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Palavras de Kyoshu-Sama 
  

Cerimônia de Aprovação de Diretoria Executiva e Membros do Conselho Superior 
e Cerimônia de Entrega do Certificado de Autorização ao Presidente 

 
Sede da Igreja Su no Hikari 

30 de setembro de 2019 

 

Ainda há pouco, eu humildemente aprovei a diretoria executiva e os membros do 

conselho superior, que foram eleitos recentemente, para que a nova estrutura organizacional 

da Igreja seja oficialmente adotada. Em seguida, concedi o certificado de autorização ao 

presidente e aos vice-presidentes recém-eleitos. 

 Ao participar da cerimônia de hoje, um pensamento me ocorreu. 

 Nessas cerimônias, pede-se a minha aprovação e autorização oficiais e eu, com a 

permissão de Meishu-Sama, dou a minha resposta. Acredito que isso ocorre porque os 

senhores estão unidos como um só corpo que serve ao Trono de Kyoshu – a existência 

central de nossa Igreja – e porque nós, como um só corpo, estamos unidos a Deus através 

de Meishu-Sama. 

 O Senhor Deus, que está no centro de cada um de nós, nos une a Ele através do nome 

Messias, que é uno a Meishu-Sama. 

 Para que possa cumprir a Sua vontade divina da criação, ou seja, para fazer com que 

nasçam os Seus próprios filhos, Deus nos confiou uma missão no Paraíso e nos enviou à 

Terra. 

 Desde o início, no Paraíso onde Deus habita, nós vínhamos servindo ao Senhor Deus, 

junto a Meishu-Sama e, ainda hoje, precisamos servi-Lo. 

 Eu confio em todos os senhores que estão reunidos aqui hoje. Também acredito que 

cada um dos senhores está mais do que apto a assumir suas responsabilidades e cumprir 

seus deveres – sua missão – nos cargos para os quais foram indicados desta vez. 

 Entretanto, o que não podemos esquecer é que, na raiz de uma missão terrena, há uma 

missão celestial – uma missão que foi determinada por Deus. 

 Acredito que a razão pela qual precisamos passar pelo processo de “aprovação” e 

“autorização” é exatamente a necessidade de estarmos cientes dessa missão divina. 

 Somos enviados à Terra para cumprir nossa missão de servir à vontade divina de nascer 
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de novo como filhos de Deus, Messias, através do nosso retorno ao Paraíso, junto a toda 

humanidade e a todos os ancestrais paternos e maternos, e junto a todas as coisas no 

Universo, como pessoas que foram redimidas, perdoadas e salvas. 

 Deus confiou essa missão não somente a nós, mas também para toda a humanidade. 

 Por isso, precisamos confirmar nosso sentimento de que estamos aqui hoje 

representando toda a humanidade. Meishu-Sama compôs um salmo que diz o seguinte: 

 “Não mereço sequer ser somado à lista de Seus servidores. / Mas suplico, ó Deus, por 

Sua misericórdia. / Inclua-me em Sua obra, mesmo que o Senhor me dê um papel 

insignificante, / Fico feliz simplesmente por poder participar de Sua obra!”. 

 Vamos nos tornar unos a esse sentimento de Meishu-Sama e, com perseverança, sem 

nos tornar presunçosos e sem nos menosprezar, vamos continuar servindo na verdadeira 

obra de salvação – a obra que é una ao nome Messias e é guiada por Meishu-Sama. 

 Senhoras e senhores! Vamos juntos agradecer a Deus, pois Ele, através de Meishu-Sama, 

preparou uma nova estrutura organizacional para concretizar Sua verdadeira salvação. 

Vamos avançar unidos, com coragem e esperança, nesta nova etapa, pois Deus nos cria e 

educa, e Meishu-Sama nos lidera. 

 Muito obrigado. 


