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“Meishu-Sama está vivo” 
Maio de 2021 

 

Como seguidores de Meishu-Sama, há um ponto que não podemos e não devemos 

negar. Isto é: Meishu-Sama está vivo dentro de cada um de nós. 

Vocês podem querer dizer: Isso não é grande coisa. Todo mundo sabe disso. Eu acredito, e todos 

acreditam, que Meishu-Sama continua vivo dentro de nós, e que é por isso que conseguimos ministrar Johrei 

para alguém ou oferecer nossas orações para ele em nosso coração. Isso é óbvio. Todos nós sabemos disso. 

Bem, será que vocês realmente sabem como é viver sua vida de fé com a crença de que 

Meishu-Sama está vivo dentro de cada um de vocês? 

Para começar, caso vocês digam que é óbvio que Meishu-Sama continua vivo, isso 

significa que ele está respirando neste momento, certo? Que ele está expirando, inspirando 

e expirando novamente, certo? 

Será que alguém consegue negar isso? Será que alguém consegue negar que, neste exato 

momento, Meishu-Sama está respirando? Eu acho que vocês não conseguem. Acho que 

ninguém consegue negar que Meishu-Sama está respirando neste exato momento. 

E caso vocês acreditem que Meishu-Sama esteja vivo dentro de vocês, isso significa que 

ele está respirando dentro de vocês, não é mesmo? Será que alguém consegue negar isso 

também? 

Então, se vocês confessarem que Meishu-Sama está vivo dentro de cada um de vocês, 

isso significa que precisam admitir que ele está respirando dentro de vocês, neste exato 

momento. 

Agora, de quem é a melhor respiração? A sua ou a de Meishu-Sama? Também tenham 

em mente que, quando dizemos “Meishu-Sama”, é o Meishu-Sama que nasceu de novo 

como um filho de Deus e alcançou a vida eterna. Qual respiração é a melhor? A sua ou a 

de Meishu-Sama? 

Não há dúvidas. A respiração de Meishu-Sama é, de longe, melhor do que a nossa, não 

acham? A respiração de Meishu-Sama que dura eternamente e é repleta da vida de Deus, é 

muito melhor do que a nossa respiração humana, mortal e moribunda, certo? 
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Se assim for, será que alguma vez vocês desejaram ser unos à respiração de Meishu-

Sama? Se vocês acreditaram por tanto tempo que Meishu-Sama continuava vivo após sua 

ascensão, já desejaram ser unos à respiração dele? Na verdade, será que vocês, ao longo de 

sua vida como seguidores de Meishu-Sama, já pensaram e admitiram que Meishu-Sama está 

respirando? Respirando dentro de cada um de vocês? 

Eu acho que muitos de nós não conseguem dizer “sim” para todas essas perguntas. 

OK, entendi. De agora em diante, tentarei ser uno à respiração de Meishu-Sama e viver minha vida 

como seu seguidor – Vocês acham que dá para dizer algo assim? Na verdade, não dá. Há mais 

um ponto crucial que devemos considerar. 

Meishu-Sama compôs o seguinte salmo: 

“Ó Senhor da Luz! / Depois que encontrei tu e decidi te reverenciar, / Percebi que eu 

estava indo em direção à beira de um penhasco para dele cair.” (21 de maio de 1935) 

Outro: 

“Tu, o Salvador! / Toda vez que escuto tua voz, / Meu corpo e alma rejuvenescem e 

recuperam as forças. / Quão preciosa é a tua voz!” (1936, não publicado) 

Mais um salmo: 

“Oh, quão divino e maravilhoso tu és. / Estou segurando minhas lágrimas de júbilo.” 

(15 de maio de 1936) 

Todos esses são salmos de Meishu-Sama. 

Então, há alguém a quem Meishu-Sama estava reverenciando. Há alguém a quem 

Meishu-Sama se dirigiu como “o Salvador”. Há alguém a quem Meishu-Sama olhou e não 

conseguiu conter suas lágrimas de júbilo. Há alguém a quem Meishu-Sama se dirigiu como 

“tu”. 

Quem poderia ser? Quem poderia ser esse “tu”? Quem poderia ser esse Senhor da Luz? 

Quem poderia ser esse Salvador? Temos o costume de dizer que Meishu-Sama é o Salvador, 

mas Meishu-Sama estava escutando essa voz, a voz do Salvador. 

Inicialmente, Meishu-Sama nos disse que esse “tu”, esse Senhor da Luz, era Kannon, 

uma divindade budista. Mas todos nós sabemos que, para Meishu-Sama, Kannon se tornou 

o Messias. Portanto, esse “tu”, esse Salvador, é o Messias. 

Meishu-Sama encontrou o Messias. Meishu-Sama escutou a voz do Messias. Meishu-

Sama viu o Messias e chorou de júbilo. 
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E quando ele nasceu de novo como um filho de Deus, Meishu-Sama se tornou uno ao 

Messias, certo? É por isso que ele disse que nasceu de novo como o Messias, certo? É por 

isso que temos permissão para chamar Meishu-Sama de “o Messias Meishu-Sama”, certo? 

Mas temos que entender que o Messias é uma existência que está separada de Meishu-

Sama, pois, afinal, Meishu-Sama estava reverenciando, ouvindo e olhando para o Messias. 

Agora, algumas simples perguntas: Vocês não querem conhecer esse Senhor da Luz 

que Meishu-Sama reverenciou? Não querem escutar a voz do Salvador, que Meishu-Sama 

escutou? Não querem ver o quão divino é esse Senhor da Luz e experimentar o que Meishu-

Sama experimentou? E chorar de júbilo? 

Eu quero. Definitivamente, eu quero. 

Mais do que isso, quero ser uno a esse ser, o Messias. Eu quero ser uno ao Messias e 

nascer de novo como um filho de Deus, assim como Meishu-Sama. 

Sou apenas um mero mortal. Eu vou acabar morrendo um dia. Mas tenho esperança. 

Meishu-Sama me mostrou essa esperança – a esperança de que, se eu conseguir ser uno ao 

Messias que vive dentro de mim, não preciso morrer. Eu posso viver eternamente. Vocês 

também podem viver eternamente, caso se tornem unos ao Messias. 

Portanto, vamos nos empenhar para sermos unos ao Messias que vive dentro de nós. 

Vamos nos empenhar para sermos unos à respiração do Messias que vive dentro de nós, 

pois essa respiração é eterna. Ela tem o poder da vida, que tudo ressuscita. 

Naturalmente, isso significa ser uno à respiração de Meishu-Sama ou, para ser mais 

preciso, ser uno à respiração do Messias, que é uno a Meishu-Sama. 

Tudo isso pode parecer bastante vago para vocês, mas tentem fazer primeiro. Tentem 

se desprender de sua respiração humana, mortal e moribunda, e sejam unos à respiração do 

Messias, que é uno a Meishu-Sama, pois vocês nunca sabem o que irá acontecer. 

Nossa respiração está morrendo. A respiração de todos os antepassados que vivem 

dentro de nós está morrendo. É por isso que nosso corpo sofre de várias doenças e nosso 

coração está sempre em agonia. Mas se a nossa respiração e a respiração de nossos 

antepassados, que vivem dentro de nós, forem transformadas na respiração de Deus, pode 

ser que nosso corpo rejuvenesça e nossos problemas desapareçam. 

 

Então, sim, Meishu-Sama está vivo e respirando. Ele está vivo e respirando porque é 
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uno à respiração do Messias que vive eternamente. 

Se vocês também acreditam realmente que Meishu-Sama está vivo, expirem agora. 

Devolvam sua respiração para Meishu-Sama. Devolvam sua mortal e moribunda respiração 

para Meishu-Sama com a sua expiração. E inspirem. Inspirem a respiração de Meishu-Sama. 

Inspirem a respiração do Messias, que é uno a Meishu-Sama. 

Se vocês acham que sua respiração é melhor do que a de Meishu-Sama, tudo bem. 

Vocês não precisam fazer isso. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer isso primeiro. Talvez 

tenha um milagre à espera de todos vocês. 


