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Mensagem do Masaaki-Sama 

N.º 11 

 

“O que é mais importante para nós do que o Johrei!” 
Março de 2022 

 

OK, pessoal, vamos ser francos e super honestos. 

Como seguidores de Meishu-Sama, a única coisa que nós realmente queremos saber é 

isto: O que Meishu-Sama disse ou fez em relação ao Johrei? Correto? 

Quero dizer, se vocês não souberem o que Meishu-Sama disse ou fez em relação ao 

Johrei, como vocês sabem que estão no caminho certo? Vocês podem estar fazendo ou 

acreditando em algo que é completamente contra a vontade de Meishu-Sama. 

Em 19 de abril de 1954, aos 71 anos de idade, Meishu-Sama desmaiou devido aos 

sintomas de um derrame cerebral hemorrágico. Dez meses depois, em 10 de fevereiro de 

1955, ele veio a falecer. 

Mas durante esses dez meses, seus últimos dez meses na Terra, Meishu-Sama disse 

muitas coisas a respeito do Johrei. 

Infelizmente, a maior parte do que ele disse durante esses dez meses não foi publicado 

nas publicações da Igreja, já que Meishu-Sama estava sofrendo desde o derrame. Isso não 

ficou para nós como o que normalmente conhecemos como os Ensinamentos de Meishu-

Sama ou as Sagradas Palavras de Meishu-Sama. 

Entretanto, os servidores mais próximos de Meishu-Sama, que viveram com ele 

durante esse tempo, anotaram o que ele disse, e nós temos esses registros. 

 

No dia 19 de abril de 1954, um dia depois do Domingo de Páscoa daquele ano, Meishu-

Sama recebeu a purificação do derrame cerebral. 

Nove dias depois, em 28 de abril, um dos servidores de Meishu-Sama registrou o 

seguinte: “Meishu-Sama pratica o Johrei todos os dias”. No entanto “ele não levanta a mão; 

faz isso somente através do sonen”. Eu repito: “Meishu-Sama pratica o Johrei todos os 

dias”. No entanto “ele não levanta a mão; faz isso somente através do sonen”. 

Deixem-me dizer que, embora seu braço e perna do lado direito tenham sido afetados 

pelo derrame, seu braço e perna do lado esquerdo não foram – ou seja, se ele quisesse, 
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poderia ter levantado a mão esquerda para fazer o Johrei. Mas Meishu-Sama optou por não 

agir assim. Em vez disso, ele decidiu fazer o Johrei através do sonen, sem levantar sua mão. 

No mesmo dia, 28 de abril, Meishu-Sama disse aos seus servidores o seguinte: “A partir 

de agora, farei tudo por meio das palavras e do sonen”. 

Meishu-Sama disse que ele faria tudo por meio das palavras e do sonen e, então, quando 

praticou o Johrei, ele não levantou sua mão, mas o fez através do sonen. 

Podemos querer pensar que fazer tudo por meio das palavras e do sonen era algo só 

para Meishu-Sama, que somente ele poderia fazer tudo por meio das palavras e do sonen, 

já que Meishu-Sama era especial. 

Mas Meishu-Sama passou a dizer que até mesmo a sua esposa, Nidai-Sama, tinha que 

fazer tudo por meio das palavras e do sonen. Meishu-Sama disse que, quando recebesse 

uma purificação, ela só precisaria se desculpar, ou melhor, só precisaria se arrepender e a 

purificação seria curada. Meishu-Sama enfatizou que ela só precisaria se arrepender e que 

não precisava fazer mais nada, o que significa que ela não precisaria receber Johrei para que 

a purificação fosse curada. Ela só precisaria se arrepender. Isso é o que Meishu-Sama disse. 

Então, “fazer tudo por meio das palavras e do sonen” não é algo limitado a Meishu-

Sama. Ao nos dizer que Nidai-Sama, sua esposa, também tinha que fazer daquela maneira, 

Meishu-Sama, por essência, estava nos dizendo que todas as pessoas, não apenas ele, 

também precisariam fazer tudo por meio das palavras e do sonen. 

Em 13 de maio, quase um mês depois da purificação, está registrado que Meishu-Sama 

disse: “Eu descobri um novo Johrei através do sonen”. Deixem-me repetir: Meishu-Sama 

disse: “Eu descobri um novo Johrei através do sonen”. 

Meishu-Sama realmente disse essas palavras. Isso é um fato. Pelo menos dois de seus 

servidores mais próximos anotaram essas palavras. Vocês têm que considerar a gravidade 

dessa declaração feita por Meishu-Sama. Ele disse que ele descobriu um novo Johrei através 

do sonen. 

Em 2 de junho, está registrado que Meishu-Sama disse o seguinte: “Deus me disse para 

eu não praticar o Johrei em mim mesmo. Deus me disse que, quando a hora chegar, Ele 

fará o melhor por mim e, então, não faça Johrei”. 

No dia seguinte, em 3 de junho, pela manhã Meishu-Sama disse aos seus servidores o 

seguinte: “No meio da noite, acabei fazendo auto-Johrei, embora Deus tenha me proibido 
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de fazê-lo. Por causa disso, eu não fui capaz de dormir”. 

Que episódio é esse! Meishu-Sama agiu contra a vontade de Deus e, por isso, de certa 

forma Deus puniu Meishu-Sama e não permitiu que ele descansasse à noite. 

Além de todos esses registros, tenho certeza de que todos já sabem deste: após ter 

recebido o derrame cerebral hemorrágico, Meishu-Sama disse repetidamente aos seus 

servidores que entramos na era do sonen, que o Johrei já não é mais tão importante, que o 

sonen vem primeiro e que precisamos orar em nosso coração, ao invés de levantar a mão 

do Johrei. 

Agora, se Meishu-Sama estava dizendo todas essas coisas, por que a Igreja não aceitou 

e herdou essa vontade de Meishu-Sama? Por que a Igreja ignorou a sua vontade e continuou 

praticando o Johrei com a mão levantada por tanto tempo? Como viemos justificando o 

Johrei com a mão levantada? 

Uma justificativa foi esta. Cerca de oito meses após a purificação, em 11 de dezembro 

de 1954, está registrado que Meishu-Sama disse ao seu secretário que considerasse três 

pontos ao pensar a respeito da gestão de pessoas da Igreja. 

Um: aqueles cujo Johrei é excepcional. Dois: aqueles que conduzem muitos novos 

membros à Igreja. Três: aqueles cuja devoção a Deus é forte, ou seja, aqueles que sustentam 

a Igreja através de recursos materiais. 

Meishu-Sama estava dizendo que devemos levar esses três pontos em consideração 

quando pensamos a respeito da administração da Igreja. 

Por muito tempo, esses três pontos foram considerados as últimas palavras, a última 

vontade de Meishu-Sama, pois Meishu-Sama faleceu apenas dois meses depois de ter dito 

isso. 

Nosso pensamento era este: “Embora Meishu-Sama tenha dito que o Johrei já não é 

mais tão importante, embora Meishu-Sama tenha dito que agora nós temos que fazer tudo 

por meio das palavras e do sonen, embora Meishu-Sama tenha dito que nós adentramos a 

era do sonen, embora Meishu-Sama tenha dito que precisamos orar em nosso coração, ao 

invés de levantar a mão, embora Meishu-Sama tenha dito que descobriu um novo Johrei 

através do sonen, uma vez que ele está dizendo que devemos valorizar aqueles cujo Johrei 

é excepcional, está tudo bem em continuar fazendo o Johrei com a mão levantada! Podemos 

continuar o que viemos fazendo até hoje!” 
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Bem, será que esse pensamento está realmente correto? 

Deixem-me apresentar a vocês outro registro dos servidores de Meishu-Sama. 

Em 11 de dezembro, no mesmo dia em que anunciou os três pontos que acabei de 

mencionar, está registrado que Meishu-Sama ministrou Johrei em um dos membros. Ele 

ministrou esse Johrei por cerca de um minuto. Após o Johrei, Meishu-Sama disse: “Da 

próxima vez, não vai demorar nem um minuto para o Johrei em mil pessoas”. 

Meishu-Sama estava querendo dizer que, em breve, a Luz e o poder do Johrei seriam 

tão fortes que somente menos de um minuto seria necessário para o Johrei em mil pessoas. 

Se nós precisamos apenas de menos de um minuto para o Johrei em mil pessoas, quanto 

tempo vocês acham que é necessário para uma pessoa? Fiz as contas na minha calculadora 

– vocês só precisariam de seis centésimos de segundo. Seis centésimos de segundo. Ou seja, 

Meishu-Sama está dizendo que é “menos de um minuto” em mil pessoas, então, menos de 

seis centésimos de segundo é necessário para o Johrei em uma pessoa. 

É um tempo tão curto, não é? Será que vocês conseguem ao menos levantar a mão? 

Vocês levantam sua mão e, depois de seis centésimos de segundo, têm que abaixá-la. 

E, senhores, Meishu-Sama disse isso 68 anos atrás, 68 anos atrás. 

Desde 15 de junho de 1931, a Luz de Deus não está ficando mais forte, cada vez mais 

forte? 

Se sim, no mínimo, no mínimo, é seguro dizer que o tempo do Johrei não ficará mais 

longo. Definitivamente, ele está ficando muito, muito mais curto. 

Mas como vocês se sentiriam se recebessem Johrei por apenas alguns segundos nas 

igrejas? Vocês não pensariam: “Por que o Johrei é tão curto?” 

Ter uma sensação como essa é, por si só, a própria prova de que estamos indo contra 

a direção que Meishu-Sama estava tomando. 

Não vínhamos dizendo coisas como: “Oh, você precisa fazer Johrei por mais tempo”, 

“Vamos fazer Johrei por horas e horas”, “Vamos levantar a mão do Johrei a qualquer hora, 

em qualquer lugar” e “Se a purificação é forte, é preciso receber Johrei de muitas pessoas”? 

Não vínhamos dizendo coisas como essas? 

Quão errados nós estávamos! 

Acordem e percebam que o seu Johrei tem sido completamente contra o que Meishu-

Sama realmente queria. 
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Acordem e percebam como temos desrespeitado e negligenciado completamente o 

poder e a Luz de Deus. 

A verdade em questão é esta: já se passaram 68 anos desde que Meishu-Sama disse que 

nós precisávamos de menos de um minuto para o Johrei em mil pessoas. 68 anos se 

passaram desde que precisávamos só de seis centésimos de segundo para o Johrei em uma 

pessoa. Quanto tempo vocês acham que é necessário para o Johrei em uma pessoa agora, 

hoje, depois de 68 anos? Seria um tempo tão curto, curto demais, que sequer 

conseguiríamos levantar a mão. 

Ao considerarmos tudo isso, hoje, a vontade de Meishu-Sama está totalmente 

esclarecida para nós: o tempo de praticar o Johrei através do levantar da mão já se foi. Já se 

foi há muito tempo. E, agora, vivemos na era do sonen, onde precisamos fazer tudo por 

meio das palavras e do sonen com o coração arrependido, assim como Meishu-Sama disse 

68 anos atrás. Nós vivemos no mundo onde precisamos praticar o novo Johrei através do 

sonen, que Meishu-Sama descobriu 68 anos atrás. 

Meishu-Sama disse que precisamos orar no nosso coração, ao invés de levantar a nossa 

mão do Johrei. Meishu-Sama disse que temos que fazer tudo por meio das palavras e do 

sonen. Meishu-Sama disse que precisamos nos arrepender. Meishu-Sama disse que 

adentramos a era do sonen. Meishu-Sama disse que ele descobriu um novo Johrei através 

do sonen. E ele disse tudo isso 68 anos atrás! Há quanto tempo nós temos ignorado a 

vontade de Meishu-Sama? Isso é imperdoável! 

Em 4 de fevereiro de 1955, seis dias antes da sua ascensão, no dia do Culto do Início 

da Primavera, Meishu-Sama disse que, uma vez que ele se recuperasse do derrame e fosse 

capaz de falar mais, ele iria dizer algo que seria totalmente inesperado e surpreendente para 

nós e pediu que nós esperássemos por isso. 

Antes de nos contar o que seria isso, ele faleceu. Antes de nos contar o que ele 

realmente queria nos dizer – algo que seria totalmente inesperado e surpreendente para nós 

– ele faleceu. 

Vocês não querem saber o que Meishu-Sama queria nos dizer? 

Vocês não querem saber o que era “o novo Johrei através do sonen”? 

Senhores, vocês podem saber isso. Vocês podem saber o que Meishu-Sama queria, mas 

não podia nos dizer. Vocês podem saber o que é o novo Johrei através do sonen. 
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Escutem o que Kyoshu-Sama está dizendo. 

A verdade de Meishu-Sama, a verdade do Johrei – isso é o que Kyoshu-Sama está nos 

ensinando exatamente agora. 


