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“A Verdade é o Caminho, o Bem é a Ação e o Belo é o Sentimento”
Meishu-Sama
ENSINAMENTO DE MEISHU-SAMA

O homem depende
*
de seu Sonen
É

realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria
gera lamúria. Isto acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus, e o queixoso
relaciona-se com Satanás. Assim,
quem vive agradecendo, torna-se

feliz; quem vive lamuriando-se,
caminha para a infelicidade.
A frase: “Alegrem-se que virão coisas alegres”, expressa uma
grande verdade.
3 de setembro de 1949

*Sonen: A palavra “Sonen” não tem uma tradução direta para o português. Apesar de, até hoje, ter sido traduzida como “Pensamento”, na verdade, o seu significado é muito mais amplo e profundo. Sonen = Razão + Sentimento + Vontade.
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EXPERIÊNCIA DE FÉ
“ É nos
momentos
de purificação,
que nós
buscamos
Deus. ”

O

meu nome é Emília Machado Leal Guimarães, sou membro há 16 anos e dedico no Johrei Center do Porto.
Em finais de Junho de 2015 comecei com
muitas dores na anca esquerda e fui ao Centro
de Saúde, ao médico de família, que diagnosticou uma tendinite (uma na dor na coxa que
subia para a virilha) e prescreveu a medicação
adequada. Entretanto, as dores não diminuíam, até pelo contrário, cada vez piorava mais.
Passado um mês, consultei um médico da
especialidade de Ortopedia que me mandou
fazer ressonância magnética e radiografia.
Constatados os resultados desses exames,
fui informada que tinha “morrido” a cabeça do
fémur e que tinha de ser operada; que teria
a partir desta data de andar com canadianas
para me apoiar, porque se caísse poderia passar o resto da minha vida numa cadeira de rodas. Disse-me também que teria de ser operada rapidamente.
Receosa com o diagnóstico, em Agosto,
fui saber a opinião de um outro especialista
(médico bastante credenciado na especialidade) que me disse que só poderia repetir os
exames e fazer a ressonância passados três
meses, receitou-me cálcio para tomar e marcou de imediato consulta para finais de Novembro.
Mediante essa situação, decidi espontaneamente não fazer nenhum tipo de tratamento
e confiar nos Ensinamentos de Meishu-Sama
e receber Johrei todos os dias. Durante três
meses, de Agosto a Outubro, vinha todos os
dias para a Igreja, receber Johrei, fazer a minha oração e a oferta diária em agradecimento
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pelo que estava a passar e pela dificuldade em
andar. Como não podia vir de carro, vinha nos
transportes públicos e dedicava diariamente
na Igreja das 15h às 19 horas na ministração
e no recebimento de Johrei e em outras dedicações. Nos primeiros dias custou vir à Igreja
porque necessitava da canadiana e tinha dificuldade em subir para o autocarro, mas não
desisti. Quando estava em casa ministrava
auto-Johrei e agradecia dizendo “OBRIGADA” da orientação “Mecanismo da Salvação”
do Reverendíssimo Tetsuo Watanabe. Absorvi
esta prática de tal maneira, que nunca mais
parei de agradecer. Agradeço qualquer purificação, dor ou má disposição. Tudo sempre
com o “OBRIGADA!”.
Em Novembro como combinado, voltei
ao médico o qual ficou extremamente surpreendido pelo facto de eu não ter mais dores.
Mandou-me repetir os exames e ao comparar
os mesmos, disse-me que a cabeça do fémur
estava lá e que a necrose (morte de células na
zona da anca) que eu tinha desapareceu completamente e, neste momento, tinha apenas
uma artrose na anca e, como tal, deu-me alta
das consultas de ortopedia e alertou-me que,
caso voltasse a ter dores, teria de tomar analgésicos, inclusive prescreveu a receita. Nunca
precisei de os tomar e, a partir dessa altura,
deixei por completo de usar as canadianas e
comecei a andar normalmente, sem dor, até
hoje.
Aprendi com esta purificação a não lamuriar, a valorizar o sofrimento dos outros entregando todos esses sofrimentos nas mãos de
Deus e de Meishu-Sama, a encarar a purificação com um sorriso e com gratidão. E que
a prática constante do Johrei está acima de
tudo, que purifica o espírito desde que nos
entreguemos de corpo e alma à Obra Divina
e que tenhamos confiança e não vacilemos.
Para agradecer este milagre, fiz o meu donativo de gratidão especial, assumi o compromisso de acompanhar duas famílias e de continuar a vir à Igreja todos os dias para ministrar
o maior número possível de Johrei, ter sempre
uma palavra amiga, estar disponível para falar
do poder do Johrei a todas as pessoas, principalmente àquelas que estão a purificar.
Muito obrigada!
www.messianica.pt

Assembleia Geral Ordinária

D

ecorreu no dia 2 de Abril de 2016,
na Sede Central, a Assembleia Geral
Ordinária, da Igreja Messiânica Mundial de
Portugal para analisar e discutir os seguintes
pontos:
Ponto 1 - Analisar, discutir
e votar o Relatório de Gestão,
Balanço e Contas, apresentados pela Direção, bem como
o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, referente a 2015;
Ponto 2 - Analisar, discutir
e votar a Mudança da Sede
Social de Lisboa para o Porto;
Ponto 3 - Analisar, discutir
e votar a alteração do ponto 1
do Artº 11, dos Estatutos da
Igreja;
Ponto 4 - Analisar e discu-

tir outros assuntos de interesse.
Os Ministros e Representantes dos
Membros das 9 Unidades Religiosas, aprovaram todos os pontos por unanimidade.

MORADAS E CONTACTOS DA IMMP
Categoria
Presidente
Secretaria
Johrei Center
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

Unidade

Responsável
Min. Carlos Eduardo Luciow
Sede Central
R. Gomes Freire, 143 A/D - Arroios
1150-176 Lisboa
213 156 576
Min. Luciano Vita da Silva
Telf.: 213 156 576 - De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h - Sábado das 14 às 19h
912 201 420
Min. Luciano Vita da Silva
Lisboa
R. Gomes Freire, 143 A/D - Arroios
Amadora e Sintra
912 545 269
Min. Octávio Fonseca
1150-176 Lisboa
912 269 525
Min. Filipa Pimenta
(Também
reuniões
Margem Sul
917 807 455
Srta. Elisabete Ferraresi
nos respectivos locais)
Oeiras e Cascais
912 269 525
Min. Filipa Pimenta
Telf.: 213 156 576 - De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h - Sábado das 14 às 19h
912 201 420
Min. Luciano Vita da Silva
Ribatejo
(Reuniões nas casas dos membros)
917 205 353
Min. João Lima

Núcleo

Algarve

Johrei Center
Núcleo

Porto
V.N. de Gaia

Johrei Center
Núcleo
Núcleo

Núcleo

Núcleo

Morada

Código Postal

Olhão (Reuniões nas casas dos membros)
Portimão (Reuniões nas casas dos membros)

Telefone

912 201 420
913 340 970
965 224 317

Min. Luciano Vita da Silva
Sra. Karla Caiado
Sra. Zenaide Lyra

916 124 188 Min. António Carlos Pessoa
Rua António Granjo,
4300-029 Porto
nº105/107 - Bonfim
935 602 181
Min. Rosa Duarte
Telf.: 225 092 143 - De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h - Sábado das 14 às 18h
239 482 637
Coimbra
Rua do Brasil, 222 D, R/c Esq.
3030-775 Coimbra
Min. Jorge Manuel Azevedo
931 320 563
De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h - Sábado das 12 às 19h
Vila Real
Rua Miguel Torga, 42 - 2º Dto, Frente
5000-524 Vila Real 912 201 419
Min. José Araújo Rego
2ª feira das 16h às 19h
912 201 419
Min. José Araújo Rego
Rua de Freitas - Edif. do Salto 3
Amarante
4600-081 Amarante
Bloco 5 - 3º Esq. - São Gonçalo
939 286 843
Sra. Mª. Leonor Mesquita
5ª feira das 16h às 20h
912 201 419
Min. José Araújo Rego
Lixa
Largo do Terreiro - Edif. Mesquita, 72
4615-688 Lixa
910 224 981
Sra. Paula Leite
3ª feira das 16h às 20h
912 201 419
Min. José Araújo Rego
3770-209
Oliveira do Bairro
Rua Cândido dos Reis, 86 - 2º Esq.
Oliveira do Bairro
966 284 612
Sra. Mª. de Jesus Afonso
Sábado das 14h às 16h30

www.messianica.pt

Email
presidencia@messianica.pt
sede.immp@gmail.com
lisboa.immp@gmail.com
amadora.immp@gmail.com
margemsul.immp@gmail.com
margemsul.immp@gmail.com
almeirim.immp@gmail.com

algarve.immp@gmail.com

porto.immp@gmail.com
gaia.immp@gmail.com
immp.coimbra@gmail.com
vilareal.immp@gmail.com
vilareal.immp@gmail.com

vilareal.immp@gmail.com

vilareal.immp@gmail.com
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CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO - ABRIL / 2016
PALESTRA DO PRESIDENTE DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL
MINISTRO CARLOS EDUARDO LUCIOW

B

om dia a todos!
Os senhores estão a passar bem?
(Graças a Deus e ao Messias Meishu-Sama!)
Graças a Deus e ao Messias Meishu-Sama!
Como sempre, quero agradecer a vossa sincera dedicação, que nos permite,
cada vez mais, expandir a Obra de Salvação de Deus e Meishu-Sama aqui em Portugal. Muito obrigado! (Palmas)
Quem está a vir hoje pela primeira vez,
pode levantar a mão? Sejam muito bemvindas! (Palmas)
(Canto do Coro - Mensagem de Boasvindas)
O coro está cada vez melhor, não é?
(Sim) Uma salva de palmas para eles, muito obrigado! (Palmas) Pedirei que, cada
vez que eles cantassem, antes de começar o Culto, na pausa do Culto, etc., sempre batessem palmas, que é uma forma de
manifestar o nosso amor e gratidão pela
4

dedicação deles. Muito obrigado! (Palmas)
Estamos também a receber membros
de outras cidades: Vila Real, Amarante,
Porto, Gaia, Aveiro, Coimbra, Ribatejo,
Malveira, Setúbal, Algarve e, logicamente,
da grande Lisboa.
Temos também membros do exterior:
Brasil, Angola e Cabo Verde. Sejam todos
muito bem-vindos! (Palmas)
No final do mês passado estive em Espanha, visitando os Johrei Centers de Madrid e Barcelona, e trago de lá lembranças dos nossos irmãos espanhóis que,
estão se esforçando, para superar todas
as suas dificuldades, no cumprimento das
suas missões e expandir cada vez mais a
Obra Divina em Espanha. Está transmitido
o abraço deles! (Palmas)
Também gostaria de avisar que, como
completou a nossa Caravana para os Solos Sagrados da Tailândia e do Japão, que
eram 30 pessoas, e tinham ainda pessowww.messianica.pt

Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes,
Sra. Maria Isabel Conceição

Experiência de Fé da Sra. Emília Machado Leal Guimarães

www.messianica.pt

as interessadas, pedimos mais 10 vagas e
nos foi autorizado pelos Solos Sagrados.
Portanto, pessoas que ainda estejam interessadas, abriram novas vagas e parece
que já tem 8 ou 9 pessoas na lista de espera, por isso, quem desejar ir, acho que
tem 1 “vaguinha” sobrando. (Risos) Quem
quer? (Risos)
No dia 30 de Abril, faremos o nosso
Seminário Nacional para Missionários,
como preparação para recebermos o Culto do Paraíso Terrestre. Como temos um
limite de capacidade para esse evento, foi
dividido o número de participantes proporcionalmente ao número de membros
ativos de cada Johrei Center ou Núcleo,
portanto, as pessoas interessadas em participar, inscrevam-se com os seus Ministros responsáveis, que lhes darão todas as
informações.
Gostaria de agradecer esta maravilhosa experiência de fé da D. Emília, que nos
trouxe um ensinamento maravilhoso, de
como ela superou uma purificação muito
severa; porque sentir dores, é uma coisa muito difícil de suportar e ainda mais
com o risco de ter que fazer uma cirurgia
séria e podendo até, quem sabe, vir a
5
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ficar sem caminhar. O maior ensinamento
que ela nos trouxe, foi o saber agradecer
a purificação! Comoveu-me muito quando ela disse que vinha à Igreja para fazer
a sua oração, dedicar e fazer a oferta em
agradecimento da purificação que estava a passar. Normalmente vimos à Igreja
dedicar, para pedir a Deus para resolver o
nosso problema e não para agradecer a
purificação, como uma forma de elevação.
Ela encontrou forças para praticar isso,
na orientação do nosso amado e saudo-

so Revmo. Watanabe, quando nos orientou em Março de 2008, no Solo Sagrado
de Guarapiranga, sobre o “Mecanismo da
Salvação”. A orientação dele é tão linda
e tão perfeita, que eu gostaria de pedir a
permissão dos senhores para ler alguns
trechos.
Ele assim nos orientou:
(…) Existem dois tipos de amor de
Deus: um é o amor Shojo, amor carinhoso
como o amor de mãe; o outro é o amor

Daijo, que demonstra a rigorosidade do
amor de Deus, como o amor de pai, para
a gente crescer e se fortalecer. Como a
humanidade até agora só
aceitou a primeira metade,
quero falar da importância
de receber 100% do amor
de Deus.
Como já expliquei, não
basta aceitar as purificações com resignação; é
preciso agradecer este
amor rigoroso de Deus.
Será que os Senhores
estão conseguindo agradecer ao Criador nos momentos difíceis? Em qualquer circunstância?
Quem consegue agradecer de verdade está
dando um grande passo à
frente na sua salvação.
Mecanismo da salvação
Quando uma pessoa (Aqui ele nos fala
de uma pessoa, mas também, pode ser
uma situação de conflito, um problema
económico ou uma doença. No caso da
Sra. Emília, foi uma doença) nos faz algum
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mal, podemos pensar de duas maneiras:
uma é achar que ela é instrumento das forças negativas e ficar com raiva, reclamando, xingando…
Se agirmos assim estaremos nos ligando a Satanás e ligando a outra pessoa com ele também, tornando-a seu instrumento.
A outra maneira é achar
que essa pessoa que nos
ataca é um instrumento
de Deus e que foi enviado
para nos fortalecer e aprimorar. Se conseguirmos
pensar assim nós nos ligaremos a Deus e também ligaremos a outra pessoa a
Ele, fazendo com que ela
se torne Seu instrumento.
Assim, a Luz do Criador
vai ser canalizada para ela
despertar a sua partícula
divina, para que mude ou receba purificação para ser salva.
Ou seja, através da “Prática do Sonen
de Gratidão” podemos ligar a Deus e ao
Messias Meishu Sama, qualquer pessoa
que encontrarmos, mesmo que ela não
7
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saiba. Esse é o mecanismo da salvação.
Essa é a difusão pela “Prática do Sonen
de Gratidão”, que é a difusão da Era do Dia.
Fazendo assim, a gente se torna um ponto
de salvação, um verdadeiro Johrei Center Ambulante, onde quer que estivermos:
no lar, na rua, no trabalho, na escola, etc…
poderemos servir na Obra de Salvação. Se
cada um dos membros se tornar um Johrei
Center ambulante, puxa… imaginem como
vai aumentar a força de salvação! Os Senhores querem se tornar um Johrei Center
ambulante? Sim? Fico muito feliz, porque
acabaram de nascer quase 20 000 Johrei
Center ambulantes… (Porque ele estava
falando lá no Solo Sagrado de Guarapiranga para 20000 pessoas) isso vai criar
uma verdadeira escalada da salvação da
Humanidade. (…)
(…) Na palestra de novembro do ano
passado, eu disse que purificar é receber
o Grande Amor de Deus e houve gente
que veio-me pedir:
- Reverendíssimo, eu estou purificando muito. Sei que a purificação é amor de
Deus, por isso será que o senhor não pode
pedir a Ele para não me amar mais, para
acabar logo com esse sofrimento?
8

- Então, você não quer mais receber o
amor de Deus? – Respondi.
- É isso mesmo, ele disse. Eu não quero mais sofrer! Quero sentir alívio…
Então, eu falei para ele: “Olhe, você
sabe que o ar que respiramos é amor de
Deus, não sabe? Então, tape o nariz e a
boca com a mão e não deixe o ar entrar.
Assim você consegue se livrar do Amor de
Deus… Experimente…”
Não adianta pedir uma coisa assim,
porque Deus nunca nos abandona. Ele
sempre nos ama. Fica esperando que
cada um cresça e evolua, para se aproximar cada vez mais d’Ele. Também é importante compreender que ninguém purifica

Atuação do coro

www.messianica.pt

como quer e quando quer. A purificação é
dada por Deus, na hora certa, para a pessoa certa, de acordo com o que ela precisa
para crescer e evoluir. E também, quem dá
assistência a alguém que está purificando
precisa compreender que essa purificação
não é apenas daquela pessoa… ela também está redimindo as suas máculas e de
toda a humanidade. Por isso, é preciso
cuidar bem dela, com muito sentimento e
gratidão, porque isso é muito importante
na assistência religiosa. A missão de todos
os messiânicos é compreender o mais rápido possível que a purificação é uma forma de servir a Deus. Através das purificações, subindo degrau por degrau, um dia
vão poder nascer como verdadeiros filhos
de Deus.
Para nascer como verdadeiros filhos de
Deus, antes é preciso renascer nesta vida.
Mas, para renascer nesta vida, antes
precisa ser salvo.
Para ser salvo, antes precisa ser purificado.
Para ser purificado, antes precisa receber a permissão de Deus.
Ganhamos essa permissão graças à redenção que veio acontecendo antes de nós,
www.messianica.pt

pelas purificações dos nossos antepassados.
Em outras palavras, a redenção que
estamos fazendo hoje, lá no futuro vai se
tornar a permissão para outras pessoas,
outros descendentes também serem salvos, sem purificar tanto como nós.
É bom lembrar que, para redimir as
máculas dos antepassados, é preciso desenvolver o sentimento de gratidão, porque quanto mais a pessoa agradece, mais
recebe a permissão de Deus para crescer
e evoluir rapidamente.
Gostaria que todos compreendessem
essa Verdade, cultivando a fé que liga a
Deus e ao Messias Meishu-Sama! (…)
Essa maravilhosa orientação, é a prática do Ensinamento de hoje: “O homem
depende do seu Sonen”. Vamos durante este mês, estudar e praticar este Ensinamento e esta orientação; seguindo
o exemplo da nossa querida Sra. Mimi,
(como chamamos carinhosamente), nos
empenhar cada vez mais, nas nossas dedicações, com o objetivo de salvar o maior
número de pessoas, através do nosso
exemplo na prática da fé.
Muito obrigado e um bom mês a todos!
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TRONO DE KYOSHU
2ª PARTE

Nidai-Sama

2ª PARTE

cado dos cultos e definiu a forma de realizar o cerimonial litúrgico e o registro dos
ancestrais e antepassados. Em 1958, no
Solo Sagrado de Hakone, foi realizado o
Culto aos Antepassados, por ocasião da
conclusão da construção do Santuário
dos Antepassados. Além disso, para fortalecer o vínculo de cooperação entre as
Igrejas Regionais, que, na época, possuíam personalidade jurídica independente,
foi criado o setor de ensino em cada Igreja Regional para funcionar como extensão do departamento de ensino da Sede
Geral. Com essa implantação, ampliou-se
o intercâmbio entre os jovens das várias
Igrejas. Em 1959, formou-se a Associação de Jovens da Igreja Messiânica.

Estabelecimento
da visão sobre
o Johrei
Uma das primeiras iniciativas de
Nidai-Sama, ao assumir o Trono de
Kyoshu, foi estabelecer uma nova
visão acerca do Johrei, que, na
época, era visto com restrições.

D

evido à disseminação da visão tradicional sobre o Johrei, a Igreja Messiânica foi muito mal interpretada pelas autoridades e pelas pessoas de fora da Igreja, sendo considerada uma religião que
recusa o tratamento médico, chegando a
ponto de ser impedida de realizar suas atividades principais. Isso levou Nidai-Sama

Cortejo da Cerimônia de Entronização do novo Altar no Santuário
do Templo Messiânico, em Atami
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a apresentar a todos os messiânicos uma
nova visão acerca do Johrei, para que não
se gerassem mais transtornos para o mundo das religiões.
Ela definiu o Johrei como o ato da materialização do sentimento mais nobre de
Meishu-Sama de querer salvar a humanidade. O Johrei não tinha como objetivo
somente a cura das doenças, mas também visava revelar a existência de Deus e
ser a principal ferramenta que promoverá
a construção do Paraíso Terrestre.
Além disso, Nidai-Sama institucionalizou que a fé começa e termina com oração e que o ponto principal é que a oração
deve ser praticada com ordem e disciplina.
Ela enfatizou que orar com fervor e voltar
seu coração com sinceridade para Deus
são atos maravilhosos e corretos.
A fim de que o Johrei fosse compreendido a fundo, Nidai-Sama realizou aprimoramentos para os ministros, aos quais ela
mesma deu inúmeras orientações. Também convidou cientistas da religião para
palestrar, a fim de desenvolver o senso
comum desses missionários perante a sociedade.
E mais: esclareceu o verdadeiro signifiwww.messianica.pt

CONSTRUIR
É ORDEM SUPREMA DE DEUS
A construção do Santuário Messiânico* no Solo Sagrado de Atami é a obra
sublime realizada em vida por Nidai-Sama. Em 1956, ela assim se expressou: “O
altar existente hoje no Templo Messiânico é um altar provisório. Sendo um altar
provisório, significa que a força de Deus
também é provisória. Somente quando o
altar definitivo for construído é que Deus
manifestará toda Sua força original. A
missão atribuída à Igreja Messiânica terá
seu nível elevado e as bênçãos divinas
aumentarão.”
Quando Nida-Sama proferiu essas
palavras, não havia passado muito tempo
desde a ascensão de Meishu-Sama, período em que as atividades de expansão
estavam paradas e a vontade de dedicar
dos fiéis havia diminuído. Mas Nidai-Sama estimulou os executivos e diretores
da Igreja dizendo: “Independentemente
do que aconteça, até que o desejo de
Meishu-Sama esteja concretizado, precisamos ter a coragem de executá-lo, mesmo que passemos por dificuldades. [...]
A construção do Santuário é uma ordem
suprema de Deus. Se nos empenharmos
com harmonia e orações, conseguiremos
www.messianica.pt

cumprila. Só não o conseguiremos, se
não começarmos a agir!”
Enfim, as obras de construção começaram, mas o capital era insuficiente. As
minas Minakami e Guero, que MeishuSama administrava nas províncias de
Gunma e Guifu, respectivamente, foram
vendidas, assim como o terreno do Zuisenkyo, localizado na cidade de Atami.
Mesmo assim, no final do ano de 1956, o
capital estava com um déficit de um milhão e quinhentos mil ienes. Os diretores
colocaram dinheiro do próprio bolso para
cobrir esse déficit e implantaram o plano de corte de despesas, simplificando
ao máximo os serviços administrativos e
repensando a contratação de novos funcionários para o ano seguinte.
* O Santuário é o prédio contíguo ao Templo Messiânico, onde está entronizado o Altar.

Viagens missionárias: contato direto com os membros

Nidai-Sama em confraternização com líderes de outras religiões

continua no próximo boletim
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Caravana aos Solos
Sagrados do Japão
e Tailândia
Nesta caravana, pela primeira vez
em Portugal, os participantes terão
a oportunidade única de visitarem

QUATRO SOLOS SAGRADOS
e de participarem em

Solo Sagrado de Atami

DOIS CULTOS ESPECIAIS
PELA SALVAÇÃO
DOS ANTEPASSADOS.
Com partida definida para o dia 24 de julho
e regresso em 08 de agosto, os caravanistas
visitarão os Solos Sagrados de Atami, Quioto,
Hakone (Japão) e Saraburi (Tailândia).
A passagem deverá ser adquirida o quanto
antes para se garantir um bom preço.
Para mais informações, por favor
contacte os seus Ministros.

Solo Sagrado de Quioto

Solo Sagrado de Hakone

Solo Sagrado de Saraburi
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