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

IGREJA ABRANGENTE
A nossa Igreja pode ser comparada
com uma loja de departamento, para poder explicá-la da maneira mais fácil possível. Talvez essa denominação não seja
a mais apropriada para uma Religião,
mas considero a que melhor se adequa
à natureza do nosso trabalho.
Gostaria de explicar mais sobre o
que isto significa. Costumo afirmar que
a Igreja Messiânica Mundial abrange o
Cristianismo, o Xintoísmo, o Budismo e
o Confucionismo, além de se estender à
Arte, Filosofia, Ciência e outros campos.
No campo da Ciência, dedicamos especial atenção à saúde e à doença. Quanto
à Agricultura, propomos novos métodos
agrícolas e temos uma abordagem diferente com relação à Arte.
Digamos que a nossa Igreja tem por
objetivo empreender a grandiosa Obra
de Salvação do Mundo, como o seu
nome bem expressa, e por isso, tem o
grande objetivo de o salvar. Por essa ra-

zão, procura apontar as falhas em todos
os setores relacionados à vida do Homem e indicar o melhor caminho para as
corrigir.
Sabemos que a cultura contemporânea
obteve um progresso maravilhoso, mas,
por outro lado, também sabemos que
apresenta um surpreendente número de
falhas, sendo algumas delas percetíveis
pela sociedade por serem superficiais. Já
as falhas profundas, só poderão ser corrigidas, se iluminadas pela Luz de Deus.
Eis o porquê da nossa Igreja estar a dissecar todos os setores da cultura atual
para as trazer à tona. Ao mesmo tempo,
estamos a planear o estabelecimento de
um mundo melhor, para que possamos
alimentar esperanças quanto ao advento
da era da cultura paradisíaca.
Em breves palavras, este é o sentido
da expressão: Igreja Abrangente.
28 de março de 1951
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EXPERIÊNCIAS DE FÉ

“Pude mais uma vez constatar a
força do Johrei e da prática do amor
altruísta, ultrapassando uma grande
purificação e sendo ainda mais útil na
construção do Paraíso na Terra.”
Chamo-me Maria Thereza Pinto da Costa Silva, tenho 79 anos, sou membro há 40
anos e dedico como Ministra dedicante no
Johrei Center do Porto e no Núcleo de Johrei de Gaia.
A experiência que relato é sobre uma forte
purificação que tive durante anos e que se
tornou uma infecção urinária, chegando a
ponto de sangrar várias vezes.
Procurei médicos especialistas e até medicina alternativa. Fiz tratamentos alguns com
antibióticos, segundo os médicos, deveria
tomar sempre que o problema reaparecesse,
o que se sucedeu por várias vezes, porém
nem sempre tomei antibióticos embora, segundo os médicos garantisse que só assim
ficaria curada.
Esta purificação alargou-se por 10 anos
e já não via mais solução, por várias vezes,
por ausência da medicação, causava-me até
queda de cabelo e uma vez, a ginecologista
disse-me que a bactéria me estava a causar
um envelhecimento agravado.
Ao relatar esta situação ao nosso Presidente, Reverendo Carlos Eduardo Luciow,
este orientou-me que precisava, através do
Johrei, eliminar a toxina que alimentava a
bactéria que estava a causar a purificação,
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conforme Meishu-Sama nos orienta no Ensinamento - Não há necessidade de temer
as doenças contagiosas:
“(...) O Johrei é o poder de Deus capaz
de eliminar as impurezas do sangue, que
vem a ser o alimento das bactérias; este
é o significado do Johrei da nossa Igreja.
Assim sendo, por mais que haja proliferação infecciosa, as bactérias, sem os alimentos, desaparecem naturalmente.”
Nessa mesma ocasião, orientou-me também a beber, pelo menos, 1,5 litros de água
por dia, todos os dias, para assim eliminar
as toxinas dissolvidas pelo Johrei através da
urina.
Devido aos meus afazeres pessoais, não
tinha oportunidade de dedicar tanto quanto
queria, mas, desejando colocar em prática a
orientação recebida, entreguei esta purificação nas mãos de Deus e Meishu-Sama, com
o objetivo de conseguir vir a dedicar mais no
Johrei Center.
Com esse Sonen, aumentei o meu donativo diário e mensal como materialização da
minha gratidão e da minha entrega nesse
momento difícil, e também, fiz um donativo
especial para Reforma da Sede Central, para
que pudesse ser ainda mais útil a Deus e a
Meishu-Sama na Obra Divina.
Embora mantivesse as práticas básicas da
fé com regularidade, só depois de materializar a minha gratidão é que passei a ter a
força necessária para ultrapassar as minhas
dificuldades e assim, por conta própria, frequentar diariamente a Igreja para receber e
ministrar Johrei, várias horas por dia.
Desta forma, passei também a acompanhar e a orientar dois frequentadores, ministrando-lhes, pelo menos, uma hora de Johrei, aumentando assim o meu sentimento
de amor altruísta.
Refleti que, ao ser útil a Deus e a Meishu-Sama, segurando com amor a mão de cada
frequentador, estamos a tocar o seu coração, dando-lhes confiança para enfrentarem
os seus problemas através do Johrei e da

prática dos Ensinamentos de Deus revelados
a Meishu-Sama.
Entretanto, com essa dedicação, a minha
purificação também acelerou, culminando
numa infeção muito violenta.
Durante o mês de agosto, após dois meses de intensa dedicação e entrega, fiz um
novo exame de urina e os médicos surpreenderam-se com o resultado, pois a bactéria
não foi detectada, apesar de ainda não se ter
a certeza absoluta da sua total eliminação.
Isso deixou-me muito feliz, pois tive a certeza que Deus e Meishu-Sama tinham operado um grande milagre na minha vida. Assim,
fortaleci-me ainda mais na prática da fé e tive
muito mais força para manter as minhas dedicações. Em meados de setembro, fiz outro
exame e desta vez, foi definitivamente constatada a eliminação da bactéria.
Com esta experiência, pude mais uma vez
constatar a força do Johrei e da prática do
amor altruísta, ultrapassando uma grande
purificação e sendo ainda mais útil na construção do Paraíso na Terra.
Agradeço a Deus, a Meishu-Sama e aos
meus Antepassados pela grande permissão
de ser um instrumento na Obra Divina.

“Fiquei sem palavras! Nesse instante,
senti a enorme felicidade de sermos
utilizados por Deus e Meishu-Sama!
Não há felicidade maior!”
O meu nome é Cleilce Paula de Azevedo, sou membro há 10 anos e dedi-

co como responsável pela Agricultura
Natural do Núcleo de Johrei de Braga.
No dia 5 de Setembro, tive a oportunidade de participar no Seminário
Nacional de Preparação para o Culto
Anual pelos Antepassados, realizado
a partir da Sede Central por videoconferência, com os missionários de todo
o país. O Seminário iniciou-se com a
orientação do nosso Presidente, Reverendo Carlos Eduardo Luciow, tendo como base, três experiências de fé
muito interessantes sobre as Colunas
de Salvação: Johrei, Belo e Agricultura Natural.
O Presidente enfatizou que a Luz
de Deus e Meishu-Sama, só se manifesta na sua plenitude nas nossas vidas quando a nossa prática de fé das
três Colunas de Salvação está forte e
equilibrada. Esse foi o mote do Seminário e com objetivo de reflexão sobre
a nossa dedicação realizaram-se mesas redondas para estudo pessoal.
Na minha reflexão, pude constatar
que me esforço na prática da Agricultura Natural, tenho horta caseira e
acompanho as pessoas do Núcleo de
Johrei nessa Coluna. No Belo, dedico
através das Ikebanas que tenho sempre em casa e Flores de Luz que faço
constantemente para o Núcleo de
Johrei e para distribuição na rua. No
entanto, a prática do Johrei não está
a ser muito frequente, pois só dedico
às 4ª’s feiras no Núcleo de Johrei e
às vezes no meu lar com as minhas
netas. No Brasil, tinha um Johrei Center perto de casa e tinha essa possibilidade, mas aqui é diferente. Contudo, assumi o compromisso na mesa
redonda diante do Ministro, restantes
participantes e acima de tudo perante
Deus, Meishu-Sama e os meus Antepassados, que iria de alguma forma
esforçar-me em ministrar mais Johrei
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no dia a dia.
Três dias depois do Seminário, saio
de casa e peço a Deus e Meishu-Sama que me utilizem como instrumento
para levar a Luz da Salvação através
do Johrei, para as pessoas que possa
vir a encontrar. Já na rua, verifico que
vou por um caminho diferente do habitual e reparo numa mercearia com
produtos agrícolas com muito bom
aspeto, que não conhecia. Entrei e
perguntei se os produtos eram de produção própria. A senhora disse que
alguns sim e que os restantes eram de
produtores locais. Entretanto, disse-lhes que pertencia a uma religião que
praticava a Agricultura Natural e que
poderia apoiá-las.
A senhora perguntou: “Qual é essa
religião?” Respondi: “É a Igreja Messiânica Mundial!” Ela ficou espantada
e disse-me: “Foi Deus e Meishu-Sama
que enviou a senhora até mim, pois eu
também sou membro da Igreja Messiânica! Sou brasileira, estou em Portugal há um ano e meio e nem sequer
sabia que aqui havia a Igreja. Lá no
Brasil, já não estava muito ativa, mas,
realmente, preciso voltar a dedicar!
Muito obrigada por me encontrar!”
Quem ficou mais espantada fui eu!
Fiquei sem palavras! Nesse instante,
senti a enorme felicidade de sermos
utilizados por Deus e Meishu-Sama e
pelos nossos Antepassados! O meu
pedido foi prontamente atendido, não
há felicidade maior!
De seguida, ofereci-lhe logo Johrei e
ela prontamente aceitou e fomos para
uma sala, ficando mais à vontade. Recebeu Johrei e no final, perguntou-me
se ainda tinha tempo para ministrar
mais e eu respondi cheia de felicidade: “Claro que sim!” Ela saiu da sala
e poucos minutos depois, trazia uma
colega de trabalho para receber Jo4 | www.messianica.pt

hrei pela primeira vez! Fiquei ainda
mais feliz! Nem queria acreditar no que
estava a acontecer! Quando terminei,
essa senhora saiu e passado um minuto, vinha outra colega de trabalho
junto com a membro para também receber Johrei! Estava atónita, será que
estou a sonhar Meishu-Sama!?
Ela ficou tão feliz por ter encontrado um messiânico, que encaminhou
imediatamente as colegas, naturais de
Braga. Desde esse dia, para minha felicidade, tenho ido todas as semanas
ministrar Johrei nessas pessoas e levo
sempre Flores de Luz também. Elas
dizem que se têm sentido muito bem,
mas, na verdade, elas é que me estão
a ajudar a sentir mais feliz e realizada
e a cumprir o objetivo a que me propus no Seminário, de dedicar com intensidade e equilíbrio nas três Colunas
de Salvação, como preparação para o
Culto Anual pela Salvação dos Antepassados!
Pude comprovar através desta experiência, a importância que tem o Seminário Nacional e a preparação que
devemos fazer para esse Culto tão
especial pelos nossos Antepassados.
Quando temos um firme objetivo de
querer melhorar a nossa dedicação, de
sermos instrumentos mais efetivos de
Deus e Meishu-Sama na Obra Divina,
os caminhos abrem-se naturalmente!
Realizei um donativo especial como
agradecimento pela oportunidade de
dedicação que tive graças a Deus e
Meishu-Sama!
O meu objetivo é dar continuidade
ao acompanhamento dessas pessoas,
para que elas ganhem também permissão de dedicarem na Obra Divina
e sintam a enorme felicidade e orgulho
que eu sinto de ser utilizada como instrumento de Meishu-Sama!
Muito obrigada a todos!

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO - OUTUBRO DE 2020
PALESTRA DO PRESIDENTE DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL
REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

B

om dia a todos!
Espero que os senhores estejam a passar
bem.
Gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez
mais a Obra Divina de Deus e Meishu-Sama
em Portugal! Muito obrigado!
Como ainda temos restrições para nos reunir fisicamente, o Culto de hoje, pelo sétimo
mês consecutivo, foi realizado com transmissão online e, também este mês, fiquei muito feliz e grato em conseguir estar na Sede
Central, a realizar este Culto com todos os
senhores e com os Ministros da Expansão,
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que também estão presentes, como vossos
representantes.
Mesmo que virtualmente, estamos unidos
no mesmo sentimento e tenho a certeza de
que a Luz deste Altar chegou aos vossos lares. Sinto também que o vosso amor e carinho chegam até nós numa vibração muito
intensa. Muito obrigado!
Gostaria também de dar as boas-vindas a
quem está a assistir a este Culto pela primeira
vez! Sejam muito bem-vindos!
No final do mês passado, do dia 24 ao dia
30, consegui, finalmente, encontrar pessoalmente com alguns dos senhores e estive a
visitar várias Unidades Religiosas do norte
e nordeste do país, a começar pelo Johrei
Center do Porto e Núcleo de Johrei de Gaia,
onde tive a permissão de oficiar vários Cultos
Mensais pela Salvação dos Antepassados
e Reforma da Sede Central, respeitando as
normas de higiene e segurança, encontrando
assim, no total, com mais de 60 participantes,
e também, participei de reuniões com missionários e assistência religiosa a membros em
purificação.
Nesta ocasião, num clima de muita alegria,
recebemos 10 pessoas vindas da região da
Galiza, da vizinha Espanha, para a outorga
da Medalha da Luz Divina – Ohikari, de três
novos membros, que foram preparados pelo
Min. Leonardo Borrelli, a partir de Barcelona,
através de aulas de princípios messiânicos
via online. Desejo aos novos membros sucesso na missão e que possam encaminhar muitas pessoas à salvação messiânica.
Visitei também o lar da missionária responsável do Núcleo de Johrei de Amarante e no
Núcleo de Johrei de Braga, realizámos a prática de Johrei durante toda a tarde.
Em seguida, em Vila Real, dei assistência
religiosa a membro pioneiro e por último, em
Chaves, realizei a Cerimónia de Entronização
da Imagem Consagrada de Meishu-Sama no
lar de um casal pioneiro nesta cidade.
No total, pude encontrar com mais de 100
pessoas, ministrando individualmente 42 Johrei, com duração mínima de uma hora cada,
colocando em prática a orientação do mês
passado, de reforçarmos a prática intensiva
6 | www.messianica.pt

do Johrei.
Aproveito esta oportunidade para agradecer, do fundo do coração, o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado!
Dando continuidade à nossa preparação
para o Culto Anual pela Salvação dos Antepassados que realizaremos no próximo dia 1
de novembro, conforme nos predispusemos
no Seminário Anual, com base nas três Colunas da Salvação, vamos aprofundar o Ensinamento lido no Culto de hoje: “Igreja Abrangente”, publicado no Alicerce do Paraíso vol.
I, edição portuguesa, onde Meishu-Sama nos
orienta:
“(...) Costumo afirmar que a Igreja Messiânica Mundial abrange o Cristianismo, o
Xintoísmo, o Budismo e o Confucionismo,
além de se estender à Arte, Filosofia, Ciência e outros campos. No campo da Ciência, dedicamos especial atenção à saúde e
à doença. Quanto à Agricultura, propomos
novos métodos agrícolas e temos uma
abordagem diferente com relação à Arte.
(...)”
Desta forma, Meishu-Sama deixa bem claro que as três Colunas da Salvação são uma
parte inalienável da prática da fé messiânica, que tem como objetivo salvar o mundo,
corrigindo as falhas em todos os setores relacionados à vida do Homem e, alerta-nos
no sentido de que, as falhas mais profundas,
só poderão ser corrigidas se iluminadas pela
Luz de Deus. Esta Luz provém exclusivamente do profundo estudo e prática sincera dos
Ensinamentos de Deus revelados a Meishu-Sama, do Johrei, do Belo de alto nível e da
Alimentação e Agricultura Natural.
Hoje, ouvimos duas maravilhosas Experiências de Fé, que enriquecem a nossa preparação para o Culto especial do próximo mês.
A nossa querida Ministra Thereza, pioneira
da difusão messiânica do Porto, apesar de há
mais de 10 anos ter vindo a atravessar uma
severa purificação, não tinha força para dedicar tanto quanto queria, justificando-se sempre com os seus afazeres pessoais.
Com base na orientação de Meishu-Sama,
ela percebeu que deveria intensificar o rece-

bimento de Johrei para eliminar as toxinas
que alimentavam a bactéria e, assim, aumentou a materialização da sua gratidão e com
isso, ganhou forças para passar a frequentar
o Johrei Center diariamente. Devo ressaltar
que ela, apesar da sua idade, não se deixou
acanhar pela pandemia e, em total respeito
às normas governamentais de higiene e segurança, distanciamento social, etc., enfrentou a assídua deslocação à Igreja, sozinha e
no próprio carro.
Passou a receber mais de uma hora de Johrei diariamente e também, a acompanhar
dois frequentadores em purificação, transmitindo-lhes, pelo menos, uma hora de Johrei a
cada um, aumentando assim o seu sentimento de amor altruísta.
Para nós, que a conhecemos, sabemos
que é uma pessoa muito carinhosa, afetuosa
com todos, e esse seu amor toca o coração
daqueles que com ela convivem, dando-lhes
força e esperança para superarem os seus
problemas.
Após dois meses de intensa dedicação, fez
um novo exame e os médicos ficaram surpresos com o resultado pois não detetaram
a bactéria. Mas, por fim, num último exame,
constataram a sua eliminação definitiva.
Esta experiência espelha-se no sentimento
contido nos seguintes poemas de Meishu-Sama:
“Quem ama a vida e ajuda o próximo,
será amado e protegido por Deus onde
quer que esteja.”
“A maior prova de amor que o ser humano pode dar aos seus Antepassados é a
dedicação.”
Independentemente dos nossos problemas
pessoais, a nossa dedicação em prol da felicidade do próximo não visa somente a solução dos nossos problemas, mas, principalmente, a salvação das pessoas a quem nos
dedicamos, que se refletirá na elevação dos
nossos Antepassados. Quanto mais gratidão
recebermos das pessoas a quem nos dedicamos, maior será o número dos nossos Ante-

passados a serem salvos.
Muito obrigado Ministra Thereza por ser,
para todos nós, um exemplo da prática da fé
messiânica!
De seguida, ouvimos outra maravilhosa experiência de fé, da Sra. Cleilce, responsável
pela Agricultura Natural do Núcleo de Johrei
de Braga e muito dedicada nesse campo.
Ela, participando do Seminário Nacional de
preparação para o Culto Anual pela Salvação dos Antepassados, entendeu que a Luz
de Deus e Meishu-Sama só se manifesta em
plenitude nas nossas vidas, quando a prática
da fé das três Colunas da Salvação está forte
e equilibrada.
Fez uma autorreflexão e constatou que o
Johrei era a Coluna que ela menos praticava
e, assim, criou o objetivo de se esforçar para
transmitir mais Johrei no seu dia a dia.
Por incrível que pareça, bastaram três dias
após o Seminário para que ela tivesse a oportunidade de ver concretizado o seu desejo.
Saiu de casa por um caminho diferente do
habitual, encontrou uma mercearia que ela
desconhecia e, por ter à porta legumes e verduras que chamaram a sua atenção, acabou
por comentar com a funcionária que a sua religião pratica a Agricultura Natural.
Para sua e nossa surpresa, essa senhora,
brasileira, está em Portugal há um ano e meio
e também é membro da nossa Igreja, tendo
estado inativa. Além de, no mesmo dia, pedir
para receber Johrei, encaminhou as duas sócias portuguesas para o receberem pela primeira vez.
Esta situação da Sra. Cleilce, fez-me lembrar
uma história de uma senhora, membro da nossa Igreja, nos anos 80, no Rio de Janeiro. Andando na rua, viu uma pessoa a sentir-se mal,
já circundada de várias outras pessoas que a
tentavam socorrer. Essa membro, receosa de
oferecer explicitamente o Johrei, com vergonha, disse à pessoa que se estava a sentir mal:
“A senhora aceita uma oração?” Ao que a senhora respondeu: “Estou a passar tão mal, que
aceito qualquer coisa; mas, o que eu queria
mesmo, era receber um Johrei.”
A experiência da Sra. Cleilce demonstra
que, quando nós criamos objetivos altruísoutubro / 2020 | 7
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tas, claros e bem definidos, Deus, Meishu-Sama e os Antepassados, criam situações
para que, mesmo não se estando à espera,
sejamos utilizados como Seus instrumentos.
A partir daí, passou a visitar semanalmente
a mercearia para transmitir Johrei e levar Flores de Luz. As senhoras estão muito felizes,
mas, mais feliz ainda está a Sra. Cleilce por
estar a cumprir o objetivo a que se propôs no
Seminário.
Se ela não tivesse criado o firme propósito
de intensificar a sua prática de Johrei, nada
disto teria acontecido; portanto, graças ao
Makoto com que ela decidiu colmatar essa
lacuna na sua prática da fé, criaram-se as
condições para que ela pudesse encontrar
aquelas pessoas. Seguindo o seu exemplo,
vamos todos nós, fazer uma autoanálise e,
com um sentimento sincero, definir quais as
práticas precisamos melhorar, aperfeiçoar e
desenvolver no nosso dia a dia.
Conforme Meishu-Sama nos ensina, no seguinte poema:
“A felicidade que sentimos quando fazemos outras pessoas felizes, é uma felicidade inigualável.”
Essa felicidade é reflexo da felicidade dos
nossos Antepassados, por verem os seus
descendentes trilhando o caminho da Verdade, do Bem e do Belo e trabalhando pela
construção do Paraíso Terrestre.
As três Colunas da Salvação são o alicerce da síntese da Missão da Igreja Messiânica
Mundial, orientada pelo nosso saudoso Revmo. Tetsuo Watanabe.
Em agosto de 1995, em plena preparação
para a inauguração do Solo Sagrado de Guarapiranga, o Revmo. Watanabe, recebeu no
seu gabinete, em São Paulo, o académico inglês Dr. Peter Clarke, importante investigador
e professor emérito de história e sociologia
das religiões do renomado King’s College da
Universidade de Londres.
Nessa ocasião, o investigador, interessado
na doutrina de Meishu-Sama e com grande
admiração pelo extraordinário crescimento da
Igreja no Brasil, queria saber o motivo dessa
8 | www.messianica.pt

expansão e pediu para que o Revmo. Watanabe definisse a missão da Igreja Messiânica
Mundial em três minutos. O texto a seguir é
uma síntese da missão da nossa Igreja, baseada nos Ensinamentos de Meishu-Sama,
apresentada por ele naquele dia.
Peço permissão aos senhores para a ler:
“Ao longo de três mil anos, a humanidade
veio afastando-se cada vez mais da Lei da Natureza, que é a Lei do Universo, a Vontade de
Deus, a Verdade.
Movido pelo materialismo, que o faz acreditar somente naquilo que vê, e pelo egoísmo,
que o leva a agir de acordo com a sua própria
conveniência, o Homem tornou-se prisioneiro
de uma ambição desmedida e inconsequente e vem destruindo o equilíbrio do planeta,
criando para si e para o seu semelhante, desarmonia e infelicidade.
As graves consequências do desrespeito
às Leis da Natureza podem ser verificadas na
agricultura, na medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio ambiente, na política, na
economia e em todos os demais campos da
atividade humana. Esta situação já chegou ao
seu limite. Se continuar a agir assim, é certo
que o Homem acabará por destruir o planeta
e a si mesmo.
O propósito da Igreja Messiânica Mundial
é despertar a humanidade, alertando-a para
essa triste realidade. Cultivando o espiritualismo e o altruísmo, faz o Homem crer no invisível e ensina que existe espírito e sentimento,
não só no ser humano, mas também nos animais, nos vegetais e nos demais seres.
O Johrei, a Agricultura Natural e o Belo são
as práticas básicas desta filosofia, capazes de
transformar as pessoas materialistas em espiritualistas e as egoístas em altruístas, restituindo ao planeta o seu equilíbrio original. O
seu objetivo final é reconduzir a humanidade
a uma vida de acordo com a Lei da Natureza
e construir uma nova civilização, alicerçada na
verdadeira saúde, na prosperidade e na paz.”
Os senhores estão lembrados?
Talvez os novos membros não a conheçam,
mas, esta orientação, por muito tempo, nor-

teou a nossa prática da fé messiânica, alicerçada nas três Colunas da Salvação.
Estamos a menos de um mês para o importante Culto tão esperado pelos nossos queridos Antepassados.
Nesse sentido, vamos concentrar-nos ainda mais na preparação através do preenchimento do formulário disponível nas Unidades
Religiosas e que a nossa oferta de gratidão,
com todo o sentimento e esforço, seja proporcional ao amor que temos por eles.
Face às condições que atravessamos
atualmente, o Culto Mensal do mês de novembro, acumulado com o Culto Anual pela
Salvação dos Antepassados da Sede Central,
será transmitido online no domingo, dia 1 de
novembro, excecionalmente, às 10 horas da
manhã, e nas Unidades Religiosas, será realizado de acordo com a disponibilidade de
cada local.
Para finalizar, gostaria de compartilhar com
os senhores uma importante reflexão, que todos devemos fazer.
O momento atual tem contribuído para que
a maior parte das pessoas estejam, por medo

e insegurança, a fecharem-se em si mesmas.
Desta forma, mesmo que involuntariamente, os seus pensamentos e sentimentos têm
também se fechado e deixaram de ter sonhos, grandes objetivos a serem realizados,
como se tivessem ficado suspensos até segunda ordem, em standby, aguardando o fim
da pandemia. Mas, tendo como exemplo as
duas maravilhosas experiências que ouvimos
hoje, demonstrou-se que cada um de nós é
o senhor do seu Sonen, podendo dar asas à
sua imaginação, desejando crescer e evoluir,
fazendo, muitas pessoas felizes, pela prática
das três Colunas da Salvação.
Espero, no final deste mês, ter a permissão
de Deus e Meishu-Sama de poder continuar
a visitar as Unidades Religiosas e encontrar
pessoalmente com todos os senhores, pois
continuo a sentir uma grande saudade.
Despeço-me com um forte abraço, desejando-vos um bom mês e uma ótima preparação para o próximo Culto Especial e que a
Luz de Deus e Meishu-Sama nos abençoe e
proteja a todos.
Muito obrigado!

MORADAS E CONTACTOS DA IMMP
CATEGORIA
Presidente
Secretaria
Núcleo

UNIDADE

MORADA

Sede Central

Rua Vitorino Planas nº 143

CÓDIGO POSTAL TELEFONE
3040-275 Coimbra

968 511 121
912 201 419
912 545 269
939 286 843
912 545 269
910 224 981
912 545 269
910 266 805
916 124 188

RESPONSÁVEL
Rev. Carlos Eduardo Luciow
Sem. Lopo Vieira
Min. José Araújo Rego
Min. Octávio Fonseca
Sra. Mª. Leonor Mesquita
Min. Octávio Fonseca
Sra. Paula Leite
Min. Octávio Fonseca
Sra. Carmen Szajner
Min. António Carlos Pessoa

EMAIL
presidencia@messianica.pt
sede@messianica.pt
vilareal@messianica.pt

OUTROS
De 2ª a 6ª feira das 10h às 19h
- Sábados das 14h às 18h
2ª feira das 16h às 19h

Vila Real

5000-524 Vila Real

Núcleo

Amarante

Rua Miguel Torga nº42, 2ºD Frente
Rua de Freitas - Edif. do Salto 3 Bloco
5 - 3º Esq. - São Gonçalo

amarante@messianica.pt

5ª feira das 16h às 20h

Núcleo

Lixa

Largo do Terreiro - Edif. Mesquita, 72

4615-688 Lixa

vilareal@messianica.pt

3ª feira das 16h às 20h

Núcleo

Braga

4705-094
Braga

braga@messianica.pt

4ª feira das 16 às 20h

porto@messianica.pt

935 602 181

Min. Rosa Duarte

gaia@messianica.pt

- De 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 19h,
5ª feira das 10 às 21h
- Sábado das 15 às 18h

Min. António Carlos Pessoa
Sra. Olga Santos
Min. Rosa Duarte
Fátima Araújo
Min. José Araújo Rego
Carina Rodrigues

porto@messianica.pt

3ª feira das 18h às 20h

gaia@messianica.pt

2ª feira das 14h às 17h

3080-323
Figueira da Foz

916 124 188
917 014 763
935 602 181
965 683 919
912 201 419
911 591 458

coimbra@messianica.pt

5ª feira das 15h às 19h

coimbra@messianica.pt

Telf.: 239 444 470
- De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h
- Sábado das 10 às 19h

aveiro@messianica.pt

Sábado das 14h às 16h30

4600-081 Amarante

Johrei Center

Porto

Núcleo

V.N. de Gaia

Rua Dr. José Vilaça, nº 37 RCTZ
São José de São Lázaro - Braga
Rua António Granjo,
nº105/107
- Bonfim

Núcleo

Praça da República

Praça da Républica, 1º andar

Núcleo

Vilar do Paraíso

Núcleo

Figueira da Foz

Rua Jardim, 265, 4º Esq.
- Vilar do Paraíso
Travessa da Avenida do Brasil,
Nº 6, 1E - Buarcos

Johrei Center

Coimbra

Rua Vitorino Planas nº143

3040-275 Coimbra

912 201 419

Min. José Araújo Rego

Núcleo

Aveiro

Rua Cândido dos Reis, 86 - 2º Esq. - T2

3770-209
Oliveira do Bairro

912 201 419
966 136 936
912 201 420
912 269 525
912 269 525
917 807 455
912 269 525
912 201 420
912 201 420

Min. José Araújo Rego
Sra. Mª. de Jesus Afonso
Min. Luciano Vita da Silva
Min. Filipa Pimenta
Min. Filipa Pimenta
Srta. Elisabete Ferraresi
Min. Filipa Pimenta
Min. Luciano Vita da Silva
Min. Luciano Vita da Silva

Johrei Center
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

Lisboa
Amadora e Sintra
Rua António Albino Machado,
15A Quinta dos Barros
Margem Sul
Margem Sul (Também reuniões nos respectivos locais)
Oeiras e Cascais
Ribatejo
(Reuniões nas casas dos membros)
Alentejo e Algarve (Reuniões nas casas dos membros)

4300-029 Porto
4050-498 Porto
4405-827 V.N. Gaia

1600-831 Lisboa

lisboa@messianica.pt
amadoraesintra@messianica.pt
msul.ocascais@messianica.pt

Telf.: 213 156 576
- De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h
- Sábado das 14 às 19h

ribatejo@messianica.pt
algarve@messianica.pt
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MEISHU-SAMA ERA ASSIM...

A FÉ QUE TEM POR OBJETIVO
A SALVAÇÃO DO PRÓXIMO
Fui pela primeira vez à casa de Meishu-Sama devido a doença da minha cunhada. Nessa ocasião, Ele falou-me sobre a fé
correta e terminou, dizendo: “A fé não deve
visar apenas à própria salvação, mas sim, à
salvação do próximo. A nossa Igreja ensina
justamente o Caminho através do altruísmo
e qualquer pessoa pode percorrê-lo. Você
tem essa missão, por isso, deve ingressar
na fé e praticá-la.”
Como nunca havia pensado sobre esses assuntos e não possuía autoconfiança, respondi-Lhe: “O Senhor pratica a fé
há muitos anos e, por isso, diz claramente
que eu consigo. Eu, até hoje, nunca pratiquei nenhuma religião; portanto, para mim,
é impossível salvar o próximo.” Então,
Meishu-Sama respondeu-me calmamente:
10 | www.messianica.pt

“É natural pensar assim. Qualquer pessoa
consegue seguir este Caminho, sem maiores problemas. Você vai entender isso mais
tarde!”
Despedi-me e voltei para a sala de espera, onde fiquei a observar os doentes que
ali estavam. As pessoas em sofrimento recebiam Johrei e saíam aliviadas. Realmente, vi que Meishu-Sama tinha razão e isso
despertou o meu interesse.
Na vez seguinte, Meishu-Sama perguntou-me: “Como é? Você gosta ou não deste
tipo de dedicação?” Respondi-lhe que sim
e, naquele momento, tomei a decisão de
me empenhar unicamente na Obra Divina,
ingressando na Igreja Messiânica Mundial.
Um Ministro

BELO

EXPOSIÇÃO DE IKEBANA – KADO SANGUETSU

“Se a arte não existisse, a vida seria seca
e sem sabor, como se estivéssemos dentro de uma cela de pedra.”
Meishu-Sama
Entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, realizou-se uma exposição confecionada pelos alunos dos Cursos de Ikebana
Avançado II, Avançado, Intermediário e Básico da região da Grande Lisboa, contando
com a presença de mais de 150 visitantes,
entre membros, frequentadores e simpatizantes, em total respeito às normas de higiente e segurança e distanciamento social.

Foi uma exposição maravilhosa, de grande beleza, onde todos os que puderam
apreciá-la, ficaram encantados e manifestaram profunda gratidão pela oportunidade e
pelas confeções de todos os alunos!
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INTRODUÇÃO À AGRICULTURA NATURAL
Qual é a propriedade do solo? Ele é constituído pela união de três elementos - terra, água
e fogo - os quais formam uma força trinitária.
Evidentemente, a força básica responsável
pelo crescimento das plantas é o elemento
terra; o elemento água e o elemento fogo são
forças auxiliares. A qualidade do solo é um fator importantíssimo, pois representa a força
primordial para o bom ou mau resultado da
colheita. Portanto, a condição principal para
obtermos boas colheitas, é a melhoria da qualidade do solo. Quanto melhor for o elemento
terra, melhores serão os resultados.
O método para fertilizar o solo consiste em
fortalecer a sua energia. Para isso, é necessário, primeiramente, torná-lo puro e limpo, pois,
quanto mais puro for o solo, maior será a sua
força para o desenvolvimento das plantas.
Meishu-Sama - Alicerce do Paraíso,
vol.5 (trechos)
Uma planta que se adapta a todos os tipos de
solo e que é indispensável na nossa horta.
O espinafre (Spinacea oleracea) pertence à mesma família da beterraba e da acelga, a família das
Quenopodiáceas.
É uma cultura originária da
Ásia Central, sendo muito
valorizada pelo seu elevado teor de vitaminas C, B2,
ácido fólico, ácido ascórbico, riboflavina, carotenos e
minerais, especialmente ferro.
O espinafre, algumas vezes
chamado de espinafre-verdadeiro, espinafre-europeu ou espinafre-da-pérsia, para distingui-lo do espinafre-da-nova-zelândia, é uma verdura
originária da Pérsia, atual Irão. As suas folhas são consumidas cruas ou cozidas, sendo
bastante nutritivas.
Clima
O espinafre cresce melhor em regiões com temperatura amena, sendo que o intervalo ideal de
temperatura é de 13°C a 20°C. Entretanto, pode
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ser cultivado em regiões onde a temperatura
média durante o ciclo de vida da planta se situe
entre 2°C e 27°C. Temperaturas elevadas podem
induzir ao florescimento precoce.
Luminosidade
O espinafre pode ser cultivado com luz solar direta ou em sombra parcial. Em regiões de clima
quente, é aconselhável um local de cultivo de
forma que a planta não fique exposta à luz solar
direta durante as horas mais quentes do dia.
Solo
O solo deve ser bem drenado, fértil, rico em matéria orgânica e com boa disponibilidade de azoto. O pH ideal do solo para o cultivo do espinafre
situa-se entre 6 e 7,5.
Irrigação
Irrigue com frequência para que o solo seja mantido húmido, mas sem que permaneça encharcado.
Plantio
Semeie diretamente no local definitivo da horta ou semeie em sementeiras, pequenos vasos
ou outros recipientes e transplante
quando as mudas tiverem quatro
folhas verdadeiras. As sementes
podem ficar até 1 cm de profundidade no solo e geralmente demoram uma ou duas semanas para
germinarem (…). O espaçamento recomendado varia
com a cultivar escolhida, mas,
geralmente, é possível usar
um espaçamento de 30 a 45 cm
entre as linhas de cultivo e 5 a 15 cm entre
plantas. Um espaçamento pequeno entre plantas aumenta a produtividade por área, mas um
espaçamento maior possibilita a colheita de
plantas maiores. O espinafre também pode
ser cultivado em vasos e jardineiras.
https://revistajardins.pt/espinafre-uma-planta-que-se-adapta/
https://hortas.info/como-plantar-espinafre
https://revistajardins.pt/espinafres-nunca-sao-demais/

