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A Todos os Membros
3 de julho de 2018
Por muito tempo, eu só conhecia a vida visível. Eu acreditava que minha vida era finita. Eu
vagava pelo mundo perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir.
Porém, Meishu-Sama abriu meus olhos. Ele me salvou, me acordou de um longo sono e me
conduziu a conhecer a verdade eterna de Deus.
Deus vive. Ele vive dentro de mim, dentro de todos nós e de todas as coisas que Ele criou –
essa é a verdade eterna que Meishu-Sama nos revelou. Ele nos ensinou que a vida não nos
pertence; ela pertence a Deus, que é eterno.
Essa verdade eterna está gravada tão profundamente em meu coração que é impossível
para eu negá-la. Que alegria é sabermos que nossa vida é a vida eterna de Deus, o nosso
verdadeiro Pai!
Essa alegria não é só minha; ela é dos senhores também. Por isso eu achei necessário
transmitir-lhes o que penso através de minhas palavras, de minhas mensagens.
As palavras que uso e as mensagens que transmito não são minhas – elas pertencem a
Deus, pois todas as palavras pertencem a Ele. Sem a permissão d’Ele, nenhuma palavra
pode ser dita por mim, ou por nenhum de nós.
Minhas palavras vêm de Deus, que transmite Seus pensamentos a mim através de MeishuSama. Não digo isso para me enaltecer; eu o digo por profundo respeito e temor a Deus,
que é a origem de todas as palavras e pensamentos. Portanto, é com profunda humildade e
obediência a Deus que transmito meus pensamentos aos senhores.
Enquanto me for permitido continuarei transmitindo meus pensamentos aos senhores e os
seus pensamentos a Deus através de Meishu-Sama. Essas são minhas responsabilidades
como Kyoshu, Líder Espiritual da Igreja Messiânica Mundial.
Gostaria que ficasse claro: aconteça o que acontecer comigo, eu caminharei com MeishuSama. Seguirei o caminho por ele revelado a mim: o caminho da vida eternamente nova de
Deus, da fé completamente nova, da verdade eterna de Deus.
Eu estou determinado a seguir esse caminho com os senhores, com grande esperança e
alegria.
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Que a vida eterna de Deus, nosso Criador, o Deus único, preencha todos os senhores.
Que o Seu amor esteja com toda a humanidade, todos os ancestrais e todas as coisas.
Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, que Deus, e somente Deus, seja louvado.
Yoichi Okada
Kyoshu – Líder Espiritual da Igreja Messiânica Mundial
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