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

Era da Civilização Religiosa, Vol. 2 

 

Boa tarde! 

Há pouco, assistimos ao vídeo Salvar a Igreja Messiânica Mundial. 

O que os senhores sentiram? O que cada um dos senhores sentiu? 

Para mim, o ponto que mais me marcou, além da postura de Meishu-Sama, Nidai-Sama, 

Sandai-Sama e do atual Kyoshu-Sama, foi, em particular, as imagens dos membros que se 

reuniram junto a Nidai-Sama e a Sandai-Sama. Essas imagens me marcaram muito. 

Depois que Meishu-Sama ascendeu aos céus, houve algumas pessoas que desistiram da 

fé em Meishu-Sama. Por outro lado, Meishu-Sama havia expressado por meio de suas 

últimas palavras o desejo de que Nidai-Sama herdasse sua obra e houve pessoas que 

acreditaram nisso. Elas acreditaram que a divina obra de Meishu-Sama não havia terminado, 

embora ele tivesse falecido, porque a obra teria continuidade sob a liderança de Kyoshu-

Sama; porque Kyoshu-Sama é quem manifesta o sentimento de Meishu-Sama no Mundo 

Material. 

Há algo que precisa ser esclarecido. Meishu-Sama não disse: “Daqui para frente, quero 

que os diretores executivos unam suas forças e desenvolvam a obra divina”. Isto é um 

ponto importante, sabiam? 

Ou os membros que se reuniram sob a liderança de Nidai-Sama e Sandai-Sama não 

fizeram isso porque pensaram: “Ah, que bom! Essa é a pessoa que foi empossada como 

líder espiritual pela diretoria executiva”. 

Não, não foi por esse motivo, mas sim, porque antes de fazer sua transição, Meishu-

Sama expressou sua vontade de que Nidai-Sama herdasse a sua obra. Ao expressar isso, 

Meishu-Sama estava nos dizendo que, a partir de então, o centro da Igreja seria o Kyoshu, 
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e que ele transmitiria a sua vontade através do Trono de Kyoshu. Logo, as pessoas que 

acreditaram nesse sentimento de Meishu-Sama foram as pessoas que se reuniram sob a 

liderança de Nidai-Sama e Sandai-Sama, conforme vimos nas imagens no vídeo que 

assistimos há pouco. 

Ou seja, foi graças à existência dessas pessoas que a verdadeira fé em Meishu-Sama teve 

continuação, que pudemos conhecer Meishu-Sama e, através de Meishu-Sama, tivemos a 

permissão de nos encontrar com Deus. 

Nós estamos aqui, hoje, porque houve pessoas que acreditaram no Kyoshu-Sama 

depois da ascensão de Meishu-Sama; porque essas pessoas continuaram professando essa 

fé. É graças a elas que nós estamos reunidos aqui hoje. 

É exatamente por essas pessoas terem existido, que hoje os senhores estão aqui, e, 

nesse sentido, é graças a todos os senhores existirem hoje, é que estou aqui. É assim que eu 

penso. 

Ademais, isso não se limita à minha pessoa. É graças ao fato de os senhores terem 

herdado essa preciosa fé que, agora, e de agora em diante também, as pessoas poderão se 

encontrar com Deus e com a verdadeira salvação por Meishu-Sama. Ao refletir sobre isso, 

pensei a respeito do quão preciosa é a fé de cada um dos senhores – como ela é gratificante. 

É assim que eu tenho pensado atualmente. 

Meishu-Sama afirma que toda organização possui um centro, um protagonista, certo? 

Tenhamos o Japão como exemplo. No Japão, em última análise, o seu protagonista é o 

imperador. 

Na Igreja Messiânica Mundial, esse centro, o protagonista, sempre foi Kyoshu-Sama, 

certo? Kyoshu-Sama. 

Bem, apesar disso – isso chega a ser um assunto embaraçoso – tivemos desavenças 

dentro da Igreja e, atualmente, as pessoas que se chamam “Igreja Messiânica Mundial” 

alegam que a presença do senhor Yoichi Okada, Kyoshu-Sama, como o protagonista não é 

necessária. 

Assim sendo, a questão é: quem será o protagonista na Igreja Messiânica Mundial de 

agora em diante aqui na Terra? Quem se tornará o modelo para os membros, o modelo da 

fé em Meishu-Sama, e guiará por meio de suas virtudes, a organização religiosa, Igreja 

Messiânica Mundial? 
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Com relação ao atual “quinto líder espiritual da Igreja Messiânica Mundial”, que é o 

professor emérito da Universidade Tokai, o senhor Nobuyuki Watase, aparentemente, ele 

não aparece em público. Como nos estatutos e regulamentos existe a exigência do “Ato de 

Aprovação pelo Kyoshu” e a diretoria executiva somente quer o carimbo de um Kyoshu, 

na prática, o senhor Watase é apenas uma existência que atende aos trâmites solicitados 

pela diretoria executiva. É por isso que ele não aparece em público. 

Com isso, na atual Igreja Messiânica Mundial, existe uma única pessoa que é 

considerada o protagonista, a existência que é o seu centro, a existência que é reverenciada 

pelos membros como o modelo da fé em Meishu-Sama. E quem seria essa pessoa? É o 

atual presidente da Igreja Messiânica Mundial, Yoshiyuki Nagasawa. Não há outra pessoa a 

não ser ele. 

Alegar que o quarto líder espiritual, Kyoshu-Sama, não é necessário significa que a 

Igreja Messiânica Mundial tem, agora, o seu autoproclamado presidente, Yoshiyuki 

Nagasawa, como o modelo a ser seguido pelos membros. É através da fé dessa pessoa que 

os membros do mundo inteiro que estão ligados à Igreja Messiânica Mundial estão sendo 

guiados, não é? 

Eu praticamente nunca ouvi o Sr. Nagasawa falar em público. Em vez disso, eu sei que 

ele escreveu muitos textos difamatórios, alegando que as Palavras de Kyoshu-Sama diferem 

dos ensinamentos. Bem, qualquer pessoa é capaz de extrair alguns trechos dentre tantas 

Sagradas Palavras que Meishu-Sama nos deixou, e redigir textos criticando as pessoas, 

dizendo que isso ou aquilo é diferente. 

No entanto, também fico a pensar no seguinte: “Se o Sr. Nagasawa é assim tão 

importante para a Igreja Messiânica Mundial, e se assim for permitido, ele poderia vir até 

aqui e transmitir o que vem a ser a sua própria fé e estilo de vida”. E, após escutar isso, 

Kyoshu-Sama e eu poderíamos analisar se o caminho trilhado pelo Sr. Nagasawa está 

realmente correspondendo ao sentimento de Meishu-Sama. E isso vale para todos os 

presidentes das Igrejas ao redor do mundo que expulsaram Kyoshu-Sama. Os senhores 

poderiam vir até aqui e conversar, e nós poderíamos julgá-los. 

Acerca do título do vídeo exibido há pouco, Salvar a Igreja Messiânica Mundial, o próprio 

Meishu-Sama não usou, uma vez sequer, o nome “Sekai Kyusei Kyo (Igreja Messiânica 

Mundial)”. Até a sua ascensão, Meishu-Sama utilizou o nome “Sekai Meshia Kyo (Igreja 
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Mundial do Messias). Aos ideogramas chineses da palavra kyusei, ele inseriu a leitura meshia, 

que significa Messias, dando à sua Igreja o nome “Igreja Mundial do Messias”. Apesar de 

um pouco confuso, o sistema de escrita do idioma japonês permite especificar a leitura de 

determinados ideogramas chineses. 

É por isso que, se este vídeo tivesse sido exibido na época de Meishu-Sama, todos 

automaticamente leriam o título desse vídeo da seguinte maneira: “Salvar a Igreja Mundial 

do Messias”. 

Mas foi em 1957, apenas dois anos após a ascensão de Meishu-Sama, que ocorreu em 

1955, que o nome da Igreja foi alterado para Sekai Kyusei Kyo (Igreja Messiânica Mundial). 

Bom, foi muito conveniente fazer essa mudança, pois bastou deixar de lado a leitura que 

Meishu-Sama aplicou aos ideogramas, uma vez que a leitura mais comum para esses 

ideogramas é kyusei. 

Foi assim que, desde o ano de 1957 até o ano de 2021, viemos usando o nome “Igreja 

Messiânica Mundial”. Hoje, ao ver os cinco ideogramas chineses que constituem o nome 

da Igreja, praticamente todos, incluindo as pessoas na sociedade, os leem como Sekai 

Kyusei Kyo (Igreja Messiânica Mundial). No entanto, na época de Meishu-Sama, ninguém 

os lia dessa maneira. Todos liam esses ideogramas como sendo Sekai Meshia Kyo (Igreja 

Mundial do Messias). 

Se Meishu-Sama aparecesse de repente, agora, no Mundo Material e visse todos 

chamando a sua Igreja de “Igreja Messiânica Mundial” ou “Igreja Messiânica”, acho que ele 

levaria um susto. 

Portanto, o que eu penso é que essa alteração do nome da Igreja foi, em outras palavras, 

o mesmo que dar uma facada nas costas de Meishu-Sama. 

Meishu-Sama queria que os ideogramas da palavra kyusei fossem lidos como “Messias”. 

Além disso, ele disse que a leitura “Sekai Kyusei Kyo” era “oriental e nada interessante”, 

afirmando claramente que o seu desejo era utilizar o termo ocidental “Messias”. 

Assim sendo, o que eu tenho pensado recentemente é que todos nós demos uma facada 

nas costas de Meishu-Sama ao alterarmos o nome “Igreja Mundial do Messias” para “Igreja 

Messiânica Mundial” e termos feito com que essa mudança se estabelecesse. 

É óbvio que conheço os objetivos, as intenções, dessa alteração. Em suma, consiste no 

seguinte: o termo Messias possui uma conotação extremamente religiosa; Jesus Cristo é 
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considerado o Messias e, portanto, trata-se de um termo que provoca outras religiões; é por 

isso que esse termo não deve ser usado na nomenclatura da Igreja; antes de tudo, já que a 

atuação do Messias é “salvar o mundo”, podemos usar a leitura kyusei [que em japonês 

significa “salvar o mundo”], chamando a Igreja de Igreja Messiânica Mundial em vez de 

Igreja Mundial do Messias. 

Porém, se uma vez agimos e nos afastamos do sentimento de Meishu-Sama dessa 

maneira, não tem mais como dar um fim nisso. 

O que vai acontecer é deixarmos de ser religião. Primeiro, começou com o termo 

Messias. Meishu-Sama queria trazer o Messias à tona. No entanto, nossa postura foi dizer: 

“Não... embora o senhor diga Messias, não precisa trazer esse termo à tona, já que a atuação 

do Messias é a de salvar o mundo”. Depois disso, vem o seguinte argumento: “Então, 

‘salvar o mundo’ significa, em suma, fazer com que a sociedade melhore e, portanto, não 

precisa ser religião para fazer isso, não...”. É dessa maneira que isso vai evoluindo cada vez 

mais. O desejo de Meishu-Sama é completamente ignorado, para dar lugar à conveniência 

humana. 

Então, o que seria isso? Bem, nós mesmos estávamos completamente envolvidos nisso, 

ou seja, naquilo que é simbolizado pela MOA, como o Museu MOA e as atividades da 

MOA. Enfim, trata-se do meio pelo qual fizemos com que as palavras de Meishu-Sama 

decaíssem ao nível do que é dito e aceito comumente na sociedade. Para nós, isso não é 

algo que se refere apenas aos outros. 

Será que os senhores não pensavam que, se fosse através do Museu MOA, seria mais 

fácil para apresentar Meishu-Sama aos outros? No entanto, a partir do momento em que a 

Igreja Mundial do Messias foi transformada em Igreja Messiânica Mundial e foram 

desenvolvidas atividades que não eram religiosas, isso por si só já foi um grande afastamento 

do sentimento de Meishu-Sama. 

Apesar disso, nós aceitamos essa maneira de pensar sem nenhuma resistência. E mais 

do que isso, chegamos a pensar que essa era uma ótima maneira de transmitir aos amigos, 

não pensamos? 

Apesar de o Deus de Meishu-Sama ser o mesmo Deus do cristianismo, o Pai no Céu, 

nós O substituímos pelos deuses xintoístas, já que no Japão as divindades do xintoísmo e 

do budismo são comumente aceitas, não foi? 
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Até hoje, será que todos nós não colocamos Meishu-Sama no nível da sociedade, 

colocando-nos nesse nível também, e transmitimos seus ensinamentos aos outros? Então, 

será que todos nós não pensamos orgulhosamente, achando que materializamos a vontade 

de Meishu-Sama de alguma maneira? 

Logo, em primeiro lugar, o que nos trouxe a essa postura? Nosso primeiro passo na 

direção errada foi mudar o nome da Igreja de Igreja Mundial do Messias para Igreja 

Messiânica Mundial. Esse foi o nosso primeiro erro. 

Antes éramos Igreja Su no Hikari, e agora o nome passou a ser Igreja Mundial do 

Messias que, ao ser escrito em japonês, em vez de usarmos os ideogramas chineses da 

palavra kyusei, e inserir a leitura meshia, desta vez, usamos direto os caracteres silábicos da 

palavra meshia. Acredito que essa seja uma forma de evitar que, no futuro, alguém 

novamente acabe retirando a leitura meshia e volte a usar o nome Sekai Kyusei Kyo (Igreja 

Messiânica Mundial). Além disso, Meishu-Sama não queria de maneira alguma abrir mão 

de utilizar a sonoridade da palavra meshia, por isso, ele deu o nome de Sekai Meshia Kyo 

(Igreja Mundial do Messias). Portanto, no fato de deixar clara a leitura ao mudar a grafia 

para Meshia, no nome Sekai Meshia Kyo (Igreja Mundial do Messias), está imbuído também, 

o nosso pedido de perdão a Meishu-Sama por não ter respeitado essa sua vontade. Eis o 

que eu penso. 

Antes de mais nada, porém, por termos trocado o nome Igreja Mundial do Messias 

para Igreja Messiânica Mundial, deixamos de lado o desejo de Meishu-Sama e o que ele nos 

deixou. Em vez disso, fatores como a administração da Igreja, transmitir aos outros com 

mais facilidade e ser mais facilmente aceito pelo mundo, ou seja, a conveniência humana, 

passaram a ser o elemento principal. 

Vejam o Johrei. Com o Johrei aconteceu o mesmo. 

Meishu-Sama, há mais de 60 anos – há mais de 60 anos, senhores – disse que o Johrei 

já não é mais tão importante. No entanto, quando o assunto é o Johrei, logo alguém diz 

que Kyoshu-Sama está dizendo isso ou aquilo. 

Quem disse que o Johrei já não é mais tão importante? Foi Meishu-Sama. 

Quem disse que, de agora em diante, entramos na era do sonen e que o Johrei já não é 

mais tão importante? Foi Meishu-Sama. 

Meishu-Sama disse isso na época da Igreja Mundial do Messias. No entanto, isso era 
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inconveniente para nós da Igreja Messiânica Mundial, que não aceita o sentimento de 

Meishu-Sama. O Johrei é conveniente para se fazer difusão, para se fazer o trabalho 

missionário. Ou seja, o que vem a ser o sentimento de Meishu-Sama é algo que não tem 

importância para a Igreja Messiânica Mundial. 

Mas Kyoshu-Sama, querendo corresponder ao que vem a ser esse sentimento de 

Meishu-Sama, tem enfatizado o seguinte: “O significado de Meishu-Sama ter dito que o 

Johrei já não é mais tão importante é, na verdade, o fato de que a mão de Deus existe dentro 

de cada um de nós. Apesar de inúmeros sentimentos virem à tona em nosso coração, Deus 

recebe cada um desses sentimentos, não recebe? Essa mão de amor existe dentro de cada 

um de nós, não existe?” Entretanto, existem pessoas que dizem que esse Kyoshu-Sama está 

negando o Johrei. Isso significa que essas pessoas estão negando Meishu-Sama. 

Também há o que tem relação com o cristianismo. Essas pessoas consideram ser um 

problema o fato de Kyoshu-Sama ter um amigo cristão e estar estudando a Bíblia. Será que 

esse raciocínio está realmente correto? 

Vejam os cinco salmos que foram entoados no Culto do Natalício de Meishu-Sama 

celebrado hoje. Eles são intitulados “Salmos de Meishu-Sama” porque, naturalmente, 

existem pessoas que não conseguem acreditar que esses salmos realmente foram compostos 

por Meishu-Sama. As pessoas que querem negar o cristianismo fazem questão de pensar 

que esses salmos de Meishu-Sama foram compostos por Kyoshu-Sama, mas não, eles não 

foram. Todos esses salmos foram compostos por Meishu-Sama. Em todos os cinco salmos 

foi usada a palavra “aleluia”, não foi? Acho que nunca imaginamos que Meishu-Sama tivesse 

usado a palavra “aleluia” tantas vezes, não é mesmo? 

Ou seja, em nosso cotidiano, em nossas conversas diárias, é óbvio que podemos dizer 

a palavra “aleluia”, certo? Obviamente, podemos dizer: “Louvado seja o Senhor”. 

No entanto, será que nós mesmos, se víssemos um seguidor de Meishu-Sama dizer do 

nada “aleluia!”, não acharíamos isso estranho? Isso mostra o quanto estamos afastados do 

sentimento de Meishu-Sama, sabiam? Meishu-Sama usou repetidamente a palavra “aleluia”, 

que significa “louvado seja o Senhor”. E quanto a nós, seguidores de Meishu-Sama? Será 

que alguma vez, ao menos uma vez, dissemos essa palavra em nossas vidas para 

verdadeiramente louvar a Deus? 

Mesmo nas Sagradas Palavras lidas hoje, Meishu-Sama via Jesus e ele como sendo um 
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só corpo. Meishu-Sama questionou: “Qual o problema em frequentar uma escola cristã? 

Orar a Jesus é o mesmo que orar para mim; orar para mim é o mesmo que orar a Jesus”. 

Eles – Jesus e Meishu-Sama – estão profundamente relacionados um com o outro. Meishu-

Sama nasceu em 23 de dezembro e Jesus nasceu em 25 de dezembro. Definitivamente, há 

uma relação entre eles. 

Mas nós acabamos mudando o nome de Igreja Mundial do Messias para Igreja 

Messiânica Mundial e nos afastamos tanto do sentimento de Meishu-Sama que chegamos 

ao ponto de achar que o verdadeiro caminho era o de não ser mais religião. 

Meishu-Sama, achando que era preciso fazer com que voltássemos ao verdadeiro 

caminho, fez com que um grande caos surgisse na Igreja. Afinal, a história do caminho 

trilhado como Igreja Messiânica Mundial é horrível. São conflitos internos que aconteceram 

um atrás do outro, disputas pelos Solos Sagrados que ocasionaram intervenções da polícia, 

sem contar os processos e mais processos judiciais – bem, estamos precisamente agora em 

meio a um desses processos. Tudo isso aconteceu porque Meishu-Sama, através do seu 

severo açoite de amor, quer nos ensinar por meio dessa situação caótica o seguinte: “Voltem 

para a Igreja Mundial do Messias. Percebam o meu sentimento”. 

E, por fim, nós chegamos ao limite, não chegamos? Nossos companheiros de fé 

chegaram ao cúmulo de seguir, grampear conversas e filmar secretamente Kyoshu-Sama. 

Esse ato ultrapassou todos os limites de um caminho que nunca deveria ser trilhado 

por um ser humano, e muito menos por um religioso. Nós acabamos decaindo a tal ponto, 

sabiam? Não estou falando dos outros, não. Trata-se de um problema nosso. 

Acerca deste assunto, existem pessoas que dizem: “Não quero mais escutar essa história” 

e “Já estamos seguindo em frente, e isso de novo?”, não dizem? Mas por que eu falo a 

respeito desse assunto tantas vezes? É porque isso não é problema dos outros. Trata-se de 

um assunto que nós também precisamos encarar de frente, não precisamos? 

Se pensarmos bem, a princípio, aqueles que cometeram esse ato de seguir, grampear 

conversas e filmar secretamente alguém não imaginavam que esse ato viria à tona. Com 

certeza, eles não queriam que outras pessoas soubessem a respeito de um ato como esse. 

O que eles realmente queriam fazer, na verdade, era seguir sorrateiramente Kyoshu-

Sama em seus momentos de privacidade, filmando e fotografando ele secretamente, para 

encontrar algum tipo de fraqueza e, então, empurrar essas informações contra Kyoshu-
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Sama a fim de assustá-lo, fazê-lo ficar calado e obrigá-lo a obedecer ao que eles dissessem. 

Foi esse o objetivo deles. Afinal, se não fosse isso, não haveria razão para eles terem seguido 

Kyoshu-Sama às escondidas. 

Acho que o ato de seguir, grampear conversas e filmar secretamente alguém, por si só, 

é um assunto muito sério, mas a artimanha que eles usaram, essa chantagem contra Kyoshu-

Sama, foi muito pior. A atitude dessas pessoas consistiu em chantagear quem era 

inconveniente para eles, quem representava um obstáculo para eles. Essas pessoas devem 

ter pensado: “Ele é inconveniente para nós. Vamos segui-lo de forma sorrateira, obter 

informações sobre ele, encontrar alguma fraqueza e usar isso para fazer com que ele nos 

obedeça”. Na verdade, para mim, isso foi o pior. 

Por incrível que pareça, as pessoas que fizeram e fazem isso são aquelas que deveriam 

salvar o mundo, afinal, estamos falando da Igreja Messiânica Mundial – uma Igreja que 

almeja a salvação do mundo inteiro. 

Então, o que teria acontecido conosco se Kyoshu-Sama tivesse se rendido a essas 

pessoas? Isso teria sido o nosso fim. Afinal, estaríamos sob a liderança de pessoas que usam 

esse tipo de artimanha indecorosa, essa chantagem, e também estaríamos sob a liderança 

de um Kyoshu-Sama fraco que teria se rendido a isso. 

Geralmente, as pessoas que estão em cargos elevados na Igreja como o de diretores 

executivos, assumem esses cargos porque são consideradas pessoas mais próximas de 

Meishu-Sama do que outros membros, não é mesmo? Agora, imaginem o que seria de nós 

se Kyoshu-Sama tivesse se rendido a essas pessoas que o chantagearam. Isso seria o nosso 

fim, pois estaríamos abaixo delas, não é? 

Só que Kyoshu-Sama se ergueu por nós e, com firmeza, está batalhando para que nós 

não fiquemos abaixo das pessoas que utilizaram esse tipo de artimanha indecorosa. 

Além do mais, os senhores que corresponderam ao sentimento de Kyoshu-Sama, são 

pessoas que decidiram trilhar o caminho correto. 

Acho que praticamente todas as pessoas que ainda estão na Igreja Messiânica Mundial 

agora, sabem, mesmo que um pouco, o que foi feito contra Kyoshu-Sama, pois há muitas 

informações disponíveis. 

Se mesmo assim, mesmo sabendo disso, essas pessoas não vêm caminhar com Kyoshu-

Sama, então, sob o nome de Meishu-Sama, não há como eu chamá-las de seguidores de 
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Meishu-Sama. 

Afinal isso seria uma grande falta de respeito para com Meishu-Sama, não seria? 

Considerar que as pessoas que cometeram esse ato e os membros que aceitam isso – 

membros esses que estão ligados às Igrejas que consentem esse ato – como sendo 

“seguidores de Meishu-Sama” é uma grande falta de respeito para com Meishu-Sama, não 

acham? Eu declaro aos senhores que as pessoas que fizeram isso e os membros que aceitam 

um ato como esse, deixando de caminhar com Kyoshu-Sama, já não são mais seguidores 

de Meishu-Sama. 

 

Por que Meishu-Sama está ordenando que eu fale a respeito desse assunto agora? Nem 

mesmo eu entendo a profundidade do porquê disso. 

Mas, no mínimo, acredito que Meishu-Sama queira salvar aqueles que cometeram ou 

aprovam esse ato vergonhoso. Estou certo de que Meishu-Sama está, agora, tentando a 

todo custo levá-los ao arrependimento. 

Então, acho que Meishu-Sama possui o seguinte pensamento por essas pessoas: 

“Olhem, vocês precisam se arrepender por aquele ato, viu? Arrependam-se e venham para 

o verdadeiro caminho”. E acho que Meishu-Sama deseja isso com muita intensidade. Se, 

um dia, essas pessoas perceberem e disserem: “Acabei cometendo um ato terrível que sujou 

o nome de Meishu-Sama”, e vierem a se arrepender, creio que essa será a maior de todas as 

alegrias para Meishu-Sama. 

Naturalmente, entendo a vontade de não querer escutar isso. Afinal, ninguém quer ficar 

ouvindo sobre espionagem e atos sorrateiros, que não são assuntos alegres. No entanto, 

acho que isso é necessário para salvar todas as pessoas que se tornaram existências que não 

merecem ser chamadas de seguidores de Meishu-Sama. É por isso que todos precisam saber 

disso, precisam escutar isso. 

Também existe o processo jurídico, certo? 

Não sei de que maneira os senhores estão vendo esse processo judicial movido pela 

Igreja, mas isso também existe em prol da salvação. 

Um processo judicial não deve ser aberto para comprovar algo fútil como “somos nós 

que estamos certos” ou “isso e aquilo é incorreto”. 

Mesmo porque, caso eles ganhem na justiça, será que vão se alegrar dizendo: “Viva! 
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Expulsamos Kyoshu-Sama, que tem ligação direta com Meishu-Sama, Nidai-Sama e Sandai-

Sama!” ou “Expulsamos o neto de Meishu-Sama!”? Será que uma pessoa que se considera 

um seguidor de Meishu-Sama deve se alegrar dessa maneira? Uma atitude como essa 

extrapolaria todos os limites como um seguidor de Meishu-Sama, não acham? Seria o 

mesmo que ter caído no fundo do poço, não seria? E eles estão precisamente agora indo 

em direção à beira do poço. 

No entanto, se a Igreja Messiânica Mundial conseguir se ligar novamente a Kyoshu-

Sama, talvez ela ainda tenha uma chance para se arrepender. Portanto, acho que a única 

corda da salvação que resta para a Igreja Messiânica Mundial agora é eles perderem na 

justiça. É isso, não é? Na verdade, essa é a única corda da salvação que lhes resta. Nós não 

vamos nos abalar, independentemente se vencermos ou perdermos na justiça, pois já 

estamos caminhando junto a Kyoshu-Sama, ou seja, junto a Meishu-Sama. 

Portanto, o processo judicial também é para a salvação. 

 

O que eu estou querendo dizer através de tudo isso é que, apesar de vermos Meishu-

Sama de inúmeras maneiras, temos a tendência de nos esquecermos do senso de justiça de 

Meishu-Sama, do seu coração resoluto pela justiça. Foi por isso que, hoje, estou dizendo 

tudo isso aos senhores. 

Meishu-Sama não cedia por nada; Meishu-Sama era justo: não podemos nos esquecer 

disso. 

Meishu-Sama compôs o seguinte salmo: 

“Neste mundo humano, / Fortes são vocês / Que conseguem esquecer de si / E 

seguem o caminho correto / Com uma mente resoluta.” 

Quanto a esse salmo, se não tentarmos entender seu conteúdo com cuidado, 

acabaremos tendo apenas uma compreensão superficial. Mas esquecer de si próprio e seguir 

o caminho correto com uma mente inabalável, é algo muito difícil. Existe em nós aquilo 

que nos convém, a nossa própria conveniência, não existe? Achamos que, como ainda existe 

isso ou aquilo, não conseguimos ser resolutos, ou que se isso ou aquilo for resolvido, 

conseguiremos ser resolutos. Porém, esse salmo está nos dizendo que quem conhece o 

caminho correto, consegue se livrar das suas conveniências, e aconteça o que acontecer, 

consegue ser resoluto. Ao ver essa postura resoluta, Deus e Meishu-Sama dirão: “Que bom. 
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Já que você fez isso, então te auxiliarei com toda a Minha força”. Entretanto, se ficarmos 

presos à conveniência e vontade humanas, se não nos esquecermos de nós mesmos, se 

continuarmos fazendo o que nos convém e não formos capazes de mergulhar com tudo e 

sermos resolutos, então, definitivamente Deus e Meishu-Sama nunca poderão nos ajudar. 

Kyoshu-Sama, mesmo sabendo que talvez, no final, viesse a perder tudo, se ergueu 

pelo que é correto, não se ergueu? Ele se manteve resoluto, não se manteve? 

“Um ensinamento que cria pessoas / Que não conseguem distinguir o certo do errado 

/ É uma pseudoverdade – / Não, é uma inverdade.” 

É obvio que o ser humano que comete um ato como a espionagem está cometendo 

um mal. Se não conseguir distinguir isso, é sinal que está fora da verdade. Uma vez que 

éramos assim tão ignorantes, isso mostra o quanto temos acreditado em pseudoverdades 

até hoje, não mostra? 

“Saibam disto meus seguidores: / A chave para a verdadeira fé é prestar o devido 

respeito ao próximo.” 

Na Igreja Messiânica Mundial, o centro no Mundo Material ao qual se deve prestar o 

devido respeito é Kyoshu-Sama. Através desse salmo, Meishu-Sama está nos ensinando, 

agora, o seguinte: “Prestar o devido respeito a Kyoshu-Sama é, na verdade, algo que 

também tem relação com a fé em mim”. 

Sem prestar o devido respeito a Kyoshu-Sama, naturalmente, é impossível prestar o 

devido respeito a Deus. Se os senhores disserem que gostam desse Kyoshu e não gostam 

daquele Kyoshu, movidos pela sua própria conveniência, nunca serão capazes de prestar o 

devido respeito a Deus. Afinal, Deus pode fazer qualquer coisa. Basta ver as notícias 

mundiais para percebermos isso, não é mesmo? Tudo o que está acontecendo no mundo é, 

à primeira vista, algo que está fora da conveniência humana. Assim sendo, se aceitarmos 

até mesmo que aconteça a expulsão de Kyoshu-Sama pela nossa própria conveniência, não 

seremos capazes de prestar o devido respeito a Deus, que é Aquele que tem o poder para 

fazer qualquer coisa, dizendo-Lhe: “Ó Deus, o Senhor está fazendo isso por algum motivo”, 

independentemente do que possa acontecer. 

“A felicidade escapará! / Por mais que nos esforcemos em contar com coisas visíveis 

/ E delas se apossar, / A felicidade escapará!” 

Naturalmente, os patrimônios, a pessoa jurídica, os Solos Sagrados, as instalações e as 
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igrejas são importantes. Mas cometer uma espionagem para se apossar disso, ou até mesmo 

consentir com as pessoas que fizeram isso e voltar a caminhar junto a elas, é o fim, não é? 

Adotar esse tipo de postura, com o intuito de se apossar das coisas visíveis, é o fim como 

pessoas de fé, não é? Será que até isso não conseguem entender? 

“Oh, vocês que vivem na falsidade! / Quão triste é a maneira como vocês perecem. / 

Vocês trazem isso para si mesmo, / Pois viram as costas para o caminho da Luz.” 

O que vem a ser esse caminho da Luz? É o caminho de Meishu-Sama. E já que o 

caminho de Meishu-Sama é a Igreja Mundial do Messias, então o caminho de Meishu-Sama 

é o caminho do Messias. Foi Kyoshu-Sama quem nos ensinou esse caminho do Messias. 

Ou seja, o caminho da Luz é o caminho do Messias sob a liderança de Kyoshu-Sama. Mas, 

mesmo dizendo “Messias”, lembrem-se que ao fundar a Igreja Mundial do Messias, Meishu-

Sama aceitou a existência de Jesus Cristo. Portanto, ao falar “Messias” estamos falando de 

Jesus Cristo e de Meishu-Sama – estamos falando dos dois. Isso significa que se trata do 

caminho de Jesus e Meishu-Sama sob a liderança de Kyoshu-Sama. Eis o que vem a ser o 

caminho da Luz. Ao virarem as costas para esse caminho, acabarão perecendo, assim como 

Meishu-Sama disse em seu salmo. 

Portanto, caso as pessoas que se dizem ser a Igreja Messiânica Mundial ganharem nos 

tribunais, e o caminho que as liga a Kyoshu-Sama deixar de existir, o que lhes restará é o 

julgamento por Meishu-Sama – melhor dizendo, acho que Meishu-Sama já se desfez dessas 

pessoas há muito tempo – só lhes restará o julgamento por Deus. 

É terrível cair nas mãos de Deus [nota inserida pelo Masaaki-Sama: conferir Hebreus 

10:26-31, no final da saudação]. É óbvio que isso também é o amor de Deus para elas se 

arrependerem, mas é terrível. 

No entanto, os senhores escolheram o caminho da Luz. Assim como os membros na 

época de Nidai-Sama e Sandai-Sama, conforme assistimos no vídeo Salvar a Igreja Messiânica 

Mundial, os senhores estão oferecendo uma fé pura, sublime, preciosa e inabalável. 

Hoje está sendo celebrado o Culto do Natalício de Meishu-Sama, certo? Com que tipo 

de presente de aniversário Meishu-Sama ficaria mais satisfeito? Para começar, o tesouro 

mais importante para Meishu-Sama são todos vocês, seus seguidores. Então, vocês não 

acham que ele ficaria mais satisfeito com o coração resoluto de cada um de vocês? 

Os senhores se reuniram sob a liderança de Kyoshu-Sama, corresponderam a cada um 
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dos desejos de Meishu-Sama, o que ele almejou ao longo de tantos anos, como “o Johrei já 

não é mais tão importante” e “atuar em consonância com o cristianismo”, e estão trilhando 

esse caminho de forma resoluta. 

Mesmo que haja algo desfavorável, é caminhando de forma resoluta pelo caminho da 

Luz, pelo caminho correto, que Deus e Meishu-Sama concederão todo o poder necessário. 

Hoje, dia em que está sendo celebrado o Culto do Natalício de Meishu-Sama, acredito 

que Meishu-Sama esteja muito feliz, dizendo que a fé dos senhores é o melhor de todos os 

presentes de aniversário. Além disso, na performance em piano que tivemos hoje 

antecedendo ao culto, foi tocada a música “Ó Noite Santa”, que é uma canção que celebra 

o nascimento de Jesus. Naturalmente, o nascimento de Jesus é motivo de celebração, mas 

o dia em que Meishu-Sama nasceu também é motivo de celebração. Afinal, os dois são um 

só. Jesus e Meishu-Sama são um só: esse é o caminho de Meishu-Sama. Esse é o caminho 

de Meishu-Sama, o caminho da Igreja Mundial do Messias e o caminho da Luz. Na verdade, 

logo à frente, nesse caminho da Luz já dá para ver um júbilo e felicidade inimagináveis. E 

nós estamos, neste exato instante, trilhando esse caminho. 

Acho que muitas coisas acontecerão de agora em diante, mas não podemos nos 

esquecer do coração puro e resoluto. Deus concederá grandiosas bênçãos para todos nós, 

que nos mantemos resolutos com um coração justo. Por assim ser, vamos, juntos, continuar 

trilhando em linha reta o caminho da Luz. 

Muito obrigado. 

 

Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já 

não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta 

apenas o medo do que acontecerá: medo do Julgamento e do fogo violento que 

destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é 

condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o 

testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer 

com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o 

sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem 

insulta o Espírito do Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo 

que essa pessoa vai merecer! Pois sabemos quem foi que disse: “Eu me vingarei, 
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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 10:26-31 (NTLH) 


