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Saudação do Presidente Mundial – Rev. Keiichiro Narii 
 

Igreja Mundial do Messias – Culto de Ano Novo 
 

Sede da Igreja Mundial do Messias, Atami 
1º de janeiro de 2021 

 

Feliz ano novo! 

No primeiro dia do ano, data em que a sensação de novo vigor penetra em toda a 

criação, Kyoshu-Sama, o Senhor da Liturgia que a única existência que determina os 

ensinamentos da Igreja Messiânica Mundial, oficiou o Culto de Ano Novo. Juntamente 

a todos os membros, desejo expressar a minha mais sincera gratidão a Deus, a Meishu-

Sama, que é uno ao Senhor Deus, e a Kyoshu-Sama pela permissão de realizar, hoje, o 

Culto de Ano Novo. 

No dia 20 de dezembro, tivemos a permissão de participar do Culto do Natalício 

de Meishu-Sama da Igreja Mundial do Messias oficiado por Kyoshu-Sama. Recebemos 

as Palavras de Kyoshu-Sama e a saudação do Masaaki-Sama, assistimos ao vídeo das 

Sagradas Palavras intituladas “A vida de fé que eu segui”, e escutamos a música 

Amazing Grace (Maravilhosa Graça), cuja letra em japonês foi traduzida por Kyoshu-

Sama. 

Sinto meu coração palpitar de emoção por poder, graças às orientações de 

Kyoshu-Sama, ter a permissão de trilhar um caminho que nunca imaginei que poderia 

seguir – o caminho rumo à verdadeira salvação que Jesus e Meishu-Sama, sob a 

vontade do Senhor Deus, abriram para toda a humanidade. Quero mais uma vez 

expressar minha mais sincera gratidão à Kyoshu-Sama, por ter me guiado para que eu 

me tornasse membro da Igreja Mundial do 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. 

Posteriormente, receberemos a saudação do Masaaki-Sama. Muito obrigado. 
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Pois bem, adentramos um glorioso novo ano e gostaria de transmitir minha mais 

sincera felicitação a todos os membros por adentrarem este novo ano com muita saúde 

e repletos de esperanças. 

Hoje, iniciei o ano novo com grandiosa alegria que aflora a partir do âmago de 

meu coração e, ao mesmo tempo, com um sentimento extremamente sólido. 

A partir de hoje, 1º de janeiro, passamos a entoar os nomes divinos Sushin naru 

warera no Kami e Sushin naru senzo no Kami, que foram determinados por Kyoshu-Sama 

com a permissão de Meishu-Sama, ao oferecermos nossas orações ao Senhor Deus, o 

Deus único que é o Senhor da Criação. Também é a partir de hoje que, junto às Palavras 

de Oração, ofereceremos a Deus a Oração do Senhor da Igreja Mundial do Messias 

que nos foi concedida por Kyoshu-Sama. 

No Culto do Natalício de Meishu-Sama, Kyoshu-Sama nos orientou que Meishu-

Sama, sob a vontade do Senhor Deus e em consonância com o sentimento de Jesus 

Cristo, está oferecendo a Oração do Senhor dentro de cada um de nós por toda a 

humanidade, orientando também que, como seres ligados ao Paraíso e cientes de que 

fazemos parte da Igreja que traz consigo o sagrado nome Messias, devemos nos 

empenhar para interceder muitas pessoas junto a Deus. 

Ademais, Masaaki-Sama orientou a respeito do verdadeiro significado da Oração 

do Senhor, ou seja, devemos oferecê-la como seres que estão no Paraíso. Também, 

orientou com muito vigor que nós da Igreja Mundial do Messias vamos oferecer a 

Oração do Senhor cientes do seu verdadeiro significado e que ocasionaremos uma 

revolução no cristianismo, despertando os cristãos e sendo utilizados na Obra Divina 

que salva toda a humanidade. 

Além disso, o seguinte trecho da letra da música Amazing Grace (Maravilhosa 

Graça) ecoou profundamente no meu coração: “Quando nós estivemos lá / Dez mil 

anos atrás / reluzentes e brilhantes como o Sol”. Esse sentimento fez reviver 

fortemente em mim o sentimento de paixão pela minha verdadeira terra natal, onde 

vive o Pai Celestial. 

Agora, graças a essas preciosas orientações que temos recebido, afloram em meu 

coração os seguintes salmos de Kyoshu-Sama, publicados na edição de dezembro da 
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Revista Glória: 

 

“Repetidamente e com urgência, / Vós, ó Deus, dizeis a nós: / Regressem ao 

Paraíso! / Regressem ao Paraíso rapidamente!” 

“Eu sei o que tu queres, Meishu-Sama! / Tu queres que levemos tua divina 

salvação / Para tantas pessoas o quanto possível / E o mais rápido possível!” 

 

No Culto do Início da Primavera da Igreja Mundial do Messias, que será realizado 

no próximo dia 4 de fevereiro, quero expressar minha felicitação pelo primeiro 

aniversário da ressurreição da Igreja Mundial do Messias e corresponder com 

plenitude e sinceridade ao chamado de Deus, que preparou a sagrada obra da 

verdadeira salvação jamais vista desde o início dos tempos. 

Vamos transmitir amplamente a mensagem que realmente salvará a humanidade, 

completando a salvação por Jesus, que consiste em “nascer de novo como filhos de 

Deus, como Messias”, salvação essa que não foi concretizada na Igreja Messiânica 

Mundial, no cristianismo, no budismo e em todas as outras religiões. 

Vamos expressar aqui nosso júbilo, sonho, esperança e felicidade por servir sob a 

liderança de Kyoshu-Sama, com um sentimento único e inabalável, nessa etapa de 

difusão completamente nova que Deus está avançando. 

Espero contar com todos os senhores durante todo o ano. Muito obrigado. 


