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Ensinamentos de Meishu-Sama. As Sagradas Palavras de Meishu-Sama. O que eles são? 

O que são os ensinamentos de Meishu-Sama? O que são as Sagradas Palavras de Meishu-

Sama? 

Escuto pessoas dizendo que jamais entenderemos a verdadeira vontade de Meishu-

Sama enquanto todos os seus ensinamentos não forem traduzidos. 

Mas, será que isso é verdade? Será que, enquanto não conhecermos todas as palavras 

de Meishu-Sama, jamais entenderemos o que ele realmente quer nos dizer? 

Não, isso não é verdade. 

Para começar, embora digamos que elas são os ensinamentos de Meishu-Sama, elas 

pertencem a quem? A quem pertencem as Sagradas Palavras de Meishu-Sama? 

Elas pertencem a Deus, não é? 

Os ensinamentos de Meishu-Sama pertencem a Deus, e eles vêm de Deus, não é? 

Cada palavra em seus ensinamentos vem de Deus, não é? 

Então, onde Deus está? Onde Ele vive? 

Ele vive dentro de cada um de nós. 

Ele existe dentro de cada um de nós, não é? 

A alma de Deus repousa dentro de nós. 

Deus é a origem dos ensinamentos de Meishu-Sama. Ele é a fonte das Sagradas Palavras 

de Meishu-Sama. Deus tudo sabe, e é Ele quem fornece todo o conhecimento. 

E é esse Deus que está vivo dentro de cada um de nós. 

Então, como podemos dizer que nunca entenderemos a verdadeira vontade de Meishu-

Sama a não ser que todos os seus ensinamentos sejam traduzidos? 

O Único que tudo sabe – o Único que criou os ensinamentos de Meishu-Sama, as 

Sagradas Palavras de Meishu-Sama – está em nós. De fato, temos uma parte de Deus dentro 

de nós: a nossa verdadeira identidade é o próprio Deus! 

Traduzir todas as suas palavras pode ser que leve várias décadas ou mais. Talvez cem 
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ou duzentos anos. Neste caso, será que vamos dizer que precisamos esperar tanto tempo 

para saber o que Meishu-Sama realmente quer? 

Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos apenas perdendo o nosso tempo, 

sem conhecer a sua verdadeira vontade? Será que vamos morrer sem saber o que Meishu-

Sama realmente queria? 

Ouçam o que Jesus diz. Ele diz: “Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque 

creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim!”. (João 5:39) 

O que as Sagradas Palavras de Meishu-Sama apontam? Qual é a sua conclusão? 

Elas apontam o seguinte: que Meishu-Sama foi enviado por Deus para completar a 

obra que Jesus começou dois mil anos atrás; que nós, seres humanos, estamos destinados a 

nascer de novo como filhos de Deus, como Messias; e que a Segunda Vinda de Cristo já foi 

consumada dentro de cada um de nós. 

É isso o que os ensinamentos de Meishu-Sama apontam. Essa é a conclusão de suas 

Sagradas Palavras. 

Se vocês não aceitarem essa conclusão dos ensinamentos de Meishu-Sama, por mais 

que falem a respeito deles, isso será inútil. Mas, se vocês aceitarem e acreditarem nessa 

conclusão, mesmo que seja uma única passagem, uma mera sentença de seus ensinamentos 

começa a ter vida. 

Saibam todos disto: o próprio Meishu-Sama é a personificação de seus ensinamentos, de 

suas Sagradas Palavras. 

E, sim, a Segunda Vinda de Cristo. A Segunda Vinda de Cristo! 

Ao contrário de algumas pessoas, nós não vamos dizer que apenas Meishu-Sama é a 

Segunda Vinda de Cristo, porque se dissermos isso, Meishu-Sama será condenado como 

um falso profeta, um falso cristo. 

O que diremos é o seguinte: não só Meishu-Sama, mas toda a humanidade, sem exceção, 

já recebeu em seu interior a alma de Cristo, a alma do Messias. 

É isso que os cristãos esperam por muito tempo. É isso que a humanidade esperou por 

muito tempo. É exatamente isso, que foi consumado em Meishu-Sama, e também já foi 

consumado dentro de cada um de nós, dentro de cada um de vocês. 

Jesus Cristo deve voltar, certo? Ele ascendeu aos Céus dois mil anos atrás e deve descer 

com a glória de Deus, com retumbantes gritos de aleluia, certo? E ele deve julgar toda a 
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humanidade e estabelecer o Reino de Deus, do Céu na Terra, certo? 

Deixem-me dizer o seguinte hoje: ele já desceu. Cristo já desceu! Onde? Dentro de cada 

um de nós, dentro de cada um de vocês. 

A Segunda Vinda de Cristo que os cristãos tanto ansiaram e o glorioso Reino de Deus 

que os cristãos e a humanidade tanto ansiaram – tudo isso já existe dentro de nós! A alma 

de Cristo, a alma do Messias, já existe dentro de nós! O Paraíso já foi estabelecido dentro 

de nós! 

Jesus disse: “Certamente, cedo venho” (Apocalipse 22:20). Ele já veio! Vocês acham 

que ele chegaria assim tão tarde embora tenha dito que viria cedo? 

Mas, para dizer a verdade, em primeiro lugar ele nunca nos deixou. Estivemos, estamos 

e estaremos sempre junto a alma de Cristo, a alma do Messias. Nós sempre estivemos junto 

a Deus. Não houve um único momento em que estivemos separados de Deus. 

A alma de Cristo, do Messias, não vai retornar, porque ela sempre esteve conosco. Ela 

não vai voltar pela segunda vez, porque ela sempre esteve conosco. Então, digam para Deus: 

“Ó Deus, a Vossa alma nunca nos deixou! A alma de Cristo, do Messias, esteve, está e 

sempre estará conosco!” É assim que a Segunda Vinda de Cristo será consumada dentro de 

nós. É assim que será consumada a descida de Cristo dentro de nós. 

Mas alguns podem querer dizer: “Não, isso não pode ser o significado da Segunda 

Vinda de Cristo, porque eu não o vi com os meus próprios olhos”. 

Bem, se for assim, por que Jesus disse para Tomé: “Você creu porque me viu? Bem-

aventurados são os que não viram e creram.” (João 20:29)? 

Chegou a hora de acreditarmos sem ver. 

A Segunda Vinda de Cristo já foi consumada dentro de nós. O Reino de Deus já foi 

estabelecido dentro de nós. 

Essa é a mensagem dos ensinamentos de Meishu-Sama. Essa é a mensagem de suas 

Sagradas Palavras. 

E lembrem-se: a salvação é encontrada, não nas próprias palavras dos ensinamentos de 

Meishu-Sama, mas sim, ela é encontrada dentro de vocês. Ela está viva dentro de vocês. 

 

Meishu-Sama disse que ele nasceu de novo como o Messias e que ele era a Segunda 

Vinda de Cristo. Kyoshu-Sama está dizendo que nós também podemos ser como Meishu-
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Sama. Ele está dizendo que Meishu-Sama é o nosso modelo. Ele está dizendo que a alma 

do Messias, de Cristo, está dentro de nós, que o Paraíso já foi estabelecido dentro de nós. 

Isso parece ser simples, talvez muito simples, mas ninguém na história da nossa Igreja havia 

dito algo como isso. 

Portanto, tenham cuidado. Não assumam nenhum crédito pela verdadeira fé de 

Meishu-Sama, que Kyoshu-Sama está nos revelando agora. 

Quão afortunados somos nós por termos conhecido a verdade de Deus, a verdade de 

Jesus e a verdade de Meishu-Sama através de Kyoshu-Sama. 

Ó Deus, que a Vossa imensa glória seja compartilhada com todos. 


