Saudação do Presidente Mundial – Rev. Keiichiro Narii
Igreja Mundial do Messias – Culto do Natalício de Meishu-Sama
Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba, Japão
20 de dezembro de 2020
Felicitações pelo Culto do Natalício de Meishu-Sama da Igreja Mundial do
Messias.
Há pouco, Kyoshu-Sama, a única existência que determina a doutrina da Igreja
Messiânica Mundial e preside a liturgia, oficiou o Culto do Natalício de MeishuSama em Daiba – Tóquio, celebrando o nascimento de Meishu-Sama em um local
muito próximo ao do seu nascimento. Desejo, portanto, expressar minha mais
sincera gratidão ao Senhor Deus, a Meishu-Sama, que é uno ao Senhor Deus, e a
Kyoshu-Sama.
Agradeço de todo meu coração a Kyoshu-Sama que, apesar dos inúmeros
afazeres da Obra Divina durante todo o ano, envolveu todos nós, membros do
mundo inteiro, com suas orações repletas de amor e nos guiou rumo ao caminho
que levou à ressurreição da Igreja Mundial do Messias, que é a verdadeira salvação
por Meishu-Sama. Expresso aqui meu mais sincero agradecimento por ele
continuar nos guiando rumo à salvação imbuída no mais precioso e sagrado de
todos os nomes: Messias. Kyoshu-Sama, muito obrigado.
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 de Agradecimento pela Colheita, realizado recentemente, o MasaakiSama nos transmitiu sua saudação, intitulada: “Quem é o Senhor do Perdão?”
Durante todo o ano, além de recebermos inúmeras orientações nos cultos, fomo
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contemplados com mensagens periodicamente feitas nos idiomas inglês e
português, direcionadas aos membros do mundo inteiro. Essas orientações
abriram ainda mais o nosso coração – o coração de pessoas que estão ligadas às
orientações de Kyoshu-Sama.
Posteriormente, receberemos a saudação do Masaaki-Sama. Muito obrigado.
Liderados por Kyoshu-Sama, em 4 de fevereiro deste ano, durante o Culto do
Início da Primavera da Igreja Mundial do Messias, participamos de um momento
histórico: a ressurreição da Igreja Mundial do Messias, transcendendo um período
de 70 anos.
Sinto meu coração estremecer por ter participado, sob a liderança de KyoshuSama, desse evento que ficará marcado na história da humanidade; por ter me
tornado uma pessoa ciente do verdadeiro sentimento de Meishu-Sama imbuído na
ressurreição da Igreja Mundial do Messias; e por estar sendo guiado rumo ao
grandioso despertar e à revolução da minha própria fé.
Meishu-Sama, acerca da Igreja Mundial do Messias, afirmou em suas Sagradas
Palavras que “a Igreja Mundial do Messias se aproximará muito do cristianismo”
e que desejava “atuar em consonância com o cristianismo para cumprir, de corpo
e alma, nossa divina missão de salvar a humanidade e conduzi-la na direção
correta”. Eu, porém, não conhecia esse sentimento de Meishu-Sama. Preciso
gravar em meu próprio coração, profunda e intensamente, o quanto devo me
desculpar por isso.
No Culto do Outono da Igreja Mundial do Messias deste ano, Kyoshu-Sama
orientou o seguinte:
Uma vez que ficamos sabendo que todos os pecados da humanidade
foram expiados e perdoados através do sangue expiatório que Jesus
Cristo ofereceu a Deus, enquanto rogava pelo perdão, precisamos antes
de tudo aceitar que isso tem relação conosco.
Masaaki-Sama orientou que “Jesus e Meishu-Sama: abaixo de Deus, os dois
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são um só; Cristo e Messias: abaixo de Deus, os dois são um só”, lançando um
questionamento extremamente importante: nós, membros da Igreja Mundial do
Messias, aceitamos ou não que, a respeito da existência de Jesus, Meishu-Sama nos
deixou em suas Sagradas Palavras que se tratava da base da sua divina obra e era
com quem queria atuar em consonância.
Senti que eu próprio preciso reconhecer a fé equivocada que professei até hoje,
colocar um ponto final nela e olhar diretamente para a existência de Jesus Cristo.
Neste exato instante, desejo que todos nós, membros da Igreja Mundial do
Messias, sejamos pessoas que reconhecem e aceitam de todo o coração que
indubitavelmente Jesus é Messias e que ele é uma existência realmente
importantíssima que ofereceu a Deus o sangue expiatório por toda a humanidade,
ou seja, por mim.
Senti que preciso fazer com que o espírito imbuído no Sagrado Juramento da
Igreja Mundial do Messias faça parte de mim. Ou seja, gravar em mim que 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.
Assim sendo, quero aceitar a Oração do Senhor, assim como as Palavras de
Oração, como uma oração a ser oferecida para toda a humanidade, ou seja, para
minha própria existência. Além disso, quero oferecê-la junto a todos os membros
ligados à Igreja Mundial do Messias com a crença inabalável de que Jesus e
Meishu-Sama oferecem a Oração do Senhor dentro de cada um de nós como
representantes de toda a humanidade.
Recentemente, os diretores executivos, responsáveis de região, responsáveis
de igreja e funcionários expressaram humildemente a Kyoshu-Sama o desejo
unânime de querer entoar a Oração do Senhor nos cultos mensais, matinais e
vesperais realizados na sede, nas igrejas e nos lares dos membros, a partir do Culto
de Ano Novo de 2021. Esse pedido foi aprovado por Kyoshu-Sama.
Acredito de forma inabalável a fé da Igreja Mundial do Messias, que KyoshuSama e Masaaki-Sama nos guiam, é o evangelho do Paraíso como ultrarreligião
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completamente nova que é capaz de compartilhar com todos os povos do mundo
inteiro valores universais, ideais e salvação, além de mostrar o caminho para a
unificação de todas as religiões, para nos tornarmos uma religião mundial.
Senhores, vamos concluir o que não foi concretizado na Igreja Messiânica
Mundial, no cristianismo, no budismo e em todas as demais religiões. Ou seja,
vamos “nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus – Messias”, concluir a
salvação por Jesus Cristo, transmitir imparcialmente a mensagem capaz de salvar
verdadeiramente toda a humanidade e, sob as orientações de Kyoshu-Sama,
caminhar para próximo de Deus, próximo de Meishu-Sama e Jesus Cristo e em
direção ao futuro prometido com um sentimento único e inabalável.
Muito obrigado por tudo durante o ano todo.
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