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Saudação do Presidente da Igreja Mundial do Messias Brasil 

Senhor Paulo Santos 

 

Culto Mensal de Agosto 

Mie-Kaikan, São Paulo-SP 

7 de agosto de 2022 

 

Bom dia a todos! 

Os senhores e as senhoras estão bem? 

Poxa vida, hoje tem bastante gente. Graças a Deus! 

Isso significa que Deus, o Pai, está confiando cada vez mais nos senhores, no esforço, na 

dedicação e no amor dos senhores. 

Sejam bem-vindos ao nosso culto mensal do mês de agosto. Parabéns a todos! 

Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, e também uno a Jesus Cristo, gostaria 

de agradecer ao nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, por permitir reunirmo-nos nesse 

auspicioso dia para louvá-Lo, glorificá-Lo e agradecê-Lo. 

É o Senhor Deus quem está oficiando esse sagrado culto em Seu Paraíso, no centro da 

consciência de cada um de nós. Ele, Deus, está recebendo todos os nossos sentimentos, todos 

os nossos pensamentos com Seu ilimitado amor. 

Deus, o Pai, está a todo instante nos olhando e nos observando do jeito que somos, 

ouvindo todas as nossas vozes e pensamentos que temos em nosso coração e mente e, através 

da Sua sagrada Luz, recebe todos nós em Seu Paraíso como seres que foram perdoados e 

salvos. 

Nesse momento, nesse exato momento, o Pai, está ouvindo tudo o que se passa, está nos 

observando e recebendo tudo o que está dentro da gente. Essa é a razão de nos reunirmos. 

E essa é a essência da nova fase da Obra Divina que adentramos a qual Meishu-Sama 

espera que saibamos e que tenhamos consciência. 

O Pai está todo o tempo, Deus, o Pai Celestial, recebendo os nossos sentimentos e 

pensamentos. 

Como é grandioso e ilimitado o amor do Pai, o amor de Deus por todos nós, Seus filhos e 

filhas. 

Hoje, durante a leitura das Sagradas Palavras de Meishu-Sama, fiquei muito emocionado. 
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Somos agraciados de podermos estar recebendo a essência das palavras de Meishu-Sama 

que não sabíamos, apesar de seguirmos Meishu-Sama por um longo período de tempo. Ao 

ouvir essas Sagradas Palavras senti ainda mais gratidão a Deus por nos conduzir a esse 

caminho, por nos ligar, nos permitir servi-Lo através de Kyoshu-Sama, como único herdeiro da 

vontade de Meishu-Sama. 

Essas Sagradas Palavras, gostaria que todos os senhores a recebessem e a estudassem. 

Ao estudá-las, lê-las, façam se comprometendo com Meishu-Sama de servimos na sua 

grandiosa obra ainda mais. Está bom? 

Antes de prosseguir, é com grande alegria que gostaria de comunicar a todos os senhores 

e a todas as senhoras que, para corresponder ainda mais ao grandioso amor de Deus e 

Meishu-Sama de compartilhar esse evangelho da salvação com um maior número de pessoas 

possíveis, foi implementada e implantada, a partir do mês passado, a nova estrutura de 

difusão da nossa Igreja Mundial do Messias Brasil. 

A nova estrutura de difusão visa facilitar ainda mais o acompanhamento e apoio a todos 

os fiéis de Meishu-Sama, a todos os senhores, para que, juntos, possamos absorver e 

compartilhar esse sagrado evangelho da salvação, que está sendo revelado através de Kyoshu-

Sama e do senhor Masaaki-Sama, com todos os nossos irmãos e irmãs em todo território 

brasileiro. 

Essa é a razão da criação da nova estrutura de difusão. 

A nova estrutura é formada por 5 regiões, englobando 25 igrejas em todo Brasil, e mais 

uma vez, a razão é para que possamos dar total apoio a essas igrejas, essas 25 igrejas, e a 

todos os missionários, membros e frequentadores para que, unidos num só corpo a Kyoshu-

Sama, possamos servir ao Pai seguindo os passos de Meishu-Sama e Jesus Cristo como nossos 

modelos, nessa fase completamente nova da Obra Divina. 

Essa é a razão pela qual estamos criando essa nova estrutura.  

Gostaria de agora, nesse momento, apresentar a todos os senhores os novos 

responsáveis de Regiões, das 5 Regiões: 

Senhor Amadeus Valdrigue – Responsável pela Região Sudeste 

Senhor Laercio Yamasato – Responsável pela Região Grande São Paulo 

Senhor Felipe Hassib – Responsável pela Região Interior 

Senhor Alex Nogueira – Responsável pela Região Centro Sul 
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Senhor Roberto Kogachi – Responsável pela Região Norte, Nordeste e Litoral de São 

Paulo. 

 

Parabéns a todos e boa missão. Sejam todos bem-vindos. Boa missão. 

Junto a todos os responsáveis de igreja, fiéis e amigos frequentadores, gostaria de pedir 

aos senhores, vamos mais do que nunca, continuar seguindo os passos de Meishu-Sama para 

corresponder a seu verdadeiro desejo para que assim possamos nascer como filhos de Deus, 

Messias. 

Por favor, contem com todos os responsáveis regionais. Contem com eles. Aqui em São 

Paulo, Interior de São Paulo, Litoral de São Paulo, e em todos os estados do Brasil, de São 

Paulo, Norte, Nordeste, Centro. Está bom? Por favor, contem com eles. Contem com eles! 

Eles podem contar com todos os senhores? Podem? Podem mesmo? Muito obrigado! Boa 

missão a todos vocês. 

Bem, hoje tudo que vou transmitir são aprendizados que tenho recebido e que também 

estou procurando praticar nesses últimos 3 anos. Desde a criação, da ressurreição da Igreja 

Mundial do Messias, venho aprendendo muitas coisas, refletindo sobre muitas coisas, 

aprendendo coisas que não sabia mesmo sendo um ministro, um missionário da Igreja com 

mais de 40 anos. Mas graças a Deus, nesses últimos 3 anos, passei a aprender e venho pedindo 

a Deus que me dê permissão para colocar o meu aprendizado em prática. 

Acredito que, muitos dos senhores também, vem passando por esse processo e estão 

procurando praticar o que estamos aprendendo. Não é mesmo? Eu acredito que sim, senão 

não estariam aqui. Não é assim? 

Sinto-me muito grato e feliz a Deus por nos permitir seguir os passos de Jesus Cristo e 

Meishu-Sama através das orientações de Kyoshu-Sama. Sinto que aos poucos minha alma, 

nesses últimos 3 anos, está sendo despertada, e percebo que o véu da ignorância e do 

materialismo que cobria a minha mente, o meu coração e o sentimento está sendo removido. 

Graças a Kyoshu-Sama, o véu da ignorância e do materialismo, da ignorância à vontade de 

Deus está sendo removido da minha mente e do meu coração. 

Os senhores também não se sentem assim? Não? Não sentem, não? 

Ao estudar as palavras de Kyoshu-Sama e mensagens do Masaaki-Sama, tanto em textos 

como em vídeo, áudio, percebo como até hoje, mesmo me autointitulando religioso, ministro 
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da Igreja, eu possuía uma fé superficial e um entendimento limitado sobre a verdadeira 

essência das Sagradas Palavras de Meishu-Sama. 

Eu não sei os senhores, mas eu me sentia assim. A minha fé, a verdadeira fé que Kyoshu-

Sama espera de mim, de nós, a minha fé era muito superficial. Eu achava que entendia as 

Sagradas Palavras de Meishu-Sama, como nós chamávamos os Ensinamentos de Meishu-

Sama, porque lia, anos e anos lendo, dando palestra. 

Recentemente, li essa frase do Masaaki-Sama no Instagram e gostaria de compartilhar 

com os senhores: “Quando nosso coração está em agonia, quando nosso coração está 

dolorido, quando queremos julgar os outros – é nesses momentos que devemos nos 

arrepender da maneira como vivemos nossa vida até hoje”. 

Acredito que nessas palavras estão imbuídas e expressas a postura e o sonen que Meishu-

Sama, o sentimento e sonen que Meishu-Sama espera que cada um de nós tenhamos ao nos 

depararmos com as mais variadas formas de situações desafiadoras que enfrentaremos em 

nossas vidas. 

É isso que Meishu-Sama espera de nós. Nos momentos de grande aflição, de grande 

sofrimento, de grande dor, de grande desespero, de falta de esperança, momento de grande 

solidão, devemos nos arrepender da maneira como vivemos nossa vida até hoje. 

Eu não agia assim. Pelo contrário, apontava, culpava os outros. Quando, tanto Kyoshu-

Sama como Masaaki-Sama, mostram o que é, o que precisamos nos arrepender, eu pergunto: 

a quem e do que nós precisamos nos arrepender? 

Mais uma vez ao estudar as palavras de Kyoshu-Sama, a mensagem de Masaaki-Sama, eu 

acredito que primeiramente e, antes de mais nada, precisamos humildemente nos arrepender 

perante Deus por termos nos tornados arrogantes e desrespeitosos para com Ele. 

Eu, Paulo Santos, preciso, quando enfrento uma dificuldade, eu preciso me arrepender 

perante Deus por ser ainda arrogante, presunçoso e desrespeitoso para com Ele. 

Precisamos nos arrepender por ignorá-Lo juntamente a todos os nossos antepassados e 

junto a toda a criação por um longo período de tempo. 

Precisamos nos arrepender de tê-Lo tratado de forma leviana e de termos nos apossado 

de nossa alma, respiração, vida e de tudo o que Ele nos concedeu e concede como coisas que 

pertencem a nós, como se fôssemos donos, proprietários, reis de nossos próprios reinos. 
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Eu não estou falando dos senhores. Esse é o meu aprendizado. Era assim que eu vivia. 

Talvez não na frente das pessoas, mas no meu íntimo, pensava assim, viu? 

Mesmo dizendo que somos religiosos, espiritualistas, “pessoas de fé”, pessoas que tem 

fé, nos apossamos de tudo e passamos a viver de uma forma materialista, usando Deus como 

nosso empregado, como aquele que tem que satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades 

e as nossas conveniências. 

Nós íamos na Igreja pedir a Deus o que Ele tinha que fazer por nós. Nós íamos dedicar 

para falar o que Ele tinha que fazer por nós. Muitas vezes, eu também acabava culpando Deus, 

julgado a Deus, criticando porque as coisas não ocorriam do jeito que eu queria. Quantas vezes 

não fizemos isso? 

Porque achamos que não merecemos passar o que estamos passando, que há algum erro 

no Universo, alguma coisa na Terra que Deus não está vendo. Nesses 3 anos, com essa 

purificação da Igreja, a minha alma, o meu ser, está sendo resgatado. Os senhores que estão 

nessa Igreja receberam a grande bênção de Deus. Estávamos trilhando um caminho que nos 

afastava de Deus, do Deus Pai, do Pai Celestial. 

Muitas vezes, também, acabamos culpando-O, julgando a Deus, criticando-O pelas coisas 

que não ocorrerem do jeito como queremos, ou porque achamos que não as merecemos, há 

algum erro no Universo, alguma coisa na Terra que Deus não está vendo. 

Nesses 3 anos após a purificação da Igreja, minha alma está sendo resgatada. Os senhores 

que estão aqui nessa Igreja receberam a grande bênção de Deus, pois estávamos trilhando 

um caminho que nos afastava de Deus, do Deus Pai, nosso Pai Celestial. 

Porém, graças às sagradas orientações que estamos recebendo, tanto de Kyoshu-Sama 

quanto do Masaaki-Sama, estamos aprendendo que, ao olharmos ao nosso redor, ao 

observarmos todas as dificuldades que vivenciamos em nossas vidas, tudo o que passamos, 

todos os pensamentos e sentimentos que afloram dentro de nós, e que só nós sabemos, tudo 

o que acontece em nossa família, todas as dificuldade, todos os problemas na sociedade e no 

mundo, nesse momento Deus está nos dizendo: “Essa também não é a sua postura? 

Elementos semelhantes a esses também existem dentro de você, não existem? Perceba, Meu 

filho, que Eu perdoei essa sua postura”. 

Esse sentimento, essa postura de fé que eu não tinha. E quando via alguma coisa errada, 

julgava, criticava, eu estava sempre vendo fora. 
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Na verdade, Kyoshu-Sama ensina, Masaaki-Sama vem nos ensinado que todo e qualquer 

problema que surge ao nosso redor é uma mensagem de Deus para nos dizer: “Eu perdoei 

essa sua postura. Perceba isso”. Tudo é a mensagem de Deus para nos dizer: “O Juízo Final já 

acabou. Eu perdoei tudo”. 

Todo e qualquer problema que surge conosco e ao nosso redor, não é nada mais, nada 

menos do que a manifestação do perdão de Deus pela maneira como viemos conduzindo 

nossas vidas até hoje. 

Ignoramos e desrespeitamos o Pai e, como consequência, nos apossamos de tudo. Até 

pouco tempo atrás achávamos que a causa de nossos sofrimentos eram o acúmulo de 

máculas, carmas de vidas passadas, “coisa feita”, olho gordo, mas não é, não! É uma 

mensagem de Deus nos dizendo: “Eu perdoei essa sua postura com a qual você viveu até 

hoje”. É o Pai nos dizendo: “O Juízo Final já acabou. Eu perdoei tudo”. 

Esquecemos de Deus, e esquecemos de quem verdadeiramente somos: filhos de Deus, 

Messias. Pecamos, e mesmo que não acreditemos nisso, mesmo que não aceitemos esse fato, 

somos todos pecadores. 

Arrepender-se é domar o nosso ego. Eu acredito que se não nos arrependermos de tudo 

que fizemos contra Deus, seremos incapazes de nos conscientizarmos do valor e da graça de 

Seu perdão, não conseguiremos perceber e sentir o grandioso amor de Deus para com todos 

nós. 

Se nos arrependermos, passamos a perceber o amor de Deus. 

É por isso que em momentos de qualquer dificuldade, devemos nos arrepender da 

maneira como vivemos nossa vida até hoje. Precisamos entender e aceitar essa verdade. 

Precisamos retornar nossos corações a Deus. 

Kyoshu-Sama, que é o único que nos revela o coração e o verdadeiro sentimento de 

Meishu-Sama, está sempre nos orientando: “O Senhor Deus perdoa e salva tudo o que vê com 

Sua Luz, recebendo-os em Seu Paraíso”, não é isso que ele nos ensina? Poxa vida, como é 

confortante saber o quanto somos amados por Deus! 

O mundo já se tornou um mundo novo e Deus está acolhendo, com amor e perdão, tudo 

o que nós fizemos contra Ele. Essa é a etapa que nós adentramos. Essa foi a razão da Cerimônia 

Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. Se nós não acreditarmos, nós estamos 
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ainda vivendo como vivemos a era da noite, não conseguimos entender a razão que Deus nos 

concedeu de participar da Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. 

Como é maravilhoso sabermos a verdade! 

Kyoshu-Sama, com muito amor, está sempre nos ensinando: 

 

Portanto, se percebermos que algo ou algum pensamento vem à nossa 

mente, seja isso positivo ou negativo, por mais trivial que seja, é vital dizermos 

a Deus: “Ó Deus, eu agradeço a Vós, pois me observastes”. E, ao mesmo 

tempo, entregarmo-nos a Ele com o seguinte pensamento: “Em nome do 

Messias, que é uno a Meishu-Sama, entrego tudo a Vós, ó Senhor Deus, como 

alguém que foi perdoado e salvo. Por favor, utilize-me na obra que expressa 

a Vossa vontade!” 

 

Essa obra do sonen, ou da nossa mente, acredito eu, é a Obra da Salvação da Era do Dia, 

desse mundo novo, e é a obra que Meishu-Sama espera de cada um de nós, seus seguidores, 

e com a qual o Senhor Deus fica mais feliz. 

Kyoshu-Sama, com muita paciência e amor, também vem nos orientado que, em 1954, 

após Meishu-Sama sofrer um colapso por causa de um derrame cerebral hemorrágico, ele 

disse repetidas vezes aos servidores mais próximos que “o Johrei já não é mais tão 

importante” e que “de agora em diante, será a era do sonen”. Meishu-Sama também disse: 

“É diferente de como foi até agora. De hoje em diante, principalmente o sonen será 

importante”. 

No diário do reverendo Inoue, um dos servidores mais próximos que atuou como 

secretário de Meishu-Sama, há os seguintes trechos: 

 

Meishu-Sama pratica o Johrei todos os dias. Ele não levanta a mão; faz isso 

somente através do sonen. Meishu-Sama me disse: “Houve coisas que me 

fizeram feliz até hoje, mas elas não me trouxeram a verdadeira alegria. Desta 

vez, sinto uma felicidade que vai além das palavras. Esta purificação está 

particularmente relacionada ao cristianismo. 
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Além disso, no diário há também as seguintes anotações: 

 

Meishu-Sama me disse: “A partir de agora, farei tudo por meio das palavras e 

do sonen”. 

“A partir de agora, pedir desculpas não será o suficiente – é necessário você 

se arrepender. Arrependa-se e expresse isso a Deus através do sonen. Assim, 

você será perdoado.” 

 

Em relação a essas Sagradas Palavras, Masaaki-Sama disse:  

 

Eis o que foi dito por Meishu-Sama. Ele mostrou que a partir de então seria a 

era do sonen e, ao mesmo tempo, que adentraríamos a época de nos 

arrependermos. 

Por meio dessas palavras, fica evidente que Meishu-Sama já havia legado, há 

70 anos, que o ato de levantar a mão para praticar o Johrei passou para o 

estágio em que cada um de nós serve na obra de salvação de Deus através de 

nossos pensamentos e sentimentos – o sonen. 

 

Nós, que ficamos sabendo desse evangelho da salvação graças a Kyoshu-Sama, 

precisamos nos empenhar e corresponder à vontade de Meishu-Sama, que também é a 

vontade de Jesus Cristo, mas que acima de tudo é a vontade do Pai. 

Como fiéis de Meishu-Sama da Igreja Mundial do Messias, recebemos a permissão de 

servirmos ao Pai nessa obra completamente nova sob a liderança de Kyoshu-Sama, crentes de 

que Deus e Seu Paraíso existem dentro de cada um de nós e que a Sua mão salvadora também 

existe dentro de cada um de nós. 

Portanto, da mesma maneira como nós nos empenhamos no passado na ministração do 

Johrei, como prática fundamental na antiga Igreja, vamos, a partir de agora, respeitando e 

seguindo o verdadeiro desejo de Meishu-Sama, servir ao Pai através do invisível poder do 

sonen. 

Repetidamente, estou lhes dizendo que Kyoshu-Sama está sempre nos lembrando de um 

dos maiores desejos de Meishu-Sama, que é o de oferecer a Deus a fé que acredita em coisas 
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invisíveis, a fé que acredita pura e verdadeiramente em Deus, no invisível, que é o tipo de fé 

que Meishu-Sama possuía. 

Imaginem que maravilha o mundo se tornará se todas as pessoas despertarem para esse 

Sagrado Evangelho e servirem ao Pai através do invisível poder do sonen. 

Para finalizar, gostaria de convidar todos os senhores a assistirem junto comigo o vídeo 

com a mensagem número 13 do Masaaki-Sama “Nunca desistam”. 

Nesse vídeo que vamos assistir logo mais, Masaaki-Sama nos ensina o seguinte: 

 

Assim como Meishu-Sama, será que vemos a nós mesmos e o mundo como 

algo que está melhorando a cada segundo? [...] Todas as manhãs, todas as 

noites, nós agradecemos a Deus por Ele nos renovar para sermos um ser 

melhor, por tornar o mundo um lugar melhor? 

 

Esse importante vídeo também já está disponível no nosso canal do YouTube. Gostaria de 

lhes pedir que o compartilhassem com todos os nossos irmãos e irmãs. 

Que o conforto, a Luz e a esperança existentes no nome Messias permeiem todos os 

senhores, todos os seus familiares, todos os seus amigos, todas as pessoas que estão sofrendo, 

que permeiem a tudo e a todos durante este abençoado mês de agosto. 

Que Deus os abençoe e que toda glória seja retornada a Ele, e somente a Ele. 

Muito obrigado! 


