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“Eu estou pronto para lutar contra o mundo inteiro a fim de defender a justiça”. 

Vocês sabem quem disse isso? Meishu-Sama. 

Meishu-Sama estava pronto para enfrentar o mundo inteiro para proteger a justiça. 

Mesmo que viesse perder o mundo inteiro, todas as coisas que tinha, ele estava disposto a 

se erguer e lutar pela justiça. 

Acho que todos nós estamos subestimando o quão forte era o senso de justiça de 

Meishu-Sama. Ele disse que “salvará os justos, fazendo o que for preciso e por todos os 

meios necessários” e “eliminará por completo e totalmente o mal da face da Terra”. 

Ele disse: “O que mais conta é a vontade inflexível de fazer o que for preciso para 

defender a justiça.” “A única maneira de julgar o valor de uma pessoa é ver se elas têm ou 

não essa vontade. Quanto mais forte for essa vontade, mais valiosa a pessoa é. Se não 

houver essa vontade, você será apenas um oportunista que pensa somente em seus próprios 

interesses, ou seja, um humano só na aparência, sem substância e sem coragem.” E ele diz: 

“No entanto, para lhes dizer a verdade, hoje em dia, quase todas as pessoas ficaram assim”. 

Será que vocês se tornaram uma pessoa como essa e perderam o senso de justiça, 

também? 

Ou vocês estão dispostos a fazer o que for preciso para se erguer pela justiça? Estão 

prontos para sacrificar tudo o que têm pela justiça? 

Ou vocês preferem um acordo? Vocês preferem afastar seus olhos de um mal aparente 

para que possam se agarrar às suas posses mundanas, aos seus próprios interesses? 

 

Seguir, grampear conversas e filmar secretamente alguém. 

Esse ato pode até ser tolerado na sociedade, caso haja uma boa razão para ser feito. 

Porém, pessoas de fé fazerem isso? Definitivamente, isso não pode ser tolerado. 

Meishu-Sama diz: 

“Saibam todos disto. / Fazer algo pelas costas de alguém, / Fazer algo contra alguém 
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sem ser visto, / É o mesmo que roubar.” 

Meishu-Sama está dizendo que fazer algo pelas costas de alguém é o mesmo que roubar, 

o mesmo que um ato cometido por um ladrão. 

Ou seja, para Meishu-Sama, o ato de seguir e filmar secretamente alguém é uma 

ladroagem, um ato de roubar. 

Com certeza, roubar é um ato maligno. Então, para Meishu-Sama, o ato de seguir e 

filmar secretamente alguém, com certeza, é um ato maligno – um ato que precisa ser 

eliminado da face da Terra. 

Para ser honesto, fico envergonhado por ter que lhes dizer essas coisas. Vocês não 

sabiam disto? Como o ato de seguir e filmar secretamente Kyoshu-Sama e sua esposa pode 

ser tolerado? Será que vocês perderam completamente seu senso de justiça? Vocês estão 

cegos por seus próprios interesses? Vocês deixaram de ser um ser humano como Meishu-

Sama corretamente apontou? 

 

Seguir e filmar secretamente Kyoshu-Sama e sua esposa foi um ato cometido por 

pessoas da Igreja Messiânica Mundial do Japão. E, oh, como é patético que existem tantas 

Igrejas ao redor do mundo pensando que não há problema em ainda estarem conectadas à 

Igreja Messiânica Mundial do Japão e seus Solos Sagrados; como é patético que existem 

tantas pessoas pensando que não há problema em seguir e filmar secretamente alguém. 

Aceitar a Igreja Messiânica Mundial do Japão e seus Solos Sagrados ou aceitar as Igrejas 

que aceitam a Igreja Messiânica Mundial do Japão é o mesmo que aceitar e tolerar o ato de 

seguir e filmar secretamente alguém. Ou seja, é o mesmo que aceitar e tolerar o ato de 

roubar. 

Portanto, aceitar a expulsão de Kyoshu-Sama é o mesmo que aceitar e tolerar o ato de 

roubar, o ato cometido por um ladrão. 

Para aqueles que dizem: “Esse assunto, de novo?” ou “Não quero ouvir mais isso”, 

deixem-me dizer: acordem. Acordem para o senso de justiça que Meishu-Sama teve. Será 

que vocês não sabem que ele até queria ser dono de uma empresa jornalística para trazer a 

justiça social e corrigir os erros do mundo? 

Eu entendo que Kyoshu-Sama pode ter sido a causa do problema para algumas pessoas 

que queriam fazer as coisas do seu jeito. Mas vejam como eles lidaram com Kyoshu-Sama. 
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Vejam como eles trataram as pessoas que eram inconvenientes para eles. Eles não 

escolheram conversar com Kyoshu-Sama. Em vez disso, eles decidiram segui-lo 

secretamente para obter algum tipo de informação sobre ele e usar essa informação para 

controlá-lo. Quão horrível essa atitude é. Definitivamente, não é algo que deve ser tolerado. 

E, a propósito, a informação obtida por vocês contra Kyoshu-Sama foi que ele tem um 

amigo cristão e que ele está estudando a Bíblia? Sério? 

“Ah, nós tentamos conversar com Kyoshu-Sama muitas vezes, mas ele não nos ouviu”. 

Será que é isso? Se a diplomacia não funcionar com a outra parte, sua escolha é seguir 

secretamente essa pessoa e usar algumas informações sobre ela para controlar essa pessoa? 

Em primeiro lugar, Kyoshu-Sama é o líder espiritual e ele não tem que dar satisfação a vocês. 

É vocês que precisam dar satisfação a ele. Kyoshu-Sama precisa dar satisfação a Meishu-

Sama e somente a ele. 

Deixem-me dizer isto a vocês para que não haja mal-entendidos a partir de agora: para 

os seguidores de Meishu-Sama, seguir e filmar secretamente alguém e usar essa informação 

às portas fechadas para controlar os outros são atos que jamais podem ser justificados, não 

importa qual seja a razão. 

Se vocês admitirem a expulsão de Kyoshu-Sama, isso é o mesmo que admitir que vocês 

desistiram dos ensinamentos de “amar ao próximo” que Meishu-Sama tanto enfatizou. 

Onde existe amor no ato de seguir e filmar secretamente alguém e depois tentar controlar 

essa pessoa através das informações obtidas com esse ato? 

E ainda assim vocês dizem que “o amor ao próximo é importante”, “façam outras 

pessoas felizes para que vocês possam ser felizes”? Que hipócritas! 

Vocês dizem: “Kyoshu-Sama está indo contra os Ensinamentos de Meishu-Sama!” Para 

que vocês leem os Ensinamentos de Meishu-Sama? Se vocês aceitam o ato de seguir, 

grampear conversas e filmar secretamente alguém, qual é o sentido de ler os Ensinamentos 

de Meishu-Sama? Ao cometer ou tolerar esse ato covarde, vocês perderam completamente 

o direito de discutir ou falar a respeito de qualquer coisa relacionada a Meishu-Sama. Ou, 

no seu entendimento, esse ato covarde faz parte dos Ensinamentos de Meishu-Sama – faz 

parte do que ele ensina a vocês? 

Se vocês admitirem a expulsão de Kyoshu-Sama, isso é o mesmo que admitir que vocês 

desistiram de construir o Paraíso Terrestre. Que tipo de Paraíso seria esse se o ato de seguir 
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e filmar secretamente alguém, e tentar controlar essa pessoa através das informações 

obtidas desse ato, está sendo tolerado? 

E ainda assim vocês dizem: “Eu pratico o Johrei”, “Kyoshu-Sama nega o Johrei, mas 

nós praticamos o Johrei”. Para que vocês praticam o Johrei? Se vocês desistiram de 

construir o Paraíso Terrestre, qual é o sentido de praticar o Johrei? 

Vocês também dizem: “Nós temos os Solos Sagrados! Nós expulsamos Kyoshu-Sama 

dos Solos Sagrados!” Para que vocês usam os Solos Sagrados? O que há de “sagrado” nos 

Solos Sagrados que são controlados por vocês, que cometeram ou toleram o ato de seguir 

e filmar secretamente alguém? Os Solos Sagrados foram maculados com esse ato deplorável. 

O solo dos Solos Sagrados está sendo maculado a cada passo que vocês dão – vocês que 

cometeram e toleram esse ato deplorável. Toda a sacralidade dos Solos Sagrados já era. 

Vocês também dizem: “Temos todas as obras de arte! Nós temos os museus!” Para que 

vocês têm todas aquelas obras de arte e museus? Meishu-Sama nos ensinou que a mais bela 

de todas as obras-primas, a mais importante obra de arte de Deus, é o ser humano. E ainda 

assim vocês cometeram e toleram esse ato covarde e vergonhoso contra Kyoshu-Sama e 

sua esposa? Se vocês não sabem valorizar e respeitar os seres humanos, não há como 

valorizarem e respeitarem qualquer obra de arte. Então, basicamente é inútil vocês 

possuírem essas obras de arte. Todas as obras de arte estão sendo maculadas toda vez que 

vocês tocam nelas – aquelas mesmas mãos que cometeram esse ato deplorável. 

O que eu estou querendo dizer é que todas as Igrejas no mundo que aceitam a expulsão 

de Kyoshu-Sama e todos os membros que aceitam essas Igrejas, que aceitam a expulsão de 

Kyoshu-Sama, desistiram de praticar o amor ao próximo, de discutir qualquer coisa a 

respeito dos Ensinamentos de Meishu-Sama e de construir o Paraíso Terrestre. Ou seja, 

eles desistiram de ser seguidores de Meishu-Sama. 

Para vocês que aceitam e toleram o ato de seguir e filmar secretamente Kyoshu-Sama 

e sua esposa, para vocês que aceitam a expulsão de Kyoshu-Sama, para vocês que aceitam 

as Igrejas Messiânicas ao redor do mundo, assim como os seus Solos Sagrados, eu declaro, 

hoje, em nome de Meishu-Sama, em nome de Nidai-Sama, em nome de Sandai-Sama e em 

nome de Kyoshu-Sama, que vocês não são mais seguidores de Meishu-Sama. 

Como posso dizer que vocês são seguidores de Meishu-Sama? Pelo bem de Meishu-

Sama, eu não posso fazer isso. 
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São só vocês que estão se autoproclamando como sendo seguidores de Meishu-Sama. 

Para vocês que se ergueram por Kyoshu-Sama, para vocês que não toleram esse ato 

covarde, parabéns. Mas tenham cuidado: se vocês julgarem, mesmo que um pouco, aqueles 

que aceitam a expulsão de Kyoshu-Sama, se vocês acharem, mesmo que um pouco, que são 

melhores do que eles, “Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem” eles. Deus 

“usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir” eles. (Mateus 7:2) 

Eles agiram dessa maneira pelo nosso bem, para que nós despertássemos, para nos 

tornarmos verdadeiros seguidores de Meishu-Sama. Eles agiram dessa maneira porque 

Deus ordenou que assim o fizessem. Eles agiram dessa maneira por vocês, por nós. 

Se esquecermos isso, é o mesmo que cair nas mãos do Deus vivo. E “sabemos quem 

foi que disse: ‘Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles.’ E quem também disse: ‘O 

Senhor julgará o seu povo.’ Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo!” (Hebreus 

10:30-31) 


