Saudação de Kyoshu‐Sama
Culto do Outono
1º de outubro de 2013 – Templo Messiânico de Atami

Com meu mais profundo sentimento de respeito e temor a Deus, digo‐lhes que, em
1954, um ano antes de sua ascensão, Meishu‐Sama nos revelou, fazendo uso de suas
próprias palavras, que teve um novo nascimento, como messias.
Precisamos saber que, como pessoas ligadas a ele, nós também estamos sendo criados
e educados para termos um novo nascimento como messias, como verdadeiros filhos de
Deus. Isto porque, o propósito de Deus para com a Criação é gerar Seus verdadeiros filhos.
É por esta razão que nascemos neste mundo e somos nutridos por Deus, o verdadeiro Pai
das nossas vidas.
Hoje, dia em que celebramos o Culto de Outono com todos os senhores, a humanidade
e os antepassados, quero louvar a Deus, que se encontra junto de Meishu‐Sama, e
agradecer por Ele estar nos criando e educando para termos um novo nascimento.
Como os senhores sabem, Sandai‐Sama partiu, inesperadamente, para o Mundo
Espiritual no último dia 4 de setembro.
Ontem, dia 30, foi realizada, aqui no Templo Messiânico de Atami, a cerimônia do
funeral. O Revmo. Tetsuo Watanabe assumiu toda a preparação, que contou com a
participação de milhares de messiânicos do Japão e do mundo. Durante a cerimônia,
homenageamos Sandai‐Sama e recordamos suas realizações. Estou profundamente
agradecido e emocionado.
Para minha família e eu, que vivemos durante muito tempo com ela, sua repentina
passagem nos causou um grande choque e tristeza.
Sandai‐Sama era muito jovem quando assumiu o Trono de Kyoshu, sucedendo
Nidai‐Sama, a Segunda Líder Espiritual. Isto foi em 1962, e ela contava apenas 34 anos de
idade. Até 1998, durante todo o tempo em que foi nossa Líder Espiritual, sempre buscou
respostas na vontade de Meishu‐Sama e, com espírito pacífico e muita dedicação, trouxe
ordem e harmonia para nossa Igreja.
Possuidora de uma alegria que contagiava a todos os membros, Sandai‐Sama deu
continuidade à construção dos solos sagrados e realizou diversas obras com o intuito de
estimular nosso aprendizado e nossas práticas. Com todo o amor, empenhou‐se de todas
as formas para conduzir e orientar os fiéis, proporcionando maturidade e crescimento à
Igreja. Atualmente, há messiânicos em 96 países, e o número de membros no exterior
supera o do Japão. A Igreja que temos hoje é fruto de suas orações sinceras e orientações
amorosas.
Assim, unindo‐me aos senhores e aos fiéis do mundo inteiro, gostaria de expressar, do
fundo do coração, minha mais sincera gratidão e respeito por Sandai‐Sama.
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Neste momento, ela se encontra no Céu, sob a proteção de Meishu‐Sama. Tenho
certeza de que, assim como o fez enquanto estava neste mundo, Sandai‐Sama continuará
recebendo de Deus o treinamento necessário para se tornar uma verdadeira filha Sua. E
tornar‐nos verdadeiros filhos de Deus é a nossa missão. Acredito, pois, que ela continuará
trabalhando, com todo o vigor.
Tendo gravado em nossos corações que Sandai‐Sama continua se dedicando
intensamente no sentido de se tornar uma verdadeira filha de Deus, desejo prosseguir
servindo a Deus com a máxima diligência e sinceridade, juntamente com os senhores.
Sei que os senhores vêm buscando cumprir sua missão como pessoas simpáticas e
pioneiras da salvação de alguém, dedicando‐se com todo esmero à prática do amor
altruísta e ao cultivo do sentimento de gratidão. Sinto‐me profundamente agradecido por
isso e pelo fato de que estão se aplicando na ministração diária do Johrei, na prática da
Agricultura Natural e da horta caseira e na salvação através do Belo.
Particularmente no que se refere à horta caseira, eu soube que o número de praticantes
da mesma cresceu vertiginosamente dentro e fora do Japão, gerando preciosas
oportunidades de aprendizado. Fico muito feliz.
Entretanto, creio que os senhores estejam lembrados do que eu disse a respeito dessas
práticas no último Culto do Paraíso Terrestre. Eu mencionei a importância de
reconhecermos, de uma vez por todas, que o verdadeiro objetivo de todas as nossas
práticas é ter um novo nascimento. Sugeri que o melhor seria cada um tomar a decisão de
ter como meta final de todas as suas práticas um novo nascimento, assim como fez
Meishu‐Sama.
Para alguns, minhas palavras podem soar complicadas e difíceis. Contudo, minha
intenção não é essa.
Minha mensagem de hoje pode ser resumida em um único ponto: precisamos tomar
ou não a decisão de querermos nascer de novo e nos tornarmos verdadeiros filhos de
Deus.
Lembrem‐se: foi Meishu‐Sama quem falou sobre a importância de “um novo
nascimento”. Se nos consideramos fiéis de Meishu‐Sama, creio que, antes de tudo,
deveríamos aceitar, sem resistência, a expressão “ter um novo nascimento”, que ele nos
deixou. Mesmo não tendo ideia do que ela signifique, não seria melhor dizer a
Meishu‐Sama que gostaríamos de seguir seus passos e de receber a permissão de ter um
novo nascimento? É isto que eu gostaria de lhes transmitir.
Desse modo, seria bom que, de manhã, ao despertar, ou à noite, antes de dormir, os
senhores incluíssem em suas orações algo como o seguinte: “Meishu‐Sama, eu acredito no
senhor, que teve um novo nascimento como verdadeiro filho de Deus, como messias. Na
condição de pessoa ligada ao senhor, quero seguir seus passos e nascer de novo como
verdadeiro filho de Deus. Por favor, utilize‐me no caminho que me conduzirá ao objetivo
final da minha vida.”
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Se os senhores tomarem a decisão de comunicar este sentimento a Meishu‐Sama, tenho
certeza de que ele ficará imensamente feliz. E não tenho dúvidas também de que poderão
saborear a alegria máxima de servir a Deus, através das práticas ligadas a Meishu‐Sama.
Por intermédio de Meishu‐Sama, tomamos conhecimento de que nós, seres humanos,
nascidos neste mundo como filhos de nossos pais, podemos, realmente, nascer outra vez,
ou seja, ter um novo nascimento, como filhos de Deus. Digo‐lhes, hoje, que conhecer esta
verdade Divina é a nossa verdadeira salvação, nossa maior felicidade.
Desejo de coração que, juntos, tratemos esta oportunidade única com a devida
importância.
Para finalizar, como uma pessoa que, ligada a Meishu‐Sama, está a serviço do
propósito Divino para com Sua Criação, fazendo com que toda a humanidade tenha um
novo nascimento, agradeço profundamente a Deus e juntamente com tudo e todos
ofereço‐Lhe meu mais sincero louvor.
Muito obrigado.
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