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Bom dia a todos!  

 

Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos os senhores pelo empenho na expansão da 

Obra de Meishu-Sama no Brasil. 

 

Hoje é véspera do dia das eleições, que representam um ato de cidadania, a manifestação do 

direito do povo de escolher livremente os futuros governantes do Brasil e dos estados da 

federação. Eu oro para que todos os brasileiros escolham bem seus candidatos, pensando no 

futuro da nação. 

 

Ontem, foi realizado o Culto de Outono no Solo Sagrado de Atami, Japão, e 38 caravanistas 

brasileiros estiveram presentes como representantes dos messiânicos de todo o Brasil. 

 

Agora há pouco, ouvimos o relato da experiência de fé da senhora Sidnéa Bertolozo, que nos 

contou como foi o ingresso na fé messiânica de sua mãe.  

 

O que achei muito importante no relato dela, foi ela ter reconhecido que o seu “gá”, o seu 

pensamento fixo de que era impossível a sua mãe ser outorgada, é que estava atrapalhando 

a atuação de Meishu-Sama no encaminhamento dela. Isso se encaixa com a orientação do 

reverendíssimo Watanabe quando diz que precisamos deixar Meishu-Sama atuar, e não, 

deixar a nossa vontade, a nossa razão prevalecer, pois isso é a manifestação do nosso “gá”, 

que atrapalha a Obra Divina. A experiência que ouvimos agora é um exemplo vivo dessa 

orientação. Meus parabéns à senhora Sidnéa! 

 

Bem, já estamos a exatamente um mês do Culto às Almas dos Antepassados, que 

realizaremos aqui no Solo Sagrado, no próximo dia 02 de novembro. 

 

Estão se preparando bem para esse culto? 

 

Na última revista Izunome, do mês passado, foi publicada a palestra que Kyoshu-Sama fez no 
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Culto aos Antepassados realizado em julho no Solo Sagrado de Atami, Japão. Os senhores já 

leram? Estudaram? 

 

Essa palestra traz um ótimo conteúdo para a nossa preparação para cultuarmos os nossos 

Antepassados no mês que vem, pois nos leva a pensar mais uma vez sobre a nossa relação 

com os antepassados. 

 

Kyoshu-Sama enfatiza que o mundo espiritual não está tão longe da gente. Na verdade, o 

mundo espiritual está dentro de cada um, pois os nossos antepassados vivem dentro de nós. 

Esse é o sentido de que todos nós estamos ligados a eles, a todo instante. 

 

Meishu-Sama ensina que somos a soma de milhares de antepassados. Ensina também, que a 

vida é eterna. Na verdade, o que se chama de morte, é só o fim da missão do corpo material, 

do corpo físico. A alma é eterna! 

 

Por isso é importante sempre refletir: “Com que sonen estou fazendo as coisas no 

cotidiano? Será que estou atento às minhas palavras, ações e pensamentos, 

tendo a consciência de que estou ligado aos meus antepassados que estão vivos 

dentro de mim?” 

 

Kyoshu-Sama disse em sua palestra que devemos começar a servir com a convicção de que 

nossos antepassados não estão mortos, mas vivos dentro do nosso sonen, em cada uma de 

nossas células, juntamente com Meishu-Sama. Eu acho que é, com esse sonen, que 

precisamos ser úteis à sociedade, fazendo as práticas altruístas, que geram luz não só para 

nós, mas também para os antepassados e para os descendentes. 

 

Temos que pensar que cada vez que fazemos uma prática altruísta, estamos levando também 

alegria aos nossos antepassados, pois essa luz é o que eles mais desejam. Acho que esse é o 

nosso papel como “guias” dos antepassados, conforme Kyoshu-Sama cita em sua palestra. 

Quando os antepassados recebem Luz, eles se elevam e, naturalmente, seus descendentes 

também se elevam.  

 

Assim, como preparação para o culto aos antepassados, vamos refletir bem, sobre nossa 

postura em relação aos nossos antepassados e sobre nossa compreensão sobre isso. 

 

Muito obrigado e boa missão a todos. 


