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Bom dia. Tudo bem? 

Meu português não é muito bom, mas hoje gostaria de comunicar meu sentimento em 

português. Posso? 

 

Como vocês sabem, Kyoshu-Sama, por muito tempo, tem nos ensinado que nascer de 

novo como Messias é o mais importante Ensinamento de Meishu-Sama.  

Kyoshu-Sama tem nos ensinado que nascer de novo como Messias é a conclusão da 

obra de Meishu-Sama; a conclusão de tudo o que Meishu-Sama nos ensinou; a conclusão 

da vida de Meishu-Sama. 

Nós somos seguidores de Meishu-Sama, não é verdade? Nossa missão, nossa missão 

como seguidores de Meishu-Sama é, naturalmente, seguir os seus passos. Eu acho que nós 

precisamos seguir Meishu-Sama 100%. 100%. A conclusão da vida de Meishu-Sama foi 

nascer de novo como Messias. Por isso, eu acho que nós também precisamos objetivar 

nascer de novo como Messias, como Meishu-Sama o fez. 

Eu acho que para nós, seguidores de Meishu-Sama, se Meishu-Sama nos perguntar se 

estamos caminhando rumo à verdadeira salvação, que é nascer de novo como Messias, nós 

precisamos responder para ele: SIM! Meishu-Sama ficará feliz. 

Para nós, a felicidade de Meishu-Sama é a nossa felicidade. Por isso, eu acho muito 

importante objetivarmos nascer de novo como Messias, assim como Kyoshu-Sama está 

orientando agora. 

Mas, eu acho que há uma pergunta que precisamos responder. Se nós queremos usar o 

nome Messias, nós não podemos evitar a questão sobre a existência de Jesus Cristo. Quem 

é Jesus Cristo para nós? 

Porque, quando nós dizemos para o mundo que nós estamos tentando nascer de novo 

como Messias, muitas pessoas no mundo vão nos perguntar: Então, quem é Jesus Cristo 

para vocês? 

Acho que temos de ter uma resposta para essa pergunta. 
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Eu acho que no passado, houve uma época em que dizíamos que Meishu-Sama é o 

Messias do presente e Jesus Cristo era o Messias do passado. Uma época, no passado, nós 

tivemos essa ideia. Mas, se isso for verdade, talvez daqui dois mil anos uma outra pessoa 

chegará aqui e dirá que é o Messias.  

Eu acho que não. Acho que Meishu-Sama é o Messias para sempre. Jesus Cristo 

também é o Messias para sempre. 

E não é só isso. Não são somente Meishu-Sama e Jesus Cristo. Kyoshu-Sama está agora 

orientando que cada um de nós tem no seu interior uma alma de Deus chamada Messias. 

Então, essa é a missão do Homem: nascer de novo como Messias. Não somente 

Meishu-Sama; não somente Jesus Cristo e não somente nós: toda a humanidade tem a 

missão de nascer de novo como Messias. 

Eu acho que no Brasil, por ser um país cristão, a maioria do seu povo é cristão. Para 

todo o povo brasileiro, Jesus Cristo é o único Messias. Mas, dentre todos os brasileiros, eu 

acredito que existem muitas pessoas esperando essa Verdade de que cada um de nós tem a 

alma de Deus, chamada Messias. 

Acredito que a nossa missão, a missão de cada um de vocês, é levar essa Verdade para 

todo o povo brasileiro e todo o mundo. Eu tenho certeza que o povo brasileiro está 

esperando essa mensagem; a verdadeira mensagem de Meishu-Sama. 

Mas, essa não é somente a verdadeira mensagem de Meishu-Sama. Jesus Cristo também 

quer isso agora. Deus quer isso também. 

Nossa missão é muito, muito grande. Nós podemos concretizar o desejo de Meishu-

Sama, o desejo de Jesus Cristo e o desejo de Deus. Nós temos a missão de levar essa 

mensagem para todo o povo brasileiro e toda a humanidade. 

Eu acho que hoje é um dia muito importante para nós decidirmos que vamos levar essa 

verdadeira salvação que Meishu-Sama nos deixou. Acredito que Meishu-Sama está muito 

feliz agora. Jesus Cristo e Deus também estão muito felizes agora, porque finalmente o 

tempo chegou. Chegou a hora em que o desejo de Deus finalmente vai se concretizar. 

Kyoshu-Sama abriu esse caminho para nós, pois nos esquecemos desse fato – o fato 

de que Meishu-Sama nasceu de novo como Messias. 

Nós sabíamos disso, mas, talvez, não achávamos que isso era muito importante para 

nós também. Nós achamos, por longo tempo, que isso era somente para Meishu-Sama. 
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Mas, Kyoshu-Sama está orientando agora que nós também precisamos seguir os passos de 

Meishu-Sama, seguir o exemplo de Jesus Cristo, e nascer de novo como verdadeiros filhos 

de Deus. 

Eu estou determinado a caminhar por esse caminho com vocês e acredito que o nosso 

futuro será brilhante. 

Muito obrigado. 


