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Bom dia a todos! Os senhores estão passando bem? 

Kyoshu-Sama mandou um forte abraço a todos os messiânicos do 

Brasil. 

O culto de hoje foi também dedicado à Agricultura Natural, uma 
grande coluna de salvação, que envolve principalmente a saúde do 

homem e o meio ambiente. 

Quero parabenizar a todos os messiânicos que estão se 

empenhando nas atividades da Agricultura Natural, seja na Igreja 
Messiânica, na Fundação e na Korin. Meus parabéns! 

Meishu-Sama ensinou que um dos caminhos para se fazer difusão 

mundial, é começar pela agricultura natural. Quando se entende 
bem o mecanismo da agricultura natural, de cuidar e respeitar o 

solo, para se ter uma boa colheita, consegue também perceber a 
verdade da natureza. Dessa forma, fica mais fácil a compreensão 

da filosofia de Meishu-Sama. 

Falando nisso, na semana que vem, estou partindo para África para 

visitar a Angola e Moçambique. O objetivo dessa viagem é 

participar do lançamento da pedra fundamental da primeira escola 
da Agricultura Natural no continente africano.  

Hoje, na África, mais de 27 mil famílias já fazem a horta caseira 
com base nos ensinamentos de Meishu-Sama. E agora, com a 

construção dessa escola, queremos formar milhares de instrutores 
para ensinar a técnica agroflorestal a todos os países da África. 

Nosso desejo é levar a salvação a toda África por meio da 

agricultura natural, erradicando a miséria, a doença e o conflito, 
ensinando cada família a se tornar auto sustentável, além de visar 

o reflorestamento e a preservação do meio ambiente. Esse é o 
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melhor meio de transmitir o Evangelho da Salvação de 
Meishu-Sama na África. 

Bem, estamos no mês de agosto, e vamos começar a nossa 

preparação para o Culto aos Antepassados em todo o Brasil. 

Nidai-Sama nos ensinou que, um ponto importante que temos que 

entender é que os nossos antepassados não conseguem se elevar 
no mundo espiritual, por si mesmos. Eles precisam do apoio de 

seus descendentes, que vivem no mundo material. E os 
antepassados sabem que se os descendentes somarem méritos, 

sendo úteis a Deus, todos vão se tornar felizes.  

Por isso, eles nos enviam mensagens para que a gente possa 
despertar o mais rápido possível para esta verdade. E algumas 

vezes, essas mensagens vem na forma de purificação na família. 

Outro dia, estava conversando com minha irmã mais velha, que é 

pedagoga, e durante toda sua vida, se dedicou na educação de 
crianças na cidade de Nagoya. Nessa conversa, ela me disse:  

“Quando eu olho para você, fico feliz que você seguiu os passos do 

papai, fez difusão mundial, e está sendo muito útil a Deus. Mas 
olhe para mim... eu criei uma escola, trabalhei 50 anos como 

pedagoga, e foi só isso... mas eu acho que não fui tão útil a Deus, 
como você e papai, para merecer a felicidade que sinto hoje. 

Então eu disse a ela: 

“Eu não penso assim, não! Como pedagoga, por longo tempo, você 

foi muito útil a Deus na formação de muitas pessoas. Mas olha... 

você também foi muito útil na Obra Divina de Meishu-Sama, viu? 

Quando você era criança e teve leucemia, papai pegou você no colo 

e te levou aos melhores hospitais de Tokyo. Mas todos os médicos 
a desenganaram e ninguém deu esperança de cura na sua doença.  

Até que então, um amigo do papai, sabendo desse problema, disse 

a ele: Se você quiser, vou te levar para conhecer um grande 
mestre chamado Mokiti Okada, que está curando qualquer 
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tipo de doença. Você quer tentar? 

Então ele aceitou e foi conhecer Meishu-Sama. Nesse primeiro 

encontro, papai recebeu muitas orientações de Meishu-Sama e 

recebeu o Ohikari. Então ele voltou para casa, e ministrou muito 
Johrei em você. Foi aí que aconteceu o milagre, você ficou curada 

da leucemia e está bem até hoje, não é? 

Papai ficou impressionado com a força do Johrei que ele ministrou 

e decidiu largar tudo e se tornar um discípulo de Meishu-Sama.  

Eu então, segui os seus passos, me tornei ministro, e fui para o 

Brasil fazer difusão pioneira. Logo no início da difusão no Rio de 

Janeiro, me trouxeram uma menina chamada Lucinha, que 
também tinha leucemia e já tinha sido desenganada pelos médicos. 

Falaram que ela só tinha três meses de vida.  

Então eu contei aos pais da menina que você ganhou o milagre da 

cura da leucemia só com o Johrei. Com isso, eles também 
decidiram confiar no Johrei.  

Depois de dois meses recebendo Johrei intensamente, a Lucinha 

ficou totalmente curada da leucemia. Foi um grande milagre que 
ficou conhecido em todo Brasil, porque saiu na revista O CRUZEIRO, 

que era muito famosa na época, e com isso, muitas pessoas 
conheceram o Johrei.  

Além disso, todos os membros e frequentadores que presenciaram 
este milagre, ganharam mais confiança no Johrei, e aprenderam 

bastante sobre o processo de purificação. Isso também criou 

grande motivação em todos os pioneiros para difundir o Johrei no 
Brasil e no mundo. 

Por isso, graças à sua purificação de leucemia, não só nossa família, 
mas muitas outras famílias também tiveram a felicidade de se ligar 

a Meishu-Sama. Isso criou uma grande onda de expansão da Obra 

Divina, não só no Japão como no mundo inteiro. Por isso você foi 
muito útil a Deus e a Meishu-Sama”. 

Depois que expliquei tudo isso para minha irmã, ela me disse: 
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“Puxa vida, será que eu fui tão útil assim?” 

E eu falei: “Foi sim! A sua purificação foi muito importante na 

Difusão Mundial.” 

Eu acredito que essa purificação de leucemia da minha irmã foi 
uma manifestação do desejo profundo dos meus antepassados em 

querer servir na Obra Divina, pois foi graças a ela que meu pai e 
nossa família foram ligados a Meishu-Sama. Por isso, eu concluo 

que a missão de todas as famílias é concretizar a vontade dos seus 
antepassados a tornar úteis a Deus. 

Muitos dos senhores também tiveram a permissão de se ligar a 

Meishu-Sama através de alguma purificação de doença, pobreza 
ou conflito, não foi? 

Eu pergunto aos senhores: Será que cada um está lembrado de 
qual purificação que levou você a conhecer a Igreja e 

deixou aprender a se tornar útil a Deus para mudar a sua 
vida? 

Se conseguir agradecer aquela purificação que mudou a sua vida, 

vai conseguir agradecer também qualquer purificação que tiver 
hoje, ou que poderá surgir mais tarde. Assim, consegue aceitar a 

purificação como amor de Deus, e como mensagem dos 
antepassados para a gente despertar para a importância da nossa 

missão.  

Uma outra pergunta: Será que senhores ainda se lembram do 

primeiro Johrei que receberam? 

Acho que todo mundo sente gratidão por aquela pessoa que te 
encaminhou à Igreja, que te ministrou o primeiro Johrei, não é? 

Se hoje sentimos alegria por conhecer Meishu-Sama, é porque lá 
atrás, existiu alguém que nos encaminhou, nos atendeu, nos 

ministrou Johrei e se tornou o NÚMERO UM da nossa felicidade, não 

é? 

Mas será que cada um de nós está procurando se tornar também, 
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o NÚMERO UM da felicidade de alguém, encaminhando, atendendo 
e ministrando Johrei a outras pessoas? 

A gente não sabe qual o tamanho da obra divina que vai se 

apresentar depois de ministrar o primeiro Johrei em alguém, ou de 
encaminhar uma pessoa até o Johrei Center. 

Se aquele amigo do meu pai não tivesse falado sobre o Johrei, 
minha família não teria conhecido Meishu-Sama, e certamente, eu 

nem estaria aqui hoje... 

Por isso, a partir de hoje até o culto aos antepassados, procure ficar 

atento ao seu redor, pois vai encontrar alguma pessoa sofrendo, 

esperando a salvação.  

Na verdade, o sofrimento dessa pessoa é a manifestação da 

vontade dos antepassados dela, querendo que você estenda a mão 
da salvação, para fazer esse descendente se tornar útil a Deus. Se 

conseguir ministrar Johrei nessa pessoa, encaminhando-a para ser 
útil a Deus, os antepassados dela ficarão muito felizes.  

Será que os senhores conseguem encaminhar pelo menos uma 

pessoa a tornar útil a Deus, até o culto dos antepassados? 
Conseguem? 

Com essa decisão dos senhores, os seus antepassados também 
vão ficar muito felizes, e com todo amor, vão trabalhar junto com 

os senhores! 

Muito obrigado e boa missão a todos! 


