
1 

Saudação do Presidente Mundial – Rev. Keiichiro Narii 
 

Igreja Mundial do Messias – Culto do Início da Primavera 
 

Hotel Okura Kobe, Kobe, Japão 
4 de fevereiro de 2021 

 

Felicitações pelo Culto do Início da Primavera da Igreja Mundial do Messias. 

Estamos na época em que o desabrochar das flores e o perfume das ameixeiras 

anunciam a chegada da primavera. 

Há pouco, sob as orações de Kyoshu-Sama, o Senhor da Liturgia que é a única 

existência que determina os ensinamentos da Igreja Messiânica Mundial, celebrei 

junto a todos os membros o Culto do Início da Primavera no qual celebramos o 

primeiro aniversário da ressurreição da Igreja Mundial do Messias. Gostaria, portanto, 

de expressar minha mais sincera e profunda gratidão ao Senhor Deus, a Meishu-Sama, 

que é uno ao Senhor Deus, e a Kyoshu-Sama. 

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. 

 

Primeiramente, gostaria de transmitir uma notícia jovial a todos os senhores. 

Nesta oportunidade, Kyoshu-Sama nos concedeu aprovação – e com concessão do 

registro pelo Instituto de Marcas e Patentes do Japão – para utilizarmos, a partir do 

Culto do Início da Primavera da Igreja Mundial do Messias celebrado hoje, o símbolo 

que foi utilizado por Meishu-Sama quando fundou a Igreja Mundial do Messias, como 

símbolo oficial da Igreja. 

Sinto uma imensa alegria em poder utilizar o símbolo no qual está imbuída a 

vontade de Meishu-Sama ao fundar a Igreja Mundial do Messias, o importantíssimo 

ponto de origem para todos nós – membros da Igreja Mundial do Messias, como o 
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novo símbolo da Igreja. Ao mesmo tempo, sinto o quão grande é a responsabilidade 

que carrego comigo como membro da Igreja Mundial do Messias. 

Quero oferecer, junto aos senhores, minha mais sincera gratidão a Kyoshu-Sama, 

que nos concedeu sua aprovação. 

Mais detalhes estão no informativo que foi entregue aos senhores hoje. 

 

No ano passado, sob a liderança de Kyoshu-Sama, nós testemunhamos a 

ressurreição da Igreja Mundial do Messias, um grande acontecimento que ficará 

marcado para sempre na história da humanidade, recebendo assim a permissão de 

darmos início a uma nova jornada. Além disso, recebemos a permissão para 

entoarmos, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, os novos Nomes Divinos para nos 

dirigirmos a Deus, nosso verdadeiro Pai, bem como a unificação da programação 

litúrgica no mundo inteiro. 

Ao entoar diariamente os mesmos Nomes Divinos que são entoados por todos os 

membros ligados à Igreja Mundial do Messias no mundo inteiro, e oferecer a Deus as 

Palavras de Oração e a Oração do Senhor, sinto que não sou eu quem está se voltando 

a Deus, mas sim, é Deus quem está vindo até nós – a humanidade – e a todos os 

antepassados paternos e maternos a todo instante. 

Além disso, sob a vontade do Senhor Deus, Meishu-Sama está atuando em união 

a Jesus; agora, a verdade a respeito do sagrado nome Messias e a Segunda Vinda de 

Cristo está sendo esclarecida, pela primeira vez desde o início dos tempos, por 

Kyoshu-Sama e pelo Masaaki-Sama; e, estamos recebendo o grandioso milagre de 

sermos utilizados na transmissão da verdadeira salvação na história da humanidade. 

Isso faz meu coração estremecer de alegria. 

Sinto que através do sangue expiatório de Jesus, que Kyoshu-Sama deixou claro 

ser o fundamento da Transição da Noite para o Dia, meu coração mergulhou 

profundamente na graça de um ser imperdoável como eu ter sido perdoado. Ao 

mesmo tempo, sinto intensamente que, graças à permissão de poder transmitir 

amplamente a verdadeira salvação, devo me empenhar em corresponder à vontade 

do Senhor Deus e ao sentimento de Meishu-Sama e Jesus sob a liderança de Kyoshu-

Sama. 
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Senhores, vamos gravar em nosso coração a honra e a responsabilidade de sermos 

membros ligados à Igreja Mundial do Messias que Meishu-Sama verdadeiramente 

almejou, avançando com grande alegria e esperança a gloriosa nova era de Deus sob 

a liderança de Kyoshu-Sama, carregando conosco o símbolo que é o ponto de origem 

da fundação da Igreja Mundial do Messias. 

Muito obrigado. 


