culto do Outono da Igreja Mundial do Messias.
Adentramos a época em que sentimos a chegada do outono no brilho da lua e no
zumbir dos insetos.
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 profunda gratidão a Deus, a Meishu-Sama, que é uno ao Senhor
Deus, e a Kyoshu-Sama pela permissão de celebrar o Culto do Outono da Igreja
Mundial do Messias junto a todos os membros e todos os antepassados.
Kyoshu-Sama, em meio aos inúmeros afazeres da Obra Divina, viajou à cidade de
Osaka no dia 20 do mês passado, onde tivemos a permissão de realizar a Cerimônia
de Profissão de Fé da Igreja Mundial do Messias. Nessa ocasião, Kyoshu-Sama
outorgou pessoalmente o Ohikari a todas as pessoas que se tornaram membros da
Igreja Mundial do Messias.
Tive a permissão de participar da Cerimônia de Profissão de Fé, realizada de forma
solene e sublime, e pude reconfirmar o quanto precisamos sentir gratidão e humildade
por sermos membros da Igreja Mundial do Messias, que estão unidos ao verdadeiro
sentimento de Meishu-Sama. Gravei profundamente isso em meu coração e, em nome
do Messias, relatei meu pensamento e sentimento a Deus.
Kyoshu-Sama, muito obrigado.
Tenho agora uma jubilosa notícia para transmitir aos senhores.
Ontem, dia 30 de setembro, Kyoshu-Sama celebrou seu aniversário de 72 anos com
muita saúde.
Senhores, vamos celebrar o aniversário de Kyoshu-Sama com uma calorosa salva
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de palmas. Kyoshu-Sama, receba nossos sinceros parabéns pelo seu aniversário.
[palmas]
Muito obrigado.
Ontem, data em que é comemorado o aniversário de Kyoshu-Sama, recordei-me
dos fatos que se sucederam há exatamente um ano.
O dia 30 de setembro do ano passado é a data em que nos foi permitido dar um
grande passo rumo à Igreja Mundial do Messias, graças ao novo sistema
organizacional como Igreja realmente unificada que atua sob a liderança de KyoshuSama.
Acerca desse acontecimento conciliar com a data do aniversário de Kyoshu-Sama,
tive a forte sensação de que, através da instituição do novo sistema organizacional, nós
que passamos a saber da existência de Deus através de Meishu-Sama, precisamos
gravar em nosso coração o motivo pelo qual cada um de nós foi obrigado a ter contato
com Kyoshu-Sama.
Hoje, desejo novamente reafirmar meu sincero compromisso de caminhar sempre
unido ao sentimento de Kyoshu-Sama, tendo suas orientações como único, absoluto e
insubstituível alicerce.
Também estamos recebendo hoje 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.
Muito obrigado.
No Culto Mensal de Setembro, o Masaaki-Sama nos contemplou com a saudação
intitulada “Ilimitado amor”, abrindo ainda mais o nosso coração com relação às
orientações de Kyoshu-Sama. Quero, portanto, expressar-lhe minha mais sincera
gratidão.
Masaaki-Sama, muito obrigado.
No culto de hoje, um trecho da Oração do Culto do Outono, redigida e entoada
por Kyoshu-Sama, tocou meu coração. Esse trecho é:
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Mas Vós, ó Deus, aceitastes o sangue sagrado e expiatório de Jesus Cristo,
que pediu a Vós que perdoásseis os nossos pecados, os pecados de toda a
humanidade.
Ó gracioso Deus, o quão incrível é o poder do Vosso perdão! Esse poder se
tornou o fundamento da Transição da Noite para o Dia e, através de nós, esse
poder agora permeia tudo.
Meu coração foi fortemente tocado por esse trecho da oração, em especial as
palavras: “Mas Vós, ó Deus, aceitastes o sangue sagrado e expiatório de Jesus Cristo”.
No mês de julho, Masaaki-Sama nos contemplou com a mensagem “O verdadeiro
caminho”. Nela, ele nos faz a seguinte pergunta: “Quem é Jesus Cristo para nós,
seguidores de Meishu-Sama?”, e nos transmitiu a seguinte orientação: “Hoje, eu digo
a todos vocês de novo que Jesus é o Messias. Ele redimiu nossos pecados – os
pecados de toda a humanidade – através de seu sangue e mudou o mundo para
sempre”.
Sinto ser necessário reconhecer que eu desconhecia completamente o sangue
expiatório de Jesus Cristo e a sua relação comigo. Assim sendo, quero receber de peito
aberto a orientação do Masaaki-Sama: “Hoje, eu digo a todos vocês de novo que Jesus
é o Messias” e o sentimento de Kyoshu-Sama em dizer “ó Deus, aceitastes o sangue
sagrado e expiatório de Jesus Cristo”.
Graças a Kyoshu-Sama, agora que nos tornamos pessoas cientes da profunda
importância da expiação por Jesus, preparada para a salvação de toda a humanidade
e dos antepassados, paternos e maternos, quero me arrepender profundamente por ter
vivido até hoje ignorando a sagrada obra do ilimitado amor de Deus: a expiação por
Jesus.
Sinto que, se Kyoshu-Sama não tivesse me feito perceber essa grandiosa verdade,
eu não teria despertado para o verdadeiro significado da Transição da Noite para o
Dia, que Meishu-Sama nos transmitiu, e certamente eu estaria perambulando, tendo
meus sentimentos e emoções voltados aos fenômenos e resultados visíveis ao olhos,
no que pode ser considerado como a extensão, a continuação, da fé que professávamos
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anteriormente.
Consequentemente, eu não teria conseguido aceitar verdadeiramente o sentimento
de Meishu-Sama imbuído na instituição da Igreja Mundial do Messias, bem como o
sentimento imbuído no extremamente importante evangelho da salvação para toda a
humanidade: o nascer de novo. Ao pensar que eu não teria conseguido realizar a
conversão da inaceitável fé centralizada no ser humano, não consigo esconder a
gratidão e alegria que sinto pelas orientações de Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama.
Quero, agora, agir conforme Kyoshu-Sama nos orientou no Culto às Almas dos
Antepassados e, em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, manifestar
claramente meus sentimentos mais profundos a Deus, dizendo que “precisamos
receber o sangue expiatório junto a todas as existências e regressar ao Paraíso como
seres que foram perdoados e salvos”.
E, fazer com que o espírito do Sagrado Juramento faça realmente parte de mim, ou
seja, gravar em meu coração o trecho: “Jesus Cristo, há dois mil anos, personificou o
nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus
Cristo e Meishu-Sama estão, unidos, servindo a Deus”.
Quero transmitir minha mais sincera gratidão a Kyoshu-Sama e ao Masaaki-Sama
por, mais uma vez, terem despertado meu coração ignorante, guiando-o rumo à
verdadeira salvação.
A propósito, recentemente, o Masaaki-Sama contemplou-nos com sua segunda
mensagem em vídeo nos idiomas português e inglês. Essa mensagem, intitulada “Uma
nova era”, foi amplamente divulgada no mundo inteiro. Em nosso canal oficial no
YouTube, está disponível versões com legendas em japonês, e já foi disponibilizada a
transcrição e tradução dessa mensagem. Espero que todos os membros no Japão
possam aproveitar para tê-la como alimento para um aprendizado extremamente
importante.
Nesta ocasião, após recebermos a primeira mensagem – “O verdadeiro caminho”,
o Masaaki-Sama nos contemplou com uma nova mensagem intitulada “Uma nova era”.
Através desta mensagem, fui tomado pela sensação de que o caminho que nos liga
diretamente rumo ao futuro radiante se abriu totalmente, envolto pela energia em ter
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despertado repleto de esperança, e aflorou em mim o desejo de querer trilhar esse
caminho com um sentimento único e inabalável.
Sinto-me realmente grato pela orientação extremamente importante que
recebemos nesta ocasião do Masaaki-Sama, em continuação à sua primeira mensagem.
Agora, visando à formação de novos missionários que desejam servir como
integrantes na sagrada obra da verdadeira salvação pelo sagrado nome Messias, que
apresenta atualmente uma expansão mundial graças a Kyoshu-Sama e ao MasaakiSama, a diretoria executiva da Igreja Mundial do Messias, juntamente às Igrejas no
exterior, deliberou pelo início do Seminário Messias (SEMES), programa para formar
jovens que atuarão na difusão mundial.
Ao mesmo tempo em que receberemos no Japão jovens membros e integrantes das
Igrejas no exterior, enviaremos também jovens membros e integrantes ao exterior,
almejando a formação de jovens que desejam caminhar unidos ao sentimento de
Kyoshu-Sama, tendo consigo o fervor de transmitir a verdadeira salvação por MeishuSama para toda a humanidade. Há alguns dias, ao comunicarmos às Igrejas no exterior
a respeito do SEMES, muitos jovens em todo o mundo, em particular, jovens africanos,
demonstraram interesse em participar do seminário.
Espero poder contar com o apoio e cooperação por parte dos membros de todo o
Japão, objetivando um seminário visando o futuro, através da prática do donativo de
gratidão e outras atividades, quando recebermos os seminaristas vindos do exterior.
Conto com a vossa colaboração.
Além disso, sinto-me encorajado pelo grande número de jovens em todo o Japão
que entram em contato conosco demonstrando o desejo de serem utilizados como
integrantes na Obra Divina pela Igreja Mundial do Messias. A Igreja vem realizando
com frequência exames para admissão de novos funcionários e, portanto, peço aos
interessados que entrem em contato com a igreja mais próxima para obter mais
informações.
Sob a liderança de Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama, que desbravam uma nova
era, reafirmo meu compromisso de caminhar junto aos membros do mundo inteiro,
independentemente da faixa etária e gênero, rumo ao futuro brilhante que nos foi
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prometido por Deus. E, com grande despertar e alegria, avançar intensamente com
todos os senhores pelo caminho da enorme revolução da nossa fé.
Muito obrigado.
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