
Oração Amatsu Norito 

Taka amahara ni kan zumari massu 
Kamurogui kamuromi no Mikoto 
motite  
Sume mi oya Kamu Izanagui no 
Mikoto  
Tsukushi no himuka no tati hana no  
Odo no ahagui hara ni  
Misoguirrarai tamou toki ni nari 
masseru  
Haraido no Ookami tati moro moro no  
Maga goto tsumi kegare o  
Harai tamae kiyome tamae to maossu 
koto no yoshi o  
Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu 
no kami tati tomo ni  
Ame no futikoma no mimi furi tatete  
Kikoshi messe to kashikomi kashikomi 
mo maossu  
 
Miroku Oomikami mamori tamaê saki 
haê tamaê  
Miroku Oomikami mamori tamaê saki 
haê tamaê  
 
Meshia no Mikami mamori tamaê 
saki haê tamaê  
Meshia no Mikami mamori tamaê 
saki haê tamaê  

 

     (Pausa para oração silenciosa) 

 

Kan Nagara tamati haê massê (bis) 

Oração do Senhor 

Pai Nosso que estais nos Céus,  

santificado seja o vosso Nome,  

venha a nós o vosso Reino,  

seja feita a vossa vontade  

assim na terra como no Céu.  

O pão nosso de cada dia nos dai 

hoje,  

perdoai-nos as nossas ofensas  

assim como nós perdoamos  

a quem nos tem ofendido,  

e não nos deixeis cair em 

tentação,  

mas livrai-nos do Mal.  

Porque vosso é o reino, e o poder, 

e a glória, para sempre.   

Amém. 
 

Sagrado Juramento 

Com grande temor a Deus, nós 

reconhecemos que o Senhor 

Deus, o Deus único, é o nosso 

verdadeiro Pai.  

Meishu-Sama recebeu a vontade 

de Deus que foi concretizada no 

Paraíso e nasceu de novo como 

verdadeiro filho de Deus, o 

Messias. Nós reverenciamos 

Meishu-Sama como o modelo 

para toda a humanidade e como 

exemplo a ser seguido por nós.  

Jesus Cristo, há dois mil anos, 

personificou o nome Messias, o 

nome mais sagrado e elevado de 

todos. Nós acreditamos que Jesus 

Cristo e Meishu-Sama estão 

unidos, servindo a Deus.  

Kyoshu-Sama é quem nos revela a 

vontade de Meishu-Sama no 

Mundo Material. Nós considera-

mos as orientações de Kyoshu-

Sama como único, absoluto e in-

substituível alicerce no desenvol-

vimento de nossa missão na 

Terra. 

 

Palavras de Oração 

Deus, eu reconheço que o Senhor 

está vivo. 

Dentro de mim, o Senhor está vivo.  

Eu lhe agradeço por me criar e 

educar para nascer de novo como 

Seu filho. Que essa benção seja 

compartilhada com todos.  

Em nome do Messias, que é uno a 

Meishu-Sama, eu me entrego ao 

Senhor. Por favor, me use 

conforme a Sua vontade. 

Hino Regresso ao Lar 

Na imensidão da noite, estávamos 
perdidos, 
A buscar o tão almejado, caminho 
de regresso. 
O Senhor nos chamou, Ele nos 
chamou 
Iluminando o caminho, para nos 
receber. 
Vossa sagrada Luz, ao recebê-la, 
Juntos vamos regressar, à nossa 
terra natal. 
Para casa do Senhor! Para casa do 
Senhor! 
 
Da terra natal, havia me 
esquecido, 
Alegrei-me, porém, por ter 
relembrado. 
O Senhor nos chamou, Ele nos 
chamou 
Contemplando-nos com a vida 
eterna. 
Vosso sagrado amor, ao recebê-lo, 
Juntos vamos regressar, à nossa 
terra natal. 
Para casa do Senhor! Para casa do 
Senhor! 
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