Mensagem de Kyoshu-Sama
“Aos membros do mundo inteiro”
15 de junho de 2021
Em 15 de junho de 1931, Meishu-Sama escalou o Monte Nokoguiri acompanhado por
28 de seus discípulos e recebeu a divina revelação da Transição da Noite para o Dia.
A data de hoje marca o seu nonagésimo aniversário.
Como hoje é um dia especial.
Felicitações a todos!
Em uma de suas Sagradas Palavras, Meishu-Sama nos ensinou o seguinte:
As religiões de até hoje ensinam que vocês devem fazer árduos esforços a fim de
remover todos os seus pecados. Elas dizem que, mesmo que vocês tentem por
toda a sua vida, é difícil removê-los completamente. Mas deixem-me dizer que,
de agora em diante, vocês conseguirão remover todos os seus pecados facilmente
através de Kannon. Por que eu digo isso? Porque a grande Luz já apareceu; os
pecados podem ser removidos por meio dessa Luz. Os pecados desaparecerão de
forma imediata e facilmente assim que a grande Luz os iluminar.
Meishu-Sama está dizendo que a Luz que apareceu através da Transição da Noite para
o Dia é a Luz que remove todos os pecados, ou seja, a Luz do perdão.
Como todos sabem, a verdadeira face de Kannon é Messias, não é? Portanto, a Luz que
apareceu através da Transição da Noite para o Dia é a Luz do perdão do Messias.
Perdão e expiação são um – eles são inseparáveis.
A respeito de Jesus, Meishu-Sama disse o seguinte: “Jesus nasceu no mundo para expiar
os pecados de toda a humanidade, e salvar toda a humanidade”, “Jesus é o Senhor da
Expiação. Ele assume os pecados da humanidade. Em nome da humanidade, ele implora o
perdão a Deus” e “Todos sabem que o único que expiou os pecados de toda a humanidade
foi Jesus Cristo”.
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Meishu-Sama aceitou a expiação dos pecados por Jesus.
Ele aceitou o perdão e expiação que existem no nome Messias.
E foi esse Meishu-Sama quem, por fim, disse que nasceu de novo como o filho de
Deus, o Messias.
Hoje, neste dia do nonagésimo aniversário da Transição da Noite para o Dia, aceitemos
e recebamos nós também o perdão e a expiação que existem no nome Messias. Vamos nos
tornar pessoas sem pecados aos olhos de Deus, adquirir o direito de nos aproximar de Deus
e trilhar o caminho do nascer de novo como filhos de Deus, como Messias.
Today, together, let us receive the forgiveness and atonement that exist in the name of
Messiah!
Hoje, juntos, vamos receber o perdão e a expiação que existem no nome Messias!
Thank you very much.
Muito obrigado.
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