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Parabéns a todos pelo Culto às Almas dos Antepassados de hoje.
Com profundo respeito e temor a Deus, eu digo que Deus, o Senhor Deus, vive dentro de
nós.
Da mesma forma, o Senhor Deus vive dentro de todos os antepassados.
O senhor dos antepassados é, sem dúvida alguma, o Senhor Deus.
Como podemos dizer que nossos antepassados estão mortos se, na realidade, o Senhor
Deus e nossos antepassados estão vivos dentro de nós?
Como nós, que estamos fixados na ideia de que nossos antepassados estão mortos,
poderemos confortá-los e salvá-los?
Se realmente desejamos confortar e salvar nossos antepassados, será que não
precisamos reconhecer a existência do Senhor Deus que está vivo dentro deles?
Todos os antepassados e todos nós somos um só corpo com o Senhor Deus.
Da mesma forma que Ele o faz em nosso interior, o Senhor Deus também realiza Sua
obra de criação no interior de todos os ancestrais – a obra de perdoar, purificar e salvar
toda a humanidade tornando, assim, todos Seus próprios filhos.
O Senhor Deus considera nós e nossos antepassados como sendo um só, nos criando e
educando e nos utilizando em Sua obra de criação.
Por essa razão, eu acredito que Meishu-Sama nos ensinou que nós, seres humanos,
somos a “soma dos nossos antepassados”.
No Culto às Almas dos Antepassados de hoje, eu preparei o goreiji (oratório aos
antepassados) onde podemos convidar os espíritos de nossos ancestrais e encaminhálos para que retornem ao Paraíso. No entanto, lembrem-se: o Senhor Deus está unindo
todos os ancestrais ao Messias em nosso interior, ao eixo central dentro de nós – que
somos a “soma dos nossos ancestrais”. Assim sendo, será que cada um de nós não é, na
realidade, um verdadeiro goreiji?
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Eu acredito que Deus nos permite usar um goreiji para que possamos estar cientes de
que, na realidade, nós somos os verdadeiros goreiji.
Toda a humanidade, todos os ancestrais, paternos e maternos, estão unidos ao nome
Messias. Para que eles recebam a salvação, o Senhor Deus está utilizando nossas
mentes, nossos pensamentos e sentimentos, que são os verdadeiros goreiji, como Seus
valiosos pontos de apoio.
Quão profunda é a obra e Deus!
Durante o Culto às Almas dos Antepassados, temos a permissão de oficiar a cerimônia
de convite e retorno dos espíritos dos nossos ancestrais ao Paraíso. Isso significa que a
nós foi dada a função de servir na Obra Divina convidando muitas almas ao Paraíso e, ao
mesmo tempo, atendendo a essa vontade de Deus, nos é dada a função de servir na
Obra Divina não só encaminhando nossos antepassados para que retornem ao Paraíso
mas, também, retornando com eles.
Nós temos a permissão de respirar. Isso significa que, através de nossa inspiração e
expiração, o Senhor Deus está realizando Seu trabalho cíclico de convidar e encaminhar
os antepassados para que retornem ao Paraíso. Deus está, assim, fazendo progredir Sua
obra contínua de criação.
Hoje, apesar de ser verdade que nós reconhecemos a existência de Deus, ainda que de
forma superficial, eu sinto que não refletimos seriamente sobre o fato de que Ele é o
Deus único.
O Deus que está em nosso interior e no interior de nossos ancestrais é o Senhor Deus,
que é o Deus único.
Meishu-Sama escreveu que “o Deus que está no comando de nossa religião é o Senhor
Deus”. Ele nos ensinou que o Deus no qual acreditamos é o “Senhor da Criação”, “o Deus
único e verdadeiro”, “o centro dos ilimitados e absolutos poder e graça” e “a fonte de
absolutamente tudo”.
Em seus salmos, Meishu-Sama escreveu:
“Aquele que possui o poder supremo é Deus. / Ele é o único, absoluto Deus. / Ele é
conhecido por nós como Jeová, / E não há outro Deus senão Ele!”.
E, também,
“Jesus Cristo pregou sobre Deus, O Pai. / Eu prego sobre o Senhor Deus. / Saibam como
eu o seguinte, meus fiéis: / Jesus e eu pregamos sobre o mesmo Deus!”.
Aqui, Meishu-Sama se refere ao Senhor Deus como “Jeová”. Ele também chamava o
Senhor Deus de “Pai Celestial”. Resumindo, ele está tentando nos dizer que o Deus de
Meishu-Sama, o Senhor Deus, e o Deus de Jesus Cristo, Deus, o Pai, são o mesmo Deus
único.
2/4

O fato de o Senhor Deus ser o Deus único não significa simplesmente que ele é uma
existência única. Isso também significa que Ele existe em todos e em tudo e governa
tudo.
Nós viemos a conhecer o Deus único através de Meishu-Sama.
Entretanto, não devemos apenas estar cientes disto e compreender este fato. Eu
acredito que devemos aplicar isso a nós mesmos como algo que está diretamente
relacionado conosco.
Devemos dizer ao Senhor Deus: “Sois Vós, ó Deus, o Deus único, que estais em meu
interior”. Acredito que dizer estas palavras para Deus é uma forma importante de
mostrar nossa reverência e respeito ao Senhor Deus, que é o Pai de nossas vidas.
Nas “Palavras de Oração”, há uma frase que diz: “Deus, eu reconheço que o Senhor está
vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo”. Acredito que dizemos estas palavras com o
mesmo propósito – mostrar nossa reverência a Deus.
O Deus único é o Deus único de tudo e de todos.
Acima de tudo, precisamos reconhecer que o Deus único existe dentro de cada um de
nós. Somente assim é que poderemos reconhecer que o Deus único existe no interior do
próximo, no interior de todas as pessoas, no interior de todos os ancestrais e de todas as
coisas do universo.
Como damos importância apenas ao mundo visível, ao mundo dos fenômenos,
acabamos por pensar que as outras pessoas e coisas à nossa volta estão separadas de
nós.
Mas será que isso é verdade aos olhos de Deus?
Como o Senhor Deus é o Deus único, Ele está no centro de todas as pessoas e de todas
as coisas, e também todas as pessoas e todas as coisas são parte do corpo único de
Deus.
Dentro de cada um de nós, Deus preparou o Messias, nosso eixo central, e está unindo
todas as coisas e toda a humanidade a esse eixo central como parte de Seu próprio
corpo.
É por isso que o Senhor Deus está realizando a obra de criação dentro de nós – a obra de
perdoar, purificar e salvar todas as pessoas e todas as coisas.
Desta forma, como somos unos ao corpo do Senhor Deus, que está ligado a todas as
pessoas e a todas as coisas, tudo aquilo que vemos, ouvimos e sentimos não são
eventos que acontecem fora de nós – são eventos ligados ao Messias em nosso interior,
ao eixo central dentro de nós. Eu acredito ser fundamental reconhecer isso.
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E, através do nome Messias, e junto a tudo e a todos, precisamos retornar ao Paraíso
como pessoas que estão perdoadas e salvas, entregar tudo ao Senhor Deus e, ao
mesmo tempo, oferecer nossa gratidão a Deus por Sua graça ter alcançado a todos.
Estou realmente grato pelo fato de que, junto a todos os senhores, Deus me cria e
educa, sempre me unindo aos meus antepassados e a todas as coisas à minha volta. E,
em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, eu gostaria de louvar o Senhor Deus
que está realizando Sua obra de criação dentro de nós – a obra de fazer todas as coisas
se tornarem novas e fazer com que todos os seres humanos nasçam de novo como Seus
filhos – Messias.
Senhoras e senhores! Foi Meishu-Sama quem nos fez conhecer o Deus único e Sua
verdadeira salvação! Vamos nos lembrar deste fato importante mais uma vez.
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