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Culto Mensal de Agradecimento 

01 de maio de 2011 

Revmo. Tetsuo Watanabe 

 

Bom dia a todos! 

 

Os senhores estão passando bem? 

 

Hoje é dia do trabalho. Quero parabenizar todos os trabalhadores do Brasil. 

 

E semana que vem, é dia das mães, não é?  

 

Quero também parabenizar antecipadamente todas as mamães do Brasil! 

 

Um dia antes de viajar para o Brasil, eu conversei com Kyoshu-Sama, e ele me pediu para 

transmitir a todos os messiânicos brasileiros, seu agradecimento pelas muitas orações que 

os senhores fizeram em memória das vítimas da catástrofe do Nordeste do Japão.  

 

Ele disse também, que aprendeu muitas coisas com esse acontecimento. E afirmou que 

ainda vai continuar fazendo reflexões, para poder aprimorar ainda mais sobre isso. 

 

Bem, neste ano, é a primeira vez que estou me encontrando com os senhores, não é? Em 

março, eu não pude vir ao Brasil, porque fui à Tailândia para preparar a viagem de 

Kyoshu-Sama que será realizada no próximo mês de novembro.  

 

Eu fiquei lá durante dez dias. Mas logo depois que retornei ao Japão, no dia 11 de março, 2 

horas e 46 minutos da tarde, eu estava no meio de uma reunião de diretoria, quando 

aconteceu o grande terremoto que balançou muito. 

 

Normalmente, um terremoto demora alguns segundos. Mas desta vez, foi muito longo... 

Em Atami foi mais de 2 minutos de duração. 

 

Logo em seguida eu telefonei para Kyoshu-Sama para saber como ele estava. E ele disse 

que estava tudo bem, que balançou muito, mas não aconteceu nada de grave em sua 

casa. 
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Quando ligamos a televisão, estava mostrando o lugar onde tinha acontecido o terremoto, 

dizendo que foi de magnitude 9, e estava fazendo o alerta: “Daqui a 20 minutos, o 

tsunami vai chegar em Iwate... Daqui a 25 minutos, vai chegar em Miyagi... Daqui a 30 

minutos, em Fukushima...”, e assim, ia avisando todo mundo para fugir para os locais de 

refúgio.  

 

Então estávamos na espectativa de saber qual era tamanho da onda que estava vindo... 

Quando disseram que era mais de 10 metros, eu pensei: “será mesmo?” 

 

Todos ficaram olhando no relógio, esperando a hora do tsunami chegar. E quando chegou, 

foi realmente, com mais de 10 metros... Nossa! Foi um terror... O tsunami de 15 metros de 

altura, arrastava carros, casas, navios... tudo que tinha pela frente... 

 

Dava para ver ainda algumas pessoas fugindo, correndo, mas o tsunami ia pegando eles... 

Parecia que eu estava vendo um filme de catástrofe... mas aquilo era real: estava vendo ao 

vivo na televisão. 

 

Na hora, senti um aperto no coração: “Puxa vida, quantas pessoas estão sofrendo, se 

afogando, morrendo...” e acabei não conseguindo segurar as lágrimas. 

 

Na televisão dizia: “todas as cidades do litoral foram atingidas...” Aí eu pensei: “Todas 

essas pessoas vão precisar do nosso apoio...” Então, rapidamente mandei criar o 

Comitê de Ajuda Humanitária para as vítimas, formado por ministros e funcionários de todo 

Japão. Mandei criar também, uma conta bancária para reunir doações para poder ajudar 

aquelas pessoas que estavam sofrendo. 

 

Imediatamente, os messiânicos começaram a trazer muitas doações, como roupas, 

cobertores, água, alimentos, e juntarram tudo na entrada do Solo Sagrado. No dia seguinte, 

conseguimos enviar dois caminhões cheios de doações para Sendai. Como as rodovias 

principais estavam fechadas, os caminhões tiveram que dar uma grande volta, pelas 

montanhas, no meio de muita neve, e demorou 30 horas para chegar até o Johrei Center 

de Sendai. Mesmo depois, os membros continuaram fazendo doações, e já enviamos até 

agora, mais de dez caminhões lotados com produtos de primeira necessidade. 
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Dessa maneira, eu vim recebendo os relatórios das ações humanitárias que estavam 

sendo realizadas por lá. 

 

Assim, logo depois do culto de abril, resolvi visitar Sendai e Fukushima, para fazer oração 

em cada local, pelas vítimas, e também, para visitar os Johrei Centers e dar incentivo aos 

messiânicos.  

 

Quando cheguei lá, alguns membros falaram para mim: “Reverendo, agora chegou a 

hora de colocar em prática tudo o que viemos treinando: a prática do sonen, de 

encaminhamento, gratidão em qualquer circunstância e ações altruístas...” 

 

Onde eu chegava, todos eles vinham me receber com um semblante muito firme. Dava 

para perceber que os messiânicos daquela região estavam muito felizes porque estavam 

se sentindo útil para seu semelhante, dando todo apoio aos desabrigados. 

 

Aproveitei e andei também por várias cidades devastadas pelo tsunami, e vi com meus 

próprios olhos, montanhas de escombros, de mais de 10 metros de altura, com carros e 

navios empilhados. Toda hora eu pensava: “Aqui ainda deve ter muita gente soterrada... 

e fazia oração para todas essas vítimas, ali mesmo, encaminhando para o Messias 

Meishu-Sama. 

 

Dentre os vários casos que ouvi, tem um muito interessante que gostaria de contar. 

 

Um jovem messiânico, da província de Okayama, que trabalha como salva-vidas, logo 

depois do tsunami foi convocado para integrar o grupo de resgate e salvamento de 

sobreviventes nas cidades atingidas pelo tsunami. Enquanto um grupo achava os 

sobreviventes no meio dos escombros, ele ia carregando nas costas essas pessoas, até a 

base de atendimento. 

 

Então, encontraram uma senhora ainda viva, mas com muitas queimaduras nas costas. 

Ela gritava e chorava com muita dor... O rapaz ficou em pânico: “Como vou carregá-la 

dessa meneira, chorando e gritando de dor?” 

 

Mas aí, ele lembrou: “Eu sou messiânico. Estou ligado com o Messias Meishu-Sama. 

Eu já aprendi a fazer a prática do sonen de encaminhamento.” 
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E ele mentalizou: “Eu quero encaminhar todo o sofrimento dessa senhora ao Messias 

Meishu-Sama. Purifique e salve, por favor!” 

 

Quando terminou de encaminhar, a senhora parou de chorar e não gritou mais de dor. 

Assim, ele conseguiu levá-la para o local de atendimento. 

 

Então ele pensou: “puxa... funcionou! Foi a primeira vez que fiz em nome de alguém” 

e agradeceu a Meishu-Sama.  

 

E logo depois, apareceu um outro sobrevivente. Mas quando chegou perto, esse homem 

começou a ficar agonizado, muito ofegante, como se estivesse sentindo faltar de ar, e de 

repente, parou de respirar. 

 

Ele pensou: “ah não... não morre agora, não... aguenta mais um pouquinho...” e 

começou a fazer de novo a prática do sonen de encaminhamento. E de repente, ele deu 

um suspiro, e voltou a respirar normalmente, e agir como se nada tivesse acontecido. 

Parecia que foi ressuscitado. 

 

Depois disso, ele sentiu: “Eu não sou um salva-vidas qualquer... sou um salva-vidas 

de Meishu-Sama! Porque eu posso salvar a vida e também até a alma das pessoas, 

porque o Messias Meishu-Sama está comigo!”  

 

Mas o que aprendemos com essa grande purificação? 

 

Como foi lido no ensinamento hoje, Meishu-Sama nos ensina que as calamidades naturais 

na verdade, são calamidade humanas. A origem das calamidades naturais está no 

acúmulo de más palavras, maus pensamentos e más ações, de todas as pessoas que 

vivem neste mundo. 

 

Sobre isso, eu vivi uma experiência que gostaria de contar aos senhores.  

 

Hoje em dia, metade do Japão, está tendo apagão todos os dias, por causa do 

racionamento de energia elétrica. 

 

Então, teve uma noite de apagão, que eu estava em casa sozinho, no meu quarto, só com 
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a luz de uma velinha.  

 

Um silêncio total... não tem televisão ligada, nem aparelho de som. Não tem barulho de 

geladeira, nem toca telefone... 

 

Então, no meio dessa penumbra, só com a luz daquela velinha, comecei a olhar para o 

nada e comecei a enxergar muitas coisas que não enxergava na claridade. Comecei a 

pensar em coisas, que até agora, não tinha parado para pensar... “O que eu fiz até hoje? 

O que estou fazendo agora? O que eu preciso fazer daqui para frente?” 

 

Consegui também agradecer por coisas que não havia percebido antes... 

 

Eu percebi que a penumbra do meu quarto, estava me mostrando a falta de claridade que 

existia dentro do meu coração... 

 

De repente, a energia voltou, e as luzes do quarto se acenderam de novo. Puxa, aquilo 

ofuscou os meus olhos... “tá muito claro! É um exagero de claridade!” 

 

Eu pensei: “será que precisa de tanta claridade no quarto de dormir? Realmente, esse 

exagero é um desperdício de eletricidade...” 

 

Então comecei a apagar outras luzes que estavam acesas dentro de casa, que não estava 

usando. 

 

Na verdade, o que vemos hoje, é o homem moderno buscando a realização dos desejos 

materiais, procurando egoisticamente, tudo que é mais confortável, mais claro, mais rápido, 

mais prático, mais vantajoso... Ele quer o que é bom para ele, sem pensar nos outros, no 

planeta, no futuro... e tudo isso, vira nuvens espirituais, máculas. 

 

Essas máculas acabam se transformando em várias calamidades naturais, como a que 

aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano. Depois aconteceu o 

tsunami no Japão, e agora estão acontecendo os tornados nos Estados Unidos... 

 

Assim, para diminuir as tragédias como essas, não adianta só evitar acumular as 

máculas...  
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Tem que diminuir as máculas que a humanidade vem criando sem perceber. 

 

E como fazer isso? No Ensinamento lido hoje, Meishu-Sama nos ensinou que existe uma 

maneira muito fácil de eliminar as máculas: basta que os pensamentos, as palavras e as 

ações do homem se tornem bons. Assim, o Bem vai se transformar em luz e eliminar as 

máculas. 

 

Por isso, a missão dos messiânicos é muito importante, de continuar fazendo a prática do 

sonen de encaminhamento e de gratidão, e as ações altruístas, junto com o Johrei. 

 

Um ponto que gostaria de esclarecer é que não podemos pensar que todas as vítimas 

dessas catástrofes foram castigadas por Deus... Na verdade, elas estão sendo os 

redentores que estão limpando as máculas e nuvens criadas por todos nós. Por isso, 

temos que ter gratidão por todos eles. 

 

É dessa forma que vamos conseguir compreender, aprimorar, evoluir, crescer, e por fim, 

viver de acordo com a vontade de Deus e Meishu-Sama. Eu tenho certeza de que assim, 

vamos poder salvaguardar tanto a raça humana como o nosso próprio planeta! 

 

É isso que eu acho que todos nós messiânicos devemos nos empenhar daqui para frente! 

 

Será que deu para entender?  

 

Muito obrigado e boa missão a todos! 


