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Saudação do Presidente da Igreja Mundial do Messias Brasil 

Senhor Paulo Santos 

 

Culto Mensal de Março 

Mie Kaikan, São Paulo-SP 

6 de março de 2022 

 

Bom dia a todos. 

Os senhores estão passando bem? 

Estou emocionado, muito emocionado, pelo grande amor que Deus tem por nós, por Ele 

ter nos ligado a essa Igreja, a Igreja Mundial do Messias, a Igreja que carrega consigo o nome 

Messias, o nome que traz salvação. E por poder orar nesse dia de hoje, junto com todos os 

senhores, aqui presentes, representando toda a humanidade e as milhares de pessoas, filhos 

de Deus, nossos irmãos e irmãs, que estão nos assistindo, orando junto conosco, através da 

internet, em todo o Brasil e em todo o mundo. 

Milhares e milhares de pessoas, um infinito número de antepassados, estão gratos a 

Deus pelos senhores estarem aqui hoje, louvando ao Pai, glorificando a Deus. 

Quão agraciados nós somos, de sermos guiados a essa Igreja, onde a verdadeira 

essência, o verdadeiro sentimento de Meishu-Sama é manifestado! 

Como é grande a minha gratidão a Kyoshu-Sama por todo o sacrifício, por tudo o que ele 

passou! Não só ao nosso presente Kyoshu-Sama, senhor Yoichi Okada, mas também a Nidai-

Sama, a Sandai-Sama, à família de Kyoshu-Sama, por todo o esforço que eles fizeram, 

suportando todo o sofrimento, para que nós, agora, possamos receber de Deus essa 

permissão de servir a Ele, servir ao Pai, através dessa Igreja, a Igreja que Meishu-Sama mais 

amou, a Igreja que Meishu-Sama mais ama. 

Parabéns a todos os senhores. Muito obrigado. Em nome do Messias, por favor, Deus, 

receba nossa mais profunda gratidão. O Senhor está me salvando. Deus, nosso Pai, nos 

perdoou através do sangue expiatório de Jesus Cristo. Jesus sofreu por todos nós, por toda 

humanidade. Precisamos reconhecer, precisamos agradecer. Não podemos esquecer: tudo 

que ele passou foi por nossa felicidade. Tudo o que Meishu-Sama enfrentou, todo o 

sofrimento que Meishu-Sama teve, todas as dificuldades que Nidai-Sama passou, todas as 
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dificuldades que a nossa querida Sandai-Sama passou, todas as dificuldades que Kyoshu-

Sama passou, foi por nós. Foi para a nossa salvação. 

E graças a Kyoshu-Sama, hoje estamos tomando consciência disso. Por anos e anos, 

como ministro da Igreja, eu não reconhecia isso. Não reconhecia o amor de Deus por nós. 

Como é grande a missão dos senhores! Como nós somos amados por Deus! 

Meishu-Sama fundou essa Igreja no dia 4 de fevereiro de 1950 e ficou triste quando 

mudaram o nome da Igreja. Ficou triste quando esconderam suas Sagradas Palavras, ficou 

triste quando as pessoas se desviaram do seu verdadeiro desejo. Mas esperou, esperou 

pacientemente pelos senhores, por nós, por mais de 68 anos. 

Hoje, na hora da oração, na hora do cântico do coral, na hora em que eu ouvi as 

Sagradas Palavras de Meishu Sama, chorei aqui atrás. Ainda estou emocionado. 

Eu acredito que essa emoção é da humanidade, que essa emoção é dos nossos 

antepassados, que essa emoção é de todos os nossos irmãos e irmãs de todas as religiões. 

Porque a verdade, a glorificação está sendo manifestada através de nós. Fico emocionado! 

Nunca senti isso na minha vida, como religioso, como presidente da Igreja, como 

ministro da Igreja, nunca senti essa alegria, essa emoção, por poder sentir, pela primeira vez, 

que encontrei o caminho da salvação. Eu não sabia o que era salvação. Falava, mas não 

acreditava. Achava que sabia. Não entendia. Por isso, junto aos senhores, eu sinto o grande 

amor de Deus, o ilimitado amor de Deus, de Jesus, de Meishu-Sama, de Kyoshu-Sama pelos 

senhores. 

Eu não tinha noção do que essa Igreja Mundial do Messias era. Não tinha noção do 

significado desta Igreja, da importância desta Igreja para a humanidade. Graças a Deus, 

graças ao amor incondicional, ao esforço diário, incansável, de Kyoshu-Sama, do senhor 

Masaaki-Sama, por estarem buscando em todos os ensinamentos, em todas as Sagradas 

Palavras, o que Meishu-Sama mais queria, que tudo está sendo revelado para a 

humanidade, para nós, nessa era do dia, nesse século XXI. Temos que reconhecer esse 

esforço que eles fazem, senhores, esse empenho de buscar o verdadeiro sentimento de 

Meishu-Sama, que é o verdadeiro sentimento de Deus, o que o Pai mais espera de nós, e 

eles sempre estão nos enviando orientações, escolhendo e preparando salmos... Por 

exemplo, essas Sagradas Palavras que nós lemos hoje, Meishu-Sama escreveu no dia 7 de 

março de 1951. 
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Meishu-Sama escreveu isso para nós agora. Quando eu ouvi a leitura dessas Sagradas 

Palavras e dos Salmos de hoje, me tocou. Senti uma coisa. Meishu-Sama está vivo, Deus está 

vivo, Meishu-Sama está aqui, Kyoshu-Sama está aqui. Os senhores não estão sozinhos. 

Mesmo que não haja igrejas físicas, não estamos sós. Pelo contrário. Mais do que nunca, 

em todo o nosso tempo de membro, nunca Meishu-Sama esteve tão vivo. Nunca Deus 

esteve tão vivo. Nunca Kyoshu-Sama esteve tão perto dos senhores como está agora, por 

isso, não se preocupem com nada que possa estar lhes acontecendo. 

Não fiquem presos ao que nós não temos. Observem, vamos agradecer o que nós 

temos: o grande amor de Deus, a Luz de Deus, a força de Deus, o amor de Deus, que jamais 

foi sentido antes pela humanidade. Jamais! Eu sinto isso. 

Servi como ministro por 40 anos. Deus, o Pai, através de Kyoshu-Sama, me fez voltar ao 

Brasil para eu poder me encontrar com os senhores, todos os senhores. Para eu poder 

reconhecê-Lo novamente. Para eu voltar para Ele, e sentir esse amor de Deus. 

Essas Sagradas Palavras deste mês, Meishu-Sama escreveu em março. E hoje, estamos 

realizando o Culto de Março, não é isso? E que dia é hoje? Meishu-Sama escreveu estas 

Sagradas Palavras em 7 de março, que foi dia 6 de março de 1951 no Brasil. E que dia é hoje? 

É coincidência? Não. 

E será que foi Kyoshu-Sama que preparou esse ensinamento para nós hoje? Kyoshu-

Sama só manifestou o desejo de Meishu-Sama. O desejo de Deus é: “Meus filhos, meus 

filhos amados, Eu vos preparei. Fiz que entrassem primeiro nas Igrejas por onde os senhores 

passaram. Foi tudo Eu que fiz. Vocês eram católicos, budistas, vieram da Igreja Messiânica, 

Eu vos amei o tempo inteiro e vos preparei. Fui Eu, viu?” 

Deus está nos dizendo isso. Por isso todos chegaram aqui. Porque o mundo agora vai 

passar por isso que os senhores estão vendo. Se nós acreditamos em Deus, no invisível, 

então essas Sagradas Palavras que Meishu-Sama escreveu no dia de hoje, há 71 anos, 

Meishu-Sama preparou, recebeu de Deus, para nós: “Olha, meus queridos, pratiquem isso. 

Eu quero que os senhores saibam isso”. 

Se Deus visse esse estado miserável da humanidade, essa guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia, esses desastres naturais que estão acontecendo no mundo, a pobreza, a fome, a 

doença, o que Ele faria? Está aqui nas Sagradas Palavras! Meishu-Sama disse: “Se Deus visse 



 
4 

esse estado miserável da humanidade, Ele teria de estender Sua mão auxiliadora”. E eu acho 

que Deus está estendendo Sua mão. 

Meishu-Sama continua: “Caso Ele não estenda Sua mão auxiliadora, nada terei a dizer 

àqueles que dizem que Deus não existe.” Ou seja, caso Deus não existisse, Meishu-Sama não 

ia falar nada para as pessoas. Mas ouçam todos os senhores, irmãos e irmãs, ouçam todos, 

por favor! Nestas Sagradas Palavras Meishu-Sama nos pede que ouçam. Então, por favor, 

ouçam todos! E Ele diz: “Ouçam todos. Deus existe. Definitivamente, Deus existe. Por que eu 

digo isso? Porque a minha Igreja Mundial do Messias veio a existir para salvar toda a 

humanidade.” Foi isso que Meishu-Sama escreveu em suas Sagradas Palavras. 

Essa Igreja, que foi ressuscitada há 2 anos, veio sendo preparada por Deus, e Meishu-

Sama ficou aguardando, preparando os senhores, preparando suas almas, preparando 

nossas almas, pacientemente, até que ela foi ressuscitada, para salvar toda a humanidade. 

Isso são palavras de Deus. 

Eu não sei quanto aos senhores, mas eu sinto hoje aqui a esperança que Deus e Meishu-

Sama têm nos senhores. A confiança que Ele depositou na gente é o amor Dele. Muitos dos 

senhores talvez pensem: “Nossa Igreja é pequena”. Mas não! Ela é a maior Igreja que existe 

no mundo. Porque ainda não apareceu e não vai aparecer uma Igreja que tem um poder de 

salvação como essa. Os senhores acreditam ou não? 

Por isso Deus está fazendo de tudo, a todo momento, utilizando Meishu-Sama, através 

de Kyoshu-Sama, para nos alertar para isso. O tempo inteiro. 

Eu tinha muito mais coisas para falar hoje para os senhores, coisas que eu estou  

sentindo, mas acho que esta minha fala está ficando longa. Mas eu acredito que a 

mensagem que os senhores receberam, que as suas famílias receberam, que os seus 

vizinhos, que as pessoas em suas igrejas, em suas cidades receberam, eu acredito que o 

povo brasileiro recebeu hoje a Luz de Deus, o amor de Deus. 

Gostaria de pedir aos senhores, em nome de Messias, em nome de Kyoshu-Sama, em 

nome de Meishu-Sama, em nome de Cristo, que os senhores se empenhem, entreguem suas 

almas ao Pai, através de suas orações intercessoras, através de orar, diariamente, 

entregando a Deus tudo o que se passa, tudo o que os senhores veem, tudo o que os 

senhores sentem, e humildemente, pedindo ao Pai, que seja feita a vontade Dele. 
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Queria também, antes de encerrar, agradecer do fundo de meu coração, em nome da 

família Okada, por todas as orações que os senhores têm feito pela nossa querida mãe, 

Mayumi-Okusama, a esposa de Kyoshu-Sama. Não sei se os senhores sabem, mas ela, no dia 

19 de fevereiro, teve um AVC, está convalescendo, mas com a oração de todos os senhores, 

de todos os seguidores de Meishu-Sama, do mundo inteiro, ela vem se recuperando. Está 

sob tratamentos médicos, já está fazendo fisioterapia. 

Eu gostaria de, em nome de Kyoshu-Sama, da família Okada, expressar a minha mais 

profunda gratidão e pedir aos senhores que, por favor, continuem orando. Gostaria de pedir 

aos senhores que, em suas preces, em suas orações diárias, que em nome do Messias, 

elevemos ao Pai essa situação que vem ocorrendo no mundo. Não nos preocupemos. Tudo é 

importante para Deus, tudo é necessário. 

Posso falar mais um pouco? Desculpem-me, é que me veio uma coisa que não é minha, 

é de Meishu-Sama para os senhores. Como não é minha, é de Meishu-Sama, é um presente. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava sofrendo, sendo 

bombardeado, quando as pessoas estavam morrendo de fome, queimadas, quando não 

havia dinheiro, Meishu-Sama escreveu esse Salmo: “Abram seus olhos! / Olhem e percebam 

o que a Obra Divina é! / Vocês não conseguem ver um martelo da criação sendo golpeado / 

Por trás da destruição?”. 

Por detrás da destruição, se nós pararmos para perceber, e confiarmos em Deus, no 

momento de maior dificuldade, de maior sofrimento, vamos ouvir que Deus está ali: toc, toc, 

toc... 

Os senhores estão ouvindo o martelo de Deus, agora, nas nossas vidas? Ele está nos 

dizendo “Não se preocupem, confiem em Mim. A doença, a pobreza, o conflito, Eu estou 

utilizando para salvar todos. Eu preciso de vocês para construir tudo novo. Voltem seus 

corações para Mim. Eu preciso que vocês, através do sonen, retornem todo o sofrimento da 

humanidade, retornem todo o sofrimento de sua família, retornem todo o sofrimento que 

vocês estão passando, para Mim. Foi por isso que Eu lhes dei a vida.” Isso que Deus está nos 

pedindo.  

Eu gostaria, neste dia sagrado, de me comprometer, com todos os senhores, a me 

esforçar mais do que nunca para servir ao Pai. Não vamos ficar presos em não ter mais 
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Johrei, viu? Porque Deus nos concedeu a maior de todas as graças, o poder do sonen, que foi 

o maior desejo de Meishu-Sama, para a salvação da humanidade, para a nossa felicidade. 

Se acreditamos, de corpo e alma, e confiamos em Meishu-Sama e acreditamos em Deus, 

mais do que nunca, vamos servir nessa obra de salvação, que faz tudo nascer de novo, nosso 

sentimento, o sofrimento das pessoas. 

Nesse ano de 2022, recebemos o maior presente que Deus poderia conceder à nossa 

existência. Nessa nossa jornada, nessa vida física, é o maior de todos os presentes, a maior 

de todas as graças, a maior de todas as oportunidades que Deus nos concedeu, que é poder 

participar da Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias. 

Quando da construção do solo sagrado, todos fizeram muita doação, mas não existe 

nada tão esperado por Meishu-Sama do que a participação, do que o esforço, do que a 

dedicação de todos nós, convidando as pessoas, nos esforçando para vir participar dessa 

Cerimônia Especial. 

Meishu-Sama esperou por 68 anos, 68 anos! Meishu-Sama está entusiasmado, ansioso 

de alegria. Sabem por quê? Porque vai ser um marco na história da humanidade. O mundo 

vai mudar. A nossa vida vai mudar. A força de Deus não vai ser a mesma. Não precisamos 

mais ter vergonha de falar o nome Messias. As pessoas irão ser salvas, tocadas, só por isso, 

só por nós acreditarmos. A doença, a pobreza e o conflito vão ser eliminados. Essa é a mão 

de Deus. Não percam essa oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs. Não percam! 

Vamos nos esforçar. Convidar as pessoas, distribuir os panfletos, orar, pedir que todos 

os nossos irmãos, no nosso sonen, na nossa oração diária, venham encontrar com Meishu-

Sama. E sentir a alegria de Meishu-Sama, o quanto ele esperou por nós. Vamos convidar 

nossos irmãos católicos, cristãos, judeus, dizendo “Vem, você vai sentir uma alegria muito 

grande!” 

Muita coisa boa vai acontecer daqui para frente. Deus vai sentir uma alegria por ver 

vocês juntos, sendo banhados pela Luz Dele. 

Eu não sei quanto aos senhores, mas eu fico emocionado, porque todo mundo precisa 

participar, principalmente as pessoas que estão sofrendo na escuridão, viu? Vamos 

arregaçar nossas mangas e pedir a Deus que nos dê força, que nos guie, que nos permita 

utilizar o sonen para Ele. Para que mais e mais almas, Seus filhos e Suas filhas, tenham a 

permissão de vir participar. 
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Vamos nos esforçar? Eu vou orar diariamente, incansavelmente, louvando a Deus, 

agradecendo a Deus, pedindo ao Pai em nome do Messias que nos conceda permissão, para 

que possamos servir todos juntos, para que possamos sempre louvá-Lo, para que nos 

conceda a permissão de nascermos novamente como seus filhos e trazer a salvação a toda a 

humanidade. Então, por favor, passem isso, informem a seus amigos. Todo dia a gente pode 

orar junto. 

Então, eu gostaria de agradecer a todos os senhores. Agora, logo em seguida, eu 

gostaria de pedir aos senhores para assistirem um vídeo. Acredito que alguns dos senhores 

já viram, mas alguns talvez ainda não. Esse vídeo é intitulado “O bem florescerá, o mal 

perecerá”. Ele saiu agora no dia 3 de março. 

Os senhores já viram? Eu já vi 10 vezes. E toda vez que eu vejo, eu choro. Toda vez que 

eu vejo, sinto uma gratidão enorme a Deus. Porque ali tem várias coisas que eu nunca 

soube. Eu sou ministro por mais de 40 anos. 

Nesse vídeo está impregnado o desejo de Meishu-Sama, a verdade de Meishu-Sama. Ao 

recebermos esse vídeo, temos que sentir esse desejo de Meishu-Sama, essa vontade de 

Kyoshu-Sama, e compartilhar com outras pessoas, porque ali está imbuído, ali está 

incorporado, está vivo, esse evangelho da salvação, viu? A verdade de Deus, a verdade de 

Meishu-Sama. 

Que Deus e Meishu Sama, que o nosso Pai continue sempre iluminando a todos os 

senhores. Sempre se lembrem de como amados os senhores são. Quando os homens 

sentirem isso, vai acabar o conflito, vai acabar a pobreza. 

Vamos passar esse amor de Deus a todas as pessoas. Muito obrigado a todos e que 

tenhamos um abençoado mês de março. Muito obrigado. 


