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Mensagem de Kyoshu-Sama 
 

“Aos membros do mundo inteiro” 
23 de dezembro de 2020 

 
Membros do mundo inteiro, como estão todos os senhores? 

Há alguns dias, no dia 20 de dezembro, oficiei o Culto do Natalício de Meishu-Sama 

realizado no Japão, celebrando o nascimento de Meishu-Sama, que é a existência mais 

importante para todos nós, com o sentimento de o estar fazendo junto a cada membro do 

mundo inteiro, não só do Japão. 

Este ano, devido à situação criada pelo novo coronavírus, acredito que em seus países 

foi um ano muito difícil para todos os senhores. Mesmo eu estando no Japão, sempre pensei 

e continuo pensando em cada um dos senhores, me perguntando como todos estão. 

Meishu-Sama compôs o seguinte salmo: 

“Sim, isso parece ser insuperável. / Mas com a Vossa liderança, ó Senhor, / Nós vamos 

superar a grande crise do mundo com facilidade!” 

Para nós, seres humanos, o plano de Deus é imensurável. No entanto, tenho plena 

convicção de que, com a orientação de Deus – com a Sua condução, somos capazes de 

superar toda e quaisquer dificuldades. 
No ano retrasado, visitei a Coreia do Sul. E, no ano passado, estive nos Estados Unidos, 

Brasil, Portugal e Alemanha. Este ano, estava programado de eu ir mais uma vez ao exterior 

e me encontrar com os senhores, mas isso não se concretizou. 
À medida que fiquei muito desapontado, percebi que Meishu-Sama estava me 

transmitindo a seguinte mensagem: “Você não está sempre unido aos membros do mundo 

inteiro? Se não for encontrá-los pessoalmente, você acha que não está conseguindo se unir 

a eles?” 
Foi por não poder ir até onde todos se encontram, foi por não poder me encontrar 

com todos, que meus pensamentos e sentimentos chegaram até todos os senhores. Meishu-

Sama me fez perceber que eu era capaz de me conectar com todos em meu coração de uma 

maneira mais forte, muito mais forte que o normal. 
Mesmo eu estando no Japão ou onde quer que eu esteja, sempre, em qualquer situação, 

estarei unido a todos os senhores. Estou sempre servindo à Obra Divina de Meishu-Sama 
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em um só sentimento com os membros do mundo inteiro. 
Hoje é a data em que celebramos o dia em que Meishu-Sama nasceu aqui na Terra. 

Daqui a dois dias, 25 de dezembro, será celebrado o dia em que Jesus Cristo nasceu aqui na 

Terra. 
Creio que, neste exato instante, em seus países muitos dos senhores estejam na 

companhia de seus irmãos de fé ou familiares. Creio, também, que muitos estejam com seus 

amigos ou namorados, ou que estejam sozinhos. 
Porém, Meishu-Sama está dentro de nós. Jesus Cristo está dentro de nós. E, acima de 

tudo, o Pai Celestial, que nos ama acima de qualquer coisa, está dentro de nós. 
Vamos viver a época de festas de fim de ano envoltos pelo amor inabalável desse Pai 

Celestial, um amor que não mudará por toda a eternidade, e dar as boas-vindas ao Ano 

Novo com esse amor. 

Que o amor e a paz eternos de Deus, presentes no nome Messias, estejam com todos 

os senhores. 

 
Happy Meishu-sama’s Birthday, Merry Christmas and Happy New Year! 

Feliz Natalício de Meishu-Sama, feliz Natal e feliz Ano Novo! 


