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Saudação do Presidente Mundial – Keiichiro Narii 
 

Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias 
 

Hotel Okura Kobe, Kobe, Japão 
15 de junho de 2022 

 

Parabéns pela Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. 

Hoje, juntamente a Kyoshu-Sama, que é a única existência que nos revela a 

vontade de Meishu-Sama no Mundo Material, celebrei junto a todos os membros, com 

sincero temor e júbilo, a Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do 

Messias. Desejo, portanto, expressar minha mais sincera e profunda gratidão ao 

Senhor Deus, a Jesus Cristo, a Meishu-Sama e a Kyoshu-Sama. 

Mayumi-Okusama, enquanto serve por meio da divina bênção da purificação, está 

sempre oferecendo suas orações que transbordam amor e compaixão, junto a Kyoshu-

Sama, pensando em todos nós, membros do mundo inteiro. Sinto-me sinceramente 

grato por isso. Estou plenamente convicto de que a Mayumi-Okusama está 

participando conosco da cerimônia celebrada hoje. 

Hoje estamos recebendo a ilustre presença do sucessor de Kyoshu-Sama, Masaaki-

Sama, e de sua esposa, Mami-Okusama, que gostaria agora de apresentar aos senhores. 

Masaaki-Sama, Mami-Okusama, com todo respeito, peço para que se levantem, por 

gentileza. 

Muito obrigado. 

Masaaki-Sama é uma existência que, sob Kyoshu-Sama, está em plena união com 

Kyoshu-Sama, em um só corpo, e sou sinceramente grato por ele estar sempre 

despertando o nosso coração – o coração dos membros do mundo inteiro. Hoje, 

também, receberemos a saudação do Masaaki-Sama. Muito obrigado. 

Mami-Okusama tem servido de todo coração ao lado de Kyoshu-Sama, Mayumi-

Okusama e Masaaki-Sama, enquanto volta sempre seu caloroso coração aos membros 

do mundo inteiro. Sou sinceramente grato por todas as inúmeras e minuciosas 

considerações que recebemos. 

Hoje, também, Mei-Sama e Miyu-Sama, filhas do Masaaki-Sama e da Mami-
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Okusama, estão participando da cerimônia aqui no Hotel Okura Kobe em uma sala 

reservada. Para nós da Igreja Mundial do Messias elas representam a esperança de um 

futuro promissor. Desejo orar de todo meu coração com os senhores para que Mei-

Sama e Miyu-Sama cresçam com bastante saúde. 

 

Gostaria agora de apresentar os convidados especiais que recebemos hoje. 

Representando a senhora Kurenai Deguchi, líder espiritual da Religião Oomoto, 

estamos recebendo a presença do senhor Uta Yamada, diretor executivo da Oomoto. 

Senhor Uta Yamada, queira se levantar, por gentileza. 

Muito obrigado. Desejo expressar minha mais sincera gratidão à líder espiritual, 

senhora Kureinai Deguchi e à Igreja Oomoto, pois, graças a Kyoshu-Sama, nós da 

Igreja Mundial do Messias temos recebido vossas considerações e gentilezas especiais. 

A seguir, apresento o Dr. Yasuhisa Shiozaki, que atuou como Secretário-Geral do 

Gabinete do parlamento japonês. Queira se levantar, por gentileza. 

Muito obrigado. Desejo expressar minha mais sincera gratidão pelo incansável 

esforço que há muito tempo, o Dr. Yasuhisa Shiozaki tem feito por nós da Igreja 

Mundial do Messias. 

Por fim, apresento a Dra. Hideko Muroi, que atuou como membro da Câmara dos 

Representantes. Ela também é esposa do Dr. Kunihiko Muroi, que atua como 

presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Conselheiros. Queira se levantar, por 

gentileza. 

Muito obrigado. Desejo expressar minha sincera gratidão ao Dr. Muroi e sua 

esposa que, em prol da Obra Divina centralizada em Kyoshu-Sama, têm se 

empenhado em transmitir, com fervor, a sublimidade da fé professada na Igreja 

Mundial do Messias para muitas pessoas, incluindo os membros do parlamento 

japonês, além de estarem apoiando de todo coração o presente e o futuro da Igreja 

Mundial do Messias. 

Sr. Uta Yamada, Dr. Yasuhisa Shiozaki e Dra. Hideko Muroi, muito obrigado pelas 

vossas presenças hoje. Espero poder continuar contando convosco daqui por diante. 

Também desejo expressar minha mais sincera gratidão pelos calorosos telegramas 

de felicitação à cerimônia celebrada hoje, que recebemos do Dr. Ichiro Matsui, 
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presidente do partido político Nippon Ishin no Kai, da Dra. Haruko Arimura, vice-

presidente da Câmara de Conselheiros do Partido Liberal Democrata, de 24 membros 

do parlamento japonês e do prefeito de Atami, o senhor Sakae Saito. Muito obrigado. 

 

Bem, 68 anos depois de Meishu-Sama ter celebrado a Cerimônia Provisória da 

Comemoração do Nascimento do Messias, realizamos hoje a Cerimônia Especial de 

Comemoração do Nascimento do Messias, que a humanidade tanto aguardou, sob a 

liderança de Kyoshu-Sama, que herda o coração de Meishu-Sama – a quem foi 

confiada por nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, e por Jesus Cristo, a salvação final e 

decisiva. 

Eu não consigo conter a emoção que faz meu coração estremecer agora. 

Ao mesmo tempo, quanto à celebração da cerimônia de hoje, jamais devo me 

esquecer que essa cerimônia só pôde ser realizada justamente porque Kyoshu-Sama 

abriu mão de tudo, desbravando o verdadeiro caminho de Jesus Cristo e Meishu-Sama, 

e que eu preciso despertar, com profunda humildade e gratidão, para a verdadeira 

salvação que está no nome Messias. 

Além disso, expresso minha mais sincera gratidão a todos os membros que, 

liderados pelas orientações de Kyoshu-Sama e do Masaaki-Sama, têm se dedicado à 

contínua revolução da própria fé e, imbuídos desse sentimento, fizeram um donativo 

especial que superou muito o esperado pela Igreja e se empenharam, com muita 

sinceridade, para conduzir, apesar de ser um dia útil da semana, 10 mil pessoas aos 

13 auditórios onde a cerimônia está sendo celebrada em todo o Japão. 

 

Firmo o juramento de que me coloco dentro da obra de salvação completamente 

nova do Senhor Deus, bem como o de transmitir, junto aos senhores, a verdadeira 

salvação – ou seja, o caminho que leva à vida eterna que Meishu-Sama nos mostrou 

em seu último ano de vida terrena – para todos os antepassados que vivem dentro de 

nós e às pessoas do mundo inteiro. 

Senhores, sob a liderança de Kyoshu-Sama, vamos dar um passo rumo ao futuro 

que gravará uma nova história. 

Muito obrigado. 


