


IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

2 www.messianica.pt|

E N S I N A M E N T O  D E  D E U S  R E V E L A D O  A  M E I S H U - S A M A

O DIVINO DRAMA
O Plano de Deus desenvolve-se de uma 

maneira muito singular. Podemos de-
nominá-lo “Divino Drama”, do qual todos nós, 
desta Era, somos participantes. Sem esta com-
preensão, deixaremos de saber interpretar os 
momentos, os acontecimentos do nosso tem-
po, de compreender que, à medida que avança 
a reconstrução, também aumenta a destruição.

Em todo e qualquer drama existem persona-
gens virtuosas e perversas. Quase sempre, os 
virtuosos são importunados pelos perversos, 
mas após tal se suceder impiedosamente por 
longo tempo, geralmente, a peça termina com a 
vitória do Bem – um final feliz. O “Divino Drama” 
foi elaborado no plano cósmico e agora está a 
ser revelado no palco do mundo, para seguir 
um modelo semelhante. A presente mudança 
de ciclo é de inconcebível grandeza. A nossa 
perceção sobre este acontecimento sem pre-
cedentes será proporcional ao nosso esclareci-
mento e à nossa capacidade de compreensão.

À medida que a Nova Era avança e que cres-
ce a atuação do espírito do fogo, a doença e 
demais purificações, também se intensificarão. 
Cada vez mais calamidades, como guerras e 
catástrofes naturais, poderão ocorrer, chegando 
ao ponto de a humanidade experimentar uma 
época de pavor. De um modo geral, os messiâ-
nicos podem representar o papel de especta-
dores nas cenas de guerra. Contudo, nas cenas 
de enfermidades, deverão ter um empenho ati-
vo. Servir à humanidade é mais digno do que 
representar papéis de violência ou destruição.

A lei da vida exige que nós vivamos as nos-
sas vidas construtivamente. Estamos na auro-
ra da Era do Dia. À medida que esta avança e 

que o espírito do fogo se manifesta mais inten-
samente, o batismo pelo fogo será ainda mais 
forte, isto é, o poder purificador da Luz será 
maior. De acordo com a Lei da Concordância, 
na proporção em que no invisível Mundo Espi-
ritual se empreende intensa purificação, os que 
se encontram no Mundo Material e cujos cor-
pos espirituais forem excessivamente macula-
dos, enfrentarão dificuldades para suportar as 
crescentes e frequentes purificações. Somente 
aqueles que estiverem suficientemente puros 
poderão sobreviver. Alguns dos nossos mem-
bros também poderão sentir dificuldades du-
rante a época de grande purificação. Devemos 
empenhar-nos para estarmos preparados, espi-
ritual e fisicamente, se desejarmos passar por 
este período com relativa facilidade.

Este grande drama cósmico tem sido deno-
minado “Juízo Final”. O nosso planeta é o palco 
no qual essa representação está a ser encena-
da. Um tão extraordinário drama não poderia ter 
sido vivido em qualquer outro tempo da Histó-
ria. O conflito entre o Bem e o Mal está a desen-
rolar-se de forma bastante complexa, até que o 
último perverso seja dominado.

O número de personagens perversas é maior 
do que o número de personagens ligadas ao 
Bem, e aqueles que representam os maldosos, 
realmente merecem piedade. O grande Amor 
do Supremo Deus salvará tantos quantos for 
possível, atuando através dos verdadeiros ins-
trumentos da Sua Luz Divina. Os nossos mem-
bros sentem-se chamados a servir como Seus 
instrumentos.

Extraído do Livro: “Os Novos Tempos”

https://youtu.be/X2jP2f76SNo?t=2435
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vites e à sua paciência, passado algum tempo, 
tive a permissão de o acompanhar ao Núcleo 
de Johrei de Amarante. Fui muito bem rece-
bida pelos Ministros e contei-lhes tudo o que 
estava a passar. Recebi Johrei por algumas 
horas e quando vim embora, senti-me bem 
mais calma.

Contudo, as semanas seguintes não foram 
fáceis; tinha dias que chegava ao Núcleo e 
só chorava, não falava nada, recebia sempre 
Johrei por algumas horas e voltava para casa. 
Outras vezes, questionava-me se valia a pena 
viver nesta angústia e vazio que sentia, mas 
recebia muito apoio e esperança por parte dos 
Ministros que me aconselhavam a dar conti-
nuidade, pois assim tudo iria melhorar graças 
a Deus e a Meishu-Sama.

As semanas foram passando e, embora atri-
bulada de trabalho, desanimada, com muitos 
empecilhos pela frente, às terças e muitas ve-
zes também às quintas-feiras, não deixava de 
ir ao Núcleo para receber o máximo possível 
de Johrei. O certo é que, gradualmente, come-
cei a sentir-me melhor, com mais forças e a 
cada semana, diminuíam as fortes crises de 
estômago.

Entretanto, aconteceu algo que confirmou a 
minha melhora! O médico, que me tinha indi-
cado para uma operação ao estômago, após 
os últimos exames, disse que o sangue esta-
va normal e que não precisaria mais de ser 
operada! Foi um grande milagre de Deus e 
Meishu-Sama! A minha vida sofreu uma volta 
muito grande, a saúde melhorou, o meu tra-
balho ficou muito melhor, não tenho mais an-
gústia; agora, quando acordo, estou em paz e 
sinto-me muito agradecida!

Em setembro do ano passado, com muita 
gratidão e felicidade, recebi o Ohikari - Me-
dalha da Luz Divina, para ter o privilégio de 
transmitir Johrei e ser útil na salvação do 

Chamo-me Lara
Sofia Pereira Tei-

xeira da Mota, sou 
membro desde setem-
bro de 2021 e dedico 
no Núcleo de Johrei de 
Amarante. 

Nos últimos anos, 
tenho andado com 
muitos problemas pes-
soais, principalmen-
te de saúde. Tive uma 
anemia crónica grave, 
sentia-me muito fraca, 
levei várias injeções 
de ferro e era acompa-
nhada semanalmente. 

Tomei também muita medicação que acabou 
por danificar gravemente o meu estômago, 
passei a ter fortes crises regulares e não con-
seguia mais alimentar-me normalmente. Tive 
também, recentemente, que fazer uma histe-
rectomia total. A nível profissional, tenho uma 
empresa de construção civil, que me tem dado 
muitos problemas financeiros. Também em 
casa, o meu marido e filhos não estavam bem, 
preocupados com a minha situação. Sentia 
que tinha perdido tudo, andava extremamente 
alterada, nervosa, fraca e sentia uma angústia 
constante.

Entretanto, em março de 2021, conheci o fi-
lho de uma amiga, o jovem Dinis, que me disse 
ser membro da Igreja Messiânica Mundial de 
Portugal, onde se sentia muito feliz! Na con-
versa, contei-lhe o que estava a acontecer co-
migo e prontamente me convidou para ir ao 
Núcleo de Johrei de Amarante. Andava sem 
forças nenhumas e, sinceramente, não tinha 
vontade para nada. Além disso, sempre que 
me dispunha a ir, acontecia algo para me im-
pedir. No entanto, graças aos constantes con-

“Somente através 
do servir a Deus 
e a Meishu-Sama 

na construção 
do Paraíso 

Terrestre, teremos 
a verdadeira 
saúde, paz e 

prosperidade!”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/X2jP2f76SNo?t=2708
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maior número de pessoas! Participo em todas 
as atividades do Núcleo, nos Cultos Mensais, 
recebo e transmito Johrei, materializo a minha 
gratidão através dos Donativos, todas as se-
manas confeciono Ikebanas em casa e até já 
comecei, com a minha família, a horta caseira 
com mudas cultivadas na Sede Central!

Aprendi com esta experiência que, somen-
te através do servir a Deus e a Meishu-Sama 
na construção do Paraíso Terrestre, teremos a 
verdadeira saúde, paz e prosperidade!

Após receber o Ohikari, passei a transmitir 
Johrei diariamente ao meu marido e filho mais 
novo, com o Sonen de os encaminhar ao Nú-
cleo para que pudessem, também, vivenciar o 
mesmo que eu. Demorou algum tempo, mas 
agora, já vão todas as semanas e por vezes, 
sozinhos, nos horários em que cada um pode. 
Sentem-se muito mais tranquilos e felizes e eu 
estou mais feliz ainda! O meu filho mais velho, 
que está connosco só aos fins de semana e 
que no início não aceitava, agora é ele que me 
pede Johrei! Recentemente, também comecei 
a transmitir Johrei aos meus sogros; já enca-
minhei duas pessoas à Igreja que vou acom-
panhar, com amor, tal como fizeram comigo.

O meu grande objetivo é encaminhar o má-

ximo possível de pessoas para receber Johrei, 
ou seja, fazer o que o jovem Dinis fez comigo, 
tornando-me a “número um na felicidade de 
alguém”; e, neste novo ano, conseguir formar 
cem membros convictos, como nos tem orien-
tado o nosso Presidente, Reverendo Carlos 
Eduardo Luciow.

No dia seguinte a ter escrito esta Experiên-
cia de Fé, o meu advogado ligou-me muito 
surpreso, a comunicar que tínhamos ganho 
uma ação judicial, referente ao meu trabalho, 
que estava há 3 anos parada e que, por pa-
lavras dele, não tínhamos grandes hipóteses, 
seria um caso perdido. Assim, com o coração 
cheio de gratidão, tomei a decisão de fazer um 
Donativo Especial para a Reforma da Sede 
Central.

Agradeço muito a Deus e a Meishu-Sama 
pelos milagres recebidos, por esta evolução e 
felicidade que sinto! À minha família por todo 
o apoio, ao jovem Dinis por me ter encaminha-
do à Igreja Messiânica Mundial e aos Minis-
tros que, através dos gestos de carinho, esti-
veram sempre dispostos a ouvir-me, estando
incansavelmente ao meu lado neste processo
tão árduo.

Muito obrigada!

REF ORMA DA SEDE CENTR AL

D ONAT I VO  DE 
GR AT I DÃO  E S PEC I A L

A todos os membros e frequentadores, 
inclusive os residentes no exterior, que 
queiram materializar a sua gratidão, 
podem fazê-lo através do envelope 

especial ou por transferência bancária 
direta para a conta da IMMP.

IBAN PT50 0010 0000 23039550001 97
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CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO ACUMULADO COM O CULTO COMEMORATIVO 
PELA FUNDAÇÃO DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL - JANEIRO 2022

PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

Bom dia! Antes de mais, desejo a to-
dos um feliz 2022!

Como os senhores estão a passar? Es-
tão todos bem?

Foram boas as festas de fim de ano? 
Seguindo o exemplo de Meishu-Sama, 
que aprendemos através das Suas Remi-
niscências, conseguiram fazer felizes os 
vossos familiares e amigos? (Sim!) Que 
bom que tivemos a permissão desses 
maravilhosos momentos de convívio!

Em nome de Deus e Meishu-Sama, 
agradeço a vossa sincera dedicação que 
nos possibilita expandir cada vez mais 

https://youtu.be/X2jP2f76SNo?t=3075
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a Obra Divina em toda a Europa! Muito 
obrigado!

Gostaria de dar as boas-vindas a quem 
está a assistir a este Culto pela primeira 
vez e a todos os membros e frequenta-
dores que estão a participar nesta trans-
missão online, tanto em Portugal, como 
em outros países. Sejam todos muito 
bem-vindos!

No dia 1 de janeiro, a nossa Igreja com-
pletou 87 anos de fundação e, no Culto 
de hoje, manifestámos a nossa profunda 
gratidão a Deus e a Meishu-Sama pela 
incomensurável permissão de podermos 
dedicar na maravilhosa Obra Divina! 
(Palmas)

Também agradeci a Deus e a Meishu-
-Sama pela permissão de estarmos a ini-
ciar o nono ano de dedicação conjunta. 
Segundo Meishu-Sama, no Registo de 
Palavras de Luz vol. 1, o número nove tem 
o significado de fazer esforço máximo, 
fazer tudo o que estiver ao nosso alcan-
ce, isto é, atingir o ápice. Desta forma, é 
um ano propício para atingirmos o nosso 
objetivo de, através das práticas básicas 
da fé, nos tornarmos num “diamante la-
pidado”, capazes de ser o “número um na 
felicidade de alguém” e, assim, cada um 
formar cem membros convictos.

Parece que foi ontem que estávamos 
aqui a desejar “boas festas” uns aos ou-
tros e, num piscar de olhos, já se passa-
ram mais de 15 dias, o que nos deixa per-
plexos com que velocidade o tempo pas-
sa. Portanto, se não estivermos atentos, 
sem darmos conta, já estaremos no final 
de 2022 e nada poderemos fazer para 
recuperar o tempo perdido. Mais uma 
vez, seguindo o exemplo de Meishu-Sa-

ma, devemos programar o nosso servir 
a Deus sem desperdiçar um minuto se-
quer!

A esse respeito, no Ensinamento do 
Culto de hoje “O Divino Drama”, Meishu-
-Sama orienta-nos:

“O Plano de Deus desenvolve-se de 
uma maneira muito singular. Podemos 

denominá-lo ‘Divino Drama’, do qual 
todos nós, desta Era, somos partici-
pantes. Sem esta compreensão, dei-
xaremos de saber interpretar os mo-
mentos, os acontecimentos do nosso 

tempo, de compreender que, à medida 
que avança a reconstrução, também 

aumenta a destruição.”

Logo no 1º parágrafo, Meishu-Sama 
elucida-nos muito bem sobre o momento 
que estamos a atravessar, qual a nossa 
missão como elementos efetivos dessa 
reconstrução e que a nossa perceção so-
bre este acontecimento sem preceden-
tes, será proporcional ao nosso esclare-
cimento e à nossa capacidade de com-
preensão. Só conseguiremos atingi-la 
através do estudo e prática dos Ensina-
mentos de Deus revelados a Meishu-Sa-
ma, que visam a felicidade do próximo e a 
construção do Paraíso Terrestre.

Meishu-Sama continua a orientar-nos 
sobre o momento atual:

“À medida que a Nova Era avança e 
que cresce a atuação do espírito do 

fogo, a doença e demais purificações, 
também se intensificarão. Cada vez 
mais calamidades, como guerras e 

catástrofes naturais, poderão ocorrer, 
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chegando a ponto de a humanidade 
experimentar uma época de pavor. De 
um modo geral, os messiânicos podem 
representar o papel de espectadores 

nas cenas de guerra. Contudo, nas ce-
nas de enfermidades, deverão ter um 

empenho ativo. Servir à humanidade é 
mais digno do que representar papéis 

de violência ou destruição.”

Meishu-Sama alerta-nos que alguns dos 
nossos membros também poderão sentir 
dificuldades durante a época de grande 
purificação e que devemos empenhar-
-nos para estarmos preparados, espiritual 
e fisicamente, se desejarmos passar por 
este período com relativa facilidade. Ten-
do Meishu-Sama como exemplo, a nossa 
preparação não pode ser outra senão a de 
viver para servir na salvação do maior nú-
mero de pessoas.

Quando se fala em Juízo Final, muitas 
pessoas, principalmente os descrentes, 
consideram ser algo impossível de se rea-
lizar, sobretudo, na forma que lhes foi ensi-
nada. Entretanto, Meishu-Sama refere-se 
ao Juízo Final como um lento e progres-
sivo aumento da essência espiritual do 
elemento fogo, que queimará as nuvens 
espirituais com consequente dissolução 
das toxinas da matéria, comportando fre-
quentes e crescentes purificações.

À medida que o espírito do fogo se ma-
nifesta mais intensamente, o batismo pelo 
fogo, ou seja, o Johrei, também será ainda 
mais forte, com gradual poder purificador. 
Logo, somente aqueles que estiverem su-
ficientemente purificados sobreviverão. 

Acredito que não haja ninguém que não 
deseje atingir esse grau de pureza, para 

poder sobreviver a este crucial momento.
A esse respeito, Meishu-Sama esclare-

ce-nos:
 
“O grande Amor do Supremo Deus 
salvará tantos quantos for possível, 

atuando através dos verdadeiros ins-
trumentos da Sua Luz Divina. Os nos-
sos membros sentem-se chamados a 

servir como Seus instrumentos.”

Já que a nossa missão é servir como 
instrumentos de Deus e Meishu-Sama, 
de que modo devemos cumpri-la?

No Ensinamento “O materialismo cria 
o homem mau”, do Alicerce do Paraíso 
vol. 1, edição portuguesa, Meishu-Sama 
orienta-nos:

“É preciso percorrer o caminho corre-
to, pois devemos tornar-nos pessoas 
que desejam a felicidade do próximo. 
Sem essa atitude, jamais seremos ca-
pazes de ser felizes e ter uma vida que 

valha a pena viver.”

Nesse sentido, esta semana, após as 
reuniões de preparação para este Culto, 
com os Ministros da Expansão, assis-
timos ao filme “O Resgate do Soldado 
Ryan”. Os senhores conhecem? Já assis-
tiram?

É um filme épico, de guerra, baseado 
numa história verídica, dirigido por Ste-
ven Spielberg há mais de 20 anos. Ape-
sar do realismo das cenas de guerra e 
destruição, acredito que o ponto vital é a 
mensagem contida no ápice do enredo, 
que gostaria de compartilhar com os se-
nhores.
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O filme retrata a batalha na Normandia 
em junho de 1944, com o desembarque 
das tropas aliadas para libertar a França 
da ocupação nazista. O general america-
no George Marshall, ao ter conhecimento 
de que três dos quatro irmãos da família 
Ryan tinham sido mortos no campo de 
batalha e colocando-se no lugar da mãe 
que viria a ser informada de tamanha tra-
gédia, ordena que se salve o filho mais 
novo que estava desparecido em ação, 
para que, ao menos ele voltasse para 
casa são e salvo.

Essa missão foi atribuída ao capitão 
John Miller, que com uma equipa de mais 
7 soldados das forças especiais, iniciam 
a busca pelo soldado Ryan. Depois de 
vários confrontos com as tropas de ocu-
pação, tiveram algumas baixas, mas fi-
nalmente, encontram-no com vida. O 
soldado Ryan é informado da morte dos 
seus irmãos, da missão de o trazer vivo 
para casa e que dois soldados da equi-
pa do capitão Miller já tinham perdido a 
vida. Mesmo sabendo disso e apesar da 
angústia que sentia, o soldado Ryan de-
cide não abandonar o seu posto e pede 
ao capitão que diga à sua mãe que pre-
tende ficar “com os únicos irmãos que 
lhe restaram”. Nesse momento, o capitão, 
não tendo alternativa, com a sua restante 
equipa, decidem ficar para protegê-lo e 
assumem o comando da defesa de uma 
ponte que deveria impedir a passagem 
dos tanques alemães. As cenas seguin-
tes da batalha foram árduas, tendo ocor-
rido muitas baixas. O capitão Miller, já 
gravemente ferido, puxou o soldado Ryan 
para perto de si e disse-lhe: “Faz por me-
recer! Vê se o mereces!”, vindo a falecer 

logo em seguida.
O desenlace final retrata o soldado 

Ryan já idoso, no cemitério militar com 
a sua família, muito emocionado, em 
frente ao túmulo do capitão John Miller. 
Nesse momento, perante a sepultura, 
diz ao capitão que nunca se esqueceu 
das suas últimas palavras e que tentou 
viver da melhor forma possível, espe-
rando que tivesse sido suficiente para 
justificar tudo o que tinham feito por ele. 
Quando a sua esposa se aproxima, ele 
suplica-lhe: “Diz-me que fiz por mere-
cer! Diz-me que fui um bom homem!”

 É realmente um grande filme que 
nos faz pensar!

Assim, gostaria que refletíssemos 
também:

– Será que estamos a fazer por mere-
cer a missão que nos foi confiada por 
Deus e Meishu-Sama no momento em 
que recebemos o Ohikari?

– Será que estamos a fazer por merecer 
a confiança dos nossos Antepassados e 
todos os sacrifícios que fizeram para que 
tivéssemos chegado até aqui?

– Será que estamos a fazer por me-
recer o esforço e empenho de todas as 
pessoas que, direta ou indiretamente, fi-
zeram e fazem parte da nossa formação?

Como ainda estamos em janeiro, é o 
período propício para refletirmos sobre 
o modo como iremos cumprir a nossa 
missão ao longo deste ano. Acredito que 
podemos fazer uma analogia entre o en-
redo do filme e a nossa realidade: os 
Ministros, Professores de Ikebana, mis-
sionários, membros e até os frequenta-
dores, tal como o capitão Miller e a sua 
equipa, de forma altruísta, enfrentando e 
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crescendo com as dificuldades, assumi-
mos o compromisso de, como verdadei-
ros instrumentos da Luz Divina, servir na 
salvação das pessoas que se encontram 
a sofrer na sociedade.

Um exemplo prático disso, com o ob-
jetivo de nos tornarmos o “número um 
na felicidade de alguém”, são as ativida-
des externas que temos vindo a realizar 
por todo o país, desde novembro do ano 
passado, através da oferta de Flores de 
Luz e transmissão de Johrei nas ruas, 
onde em menos de dois meses, foram 
transmitidos perto de 500 Johrei a pes-
soas de 1ª vez. 

Dentro desse mesmo espírito de sal-
vação do próximo, hoje ouvimos a ma-
ravilhosa Experiência de Fé da Sra. Lara 
Mota, que ao atravessar um momento 
difícil na sua vida, com problemas sérios 
de saúde e também a nível financeiro, 
conheceu o filho de uma amiga, o jovem 
Dinis, de apenas 18 anos, que imbuído 
do sincero desejo de a querer salvar, 
convidou-a para conhecer o Núcleo de 
Johrei de Amarante, dizendo-lhe que 
se sentia muito feliz por ser membro da 
nossa Igreja!

No início, sempre que a Sra. Lara se 
dispunha a ir receber Johrei, acontecia 
algo que a impedia, o que demonstra a 
atuação da força negativa que tem como 
objetivo dificultar que a pessoa chegue 
até à Luz da Salvação, presente no Altar 
da nossa Igreja. Entretanto, graças aos 
constantes convites e à perseverança 
do Dinis, foi acompanhada por ele até 
ao Núcleo, onde foi muito bem acolhida 
pelos Ministros, tendo recebido Johrei 
por algumas horas, sentindo-se bem 

mais calma.
Um ponto importante que gostaria 

de ressaltar é o facto do jovem Dinis se 
ter sensibilizado pelo problema da ami-
ga da sua mãe, esforçando-se para a 
encaminhar. Isso demonstra que, inde-
pendentemente da idade, se estivermos 
verdadeiramente determinados a servir 
na salvação do próximo, colocando em 
prática as orientações recebidas, não 
existem limites e barreiras, como neste 
caso, a diferença de idade entre eles.

A partir daí, mesmo ainda enfrentando 
várias dificuldades, continuou a frequen-
tar com regularidade, recebendo Johrei 
por várias horas e constante apoio para 
que não desistisse. Começou a melho-
rar, a sentir-se mais forte e as crises di-
minuíram. Já tendo indicação para fazer 
uma cirurgia ao estômago, após os últi-
mos exames, o médico disse-lhe que os 
valores das análises estavam normais e 
que já não era necessária a operação. 
Além de ter superado os problemas de 
saúde, a situação profissional também 
melhorou e automaticamente diminuí-
ram os níveis de angústia e preocupa-
ção, vivendo hoje em paz e muito grata. 
Perante todas estas graças, recebeu o 
Ohikari e já está a transmitir Johrei à sua 
família, tendo encaminhado também ou-
tras duas pessoas à Igreja que já está a 
acompanhar com o mesmo amor, como 
foi feito com ela.

Além de tudo isso, para fechar com 
chave de ouro, no dia seguinte a ter 
escrito a sua Experiência de Fé, o seu 
advogado ligou-lhe a comunicar que ti-
nham ganho uma ação judicial que esta-
va parada há 3 anos, considerada por 
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ele um caso perdido.
A Sra. Lara conclui afirmando que 

“somente através do servir a Deus e a 
Meishu-Sama na construção do Paraíso 
Terrestre, teremos a verdadeira saúde, 
paz e prosperidade!”

 A esse propósito, com muita gra-
tidão, recebemos do nosso Presidente 
Mundial - Rev. Kiyoaki Sugihara, a Dire-
triz para este ano, que gostaria de parti-
lhar com os senhores.

DIRETRIZ 2022
Igreja Messiânica Mundial 

- Izunome

“Seguindo os passos de Meishu-Sa-
ma, vamos empenhar-nos na Salvação 
da Humanidade e na construção do 
Paraíso Terrestre.”

O nosso lema:
“Objetivando tornarmo-nos um ser 

paradisíaco, vamos cultivar o espírito 
de oração no nosso quotidiano.”

Práticas diárias:
“Empenhar-nos nas práticas básicas: 

participar nos Cultos, transmitir e rece-
ber Johrei, dedicar e aprender através 
da leitura dos Ensinamentos.”

Tendo esta Diretriz do Solo Sagrado de 
Atami como a vontade de Meishu-Sama, 
vamos esforçar-nos para cumprir a nos-
sa missão como verdadeiros instrumen-
tos da Sua Luz, neste Divino Drama.

Despeço-me com um forte abraço, na 
esperança de, em breve, encontrar pes-
soalmente com todos os senhores.

Muito obrigado e um bom mês a todos!

MORADAS E CONTACTOS DA IMMP

CATEGORIA UNIDADE MORADA CÓDIGO POSTAL TELEFONE RESPONSÁVEL EMAIL OUTROS

Presidente Sede Central Rua Vitorino Planas nº 143 3040-275 Coimbra 968 511 121 Rev. Carlos Eduardo Luciow presidencia@messianica.pt De 2ª a 6ª feira das 10h às 19h 
- Sábados das 14h às 18hSecretaria Min. Lopo Vieira sede@messianica.pt

Núcleo Vila Real Rua Miguel Torga nº42, 2ºD Frente 5000-524 Vila Real 912 201 419 Min. José Araújo Rego vilareal@messianica.pt 2ª feira das 16h às 19h

Núcleo Amarante Rua de Freitas - Edif. do Salto 3 
Bloco 5 - 3º Esq. - São Gonçalo 4600-081 Amarante 912 545 269 Min. Octávio Fonseca amarante@messianica.pt 5ª feira das 16h às 20h939 286 843  Min. Mª. Leonor Mesquita

Núcleo Braga Rua Barros Soares,  
nº 10, R/c Direito

4751-168 Nogueira 
Braga

912 545 269 Min. Octávio Fonseca braga@messianica.pt 4ª feira das 16 às 20h916 728 138 Sra. Elizabeth Iponema
Johrei Center Porto Rua António Granjo,  

nº105/107 - Bonfim 4300-029 Porto
916 124 188 Min. António Carlos Pessoa porto@messianica.pt  - De 2ª, 4ª e 6ª feira  das 10h às 19h, 

5ª feira das 10 às 21h 
- Sábado das 15 às 18hNúcleo  V.N. de Gaia 935 602 181 Min. Rosa Duarte gaia@messianica.pt

Núcleo Praça da 
República Praça da Républica, 1º andar 4050-498 Porto 916 124 188 Min. António Carlos Pessoa porto@messianica.pt 3ª feira das 18h às 20h917 014 763 Sra. Olga Santos

Núcleo Vilar do Paraíso Rua Jardim, 265, 4º Esq.  
- Vilar do Paraíso 4405-827 V.N. Gaia 935 602 181 Min. Rosa Duarte gaia@messianica.pt 2ª feira das 14h às 17h965 683 919 Fátima Araújo

Núcleo Figueira da Foz Rua Flores da Beira Mar. nº 24. 
R/C direito

3080-247
Buarcos

912 201 419 Min. José Araújo Rego coimbra@messianica.pt 5ª feira das 15h às 19h911 591 458 Carina Rodrigues

Johrei Center Coimbra Rua Vitorino Planas nº143 3040-275 Coimbra 912 201 419 Min. José Araújo Rego coimbra@messianica.pt
Telf.: 239 444 470 

- De 2ª feira a 6ª feira das 10h às 19h 
- Sábado das 10 às 19h

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

 3770-209  
Oliveira do Bairro

912 201 419 Min. José Araújo Rego aveiro@messianica.pt Sábado das 14h às 16h30966 136 936 Min. Mª. de Jesus Afonso
Johrei Center  Lisboa

Rua António Albino Machado,  
15A Quinta dos Barros  
(Também reuniões nos 

respectivos locais)
1600-831 Lisboa

912 201 420 Min. Luciano Vita da Silva lisboa@messianica.pt

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

- Sábado das 14 às 19h

Núcleo  Amadora e 
Sintra 912 269 525 Min. Filipa Pimenta amadoraesintra@messianica.pt

Núcleo  Margem Sul 912 269 525 Min. Filipa Pimenta
msul.ocascais@messianica.ptNúcleo  Margem Sul 917 807 455 Min. Elisabete Ferraresi

Núcleo Oeiras e Cascais 912 269 525 Min. Filipa Pimenta

Núcleo Ribatejo (Reuniões nas casas dos 
membros) 912 201 420 Min. Luciano Vita da Silva ribatejo@messianica.pt

Núcleo Alentejo e 
Algarve

(Reuniões nas casas dos 
membros) 912 201 420 Min. Luciano Vita da Silva algarve@messianica.pt
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A OCIOSIDADE FAZ-NOS 
CONTRAIR MÁCULAS

Tornei-me messiânica em julho de 1940, 
contudo, no início, não me empenhava na 
prática do Johrei, isto porque eu não gos-
tava de ter contato com doentes. Entretan-
to, o número de pessoas que vinha receber 
Johrei aumentava a cada dia. Certa ocasião, 
apareceram muitas pessoas e, por esse 
motivo, acabei por não ministrar Johrei, fin-
gindo que não estava em casa. A partir de 
então, deixei de usar o Ohikari.

Mesmo assim, visitava Meishu-Sama pra-
ticamente todos os dias e ouvia assuntos 
interessantes. Num desses dias, ele expli-
cou-nos:

“A ociosidade faz-nos contrair máculas.”
Consultei-O para saber se deveria iniciar 

alguma atividade comercial e ele respondeu:
“Isso de nada adiantará.”
Então, continuei na mesma.
Pouco tempo depois, a minha filha mais 

velha disse: “Mãe, se não me transmitir 
Johrei, eu vou morrer!” - e, em seguida, teve 
uma convulsão. Apressadamente, coloquei 
o Ohikari e transmiti-lhe Johrei; ela restabe-
leceu-se rapidamente. Fui ter com Meishu-
-Sama para lhe agradecer a vida da minha 
filha e Ele disse-me:

“Vou deixar de transmitir Johrei e os 
meus discípulos é que passarão a fazê-lo; 
por isso, venha todos os dias. Se você nutre 
realmente amor pelos seus filhos, deve pra-
ticar a Fé. Vou ensinar-lhe muitas coisas.”

Foi nessa ocasião que decidi dedicar-me 
inteiramente à transmissão do Johrei.

Uma Ministra

A FÉ QUE TEM POR OBJETIVO 
A SALVAÇÃO DO PRÓXIMO

Fui pela primeira vez à casa de Meishu-
-Sama por motivos de doença da minha 
cunhada. Nessa ocasião, Ele orientou-me 
sobre a fé correta e por fim, disse-me: “A 
fé não deve visar apenas a própria salva-
ção, mas sim, à do próximo. A nossa Igreja 
ensina justamente o Caminho através do 
altruísmo e qualquer pessoa pode percor-
rê-lo. Por ter essa missão, deve ingressar 
na Fé e praticá-la.”

Como eu nunca havia pensado nesses 
assuntos e não possuía autoconfiança, dis-
se-Lhe: “O Senhor pratica a fé há muitos 
anos e, por isso, diz claramente que eu con-
sigo. Até hoje, nunca pratiquei nenhuma 
religião; portanto, para mim, é impossível 
salvar o próximo.” Então, Ele respondeu-me 
calmamente: “É natural que pense assim, 
mas qualquer pessoa consegue seguir este 
caminho sem maiores problemas. Vai en-
tender isso mais tarde!”

Despedi-me e voltei para a sala de espera, 
onde fiquei a observar as pessoas doentes 
que ali estavam. Estando em sofrimento, re-
cebiam Johrei e saíam aliviadas. Realmen-
te, vi que Meishu-Sama tinha razão e isso 
despertou o meu interesse.

Na vez seguinte, Meishu-Sama per-
guntou-me: “Como é? Gosta ou não des-
te tipo de dedicação?” Respondi-lhe que 
sim e, naquele momento, tomei a decisão 
de me dedicar unicamente à Obra Divina,  
tendo ingressado na Igreja Messiânica 
Mundial.

Um Ministro

M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M
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M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M

“DEUS DEIXA SEMPRE 
TUDO PREPARADO”

Justamente na época em que estava 
atarefado com os preparativos para uma 
viagem de difusão ao Havai, fui acometido 
de uma severa purificação no estômago. 
Pensando que a melhor preparação seria 
receber Johrei, fiz uma solicitação especial 
a Meishu-Sama.

Embora estivesse preparado interior-
mente para enfrentar as piores dificulda-
des, quando pensava na grandiosidade da 
missão para a qual fora designado, era to-
mado pela preocupação de não conseguir 
cumpri-la.

Nada dissera a Meishu-Sama sobre o 
assunto; mas Ele, como se lesse o meu 
pensamento, disse-me: “Deus já havia 
determinado há muito tempo que iria aos 
Estados Unidos. Agora, chegou a hora da 

viagem se concretizar.”
Assim, compreendi claramente a afini-

dade daquela dedicação e senti-me re-
novado. Continuando, Ele encorajou-me: 
“Deus sempre deixa tudo preparado. Por 
isso, a preocupação humana é dispensá-
vel, o que significa uma grande bênção.”

Como eu estava pensando nas diversas 
maneiras de fazer difusão, perguntei-Lhe a 
respeito. Ele respondeu: “Chegando lá, na-
turalmente Deus indicará como deve pro-
ceder. Basta deixá-Lo atuar. De momento, 
também não sei”, e prosseguiu, incentivan-
do-me: “Deus está consigo, por isso, não 
há com o que se preocupar.”

Então, senti profundamente a felicidade 
daqueles que creem em Deus Supremo, 
fortalecendo-se em mim a convicção de 
que Ele está realmente connosco.

Um Responsável de Igreja

DIRETRIZ 2022
Igreja Messiânica Mundial - Izunome

“Seguindo os passos de Meishu-Sama, vamos empenhar-nos na Salvação 
da Humanidade e na construção do Paraíso Terrestre.”

O nosso lema:
“Objetivando tornarmo-nos um ser paradisíaco, vamos cultivar o espírito de 

oração no nosso quotidiano.”

Práticas diárias:
“Empenhar-nos nas práticas básicas: participar nos Cultos, transmitir e rece-

ber Johrei, dedicar e aprender através da leitura dos Ensinamentos.”
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A fava é uma planta anual de 30 a 100 
cm. Dá-se muito bem em zonas tem-

peradas, tolera mal as temperaturas ex-
tremas e prefere os climas marítimos aos 
continentais. É sensível à falta de água, es-
pecialmente a partir da floração. Prefere so-
los de pH neutro, profundos, frescos e bem 

A G R I C U LT U R A  N A T U R A L

FAMÍLIA LEGUMINOSAE, VICIA FABA
FAVA

drenados. Originária do Oriente Próximo, é 
uma cultura difundida por todo o planeta. 

Tipo de cultura: 
Normalmente com sementeira de Outo-

no-Inverno e, em climas mais frios, de Pri-
mavera. Semeia-se em regadios ou em 
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sequeiros frescos, seja como cultura pura 
(dado que não precisa de tutor), muito em-
bora se possa colocar alguma proteção 
lateral. É de cultivo anual, de fácil implan-
tação. Existe uma grande variabilidade no 
tamanho das sementes, dependendo da 
variedade.

Como semear favas: contextualização
Contrariamente a outro tipo de legumi-

nosas, as favas têm um sabor peculiar e 
característico.  Quando são cozinhadas 
imediatamente após serem colhidas, têm 
um sabor completamente distinto daquele 
que identificamos das favas compradas no 
supermercado. São classificadas de formas 
distintas, distinguindo-se quer pelo tama-
nho da vagem, quer pela cor das sementes, 
quer pela época da sementeira. (...)

Como cultivar favas: principais dicas
As favas necessitam de um solo expos-

to e com boa exposição solar e ao mes-
mo tempo, que seja protegido dos ventos 
fortes, especialmente nas variedades de 
Inverno. Dependendo das variedades de 
favas escolhidas, pode começar a semeá-
-las no fim do Outono, Inverno ou início da 
Primavera.

As sementes devem ficar distanciadas 
pelo menos 20 cm umas das outras e as 
linhas devem distar 60 cm entre si. Uma 
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Quando colher e como armazenar
Considera-se o momento ideal de colhei-

ta quando as favas tiverem inchado no seu 
interior. Algumas destas, podem ser colhi-
das numa fase mais precoce de forma a se-
rem cozidas inteiras.

Evite ao máximo colher favas envelhe-
cidas pois são mais rígidas e farinhentas. 
Dependendo dos gostos, há pessoas que 
preferem cozinhar e comer as extremida-
des das favas que foram cortadas.

Quanto ao armazenamento, faça os pos-
síveis para comê-las em fresco/apanhadas 
da planta. No entanto, caso tenha exceden-
tes ou prefira não comer logo no momento, 
pode congelá-las para comer futuramente. 
Pode também secá-las de forma a armaze-
ná-las por mais tempo.

Ótimas culturas e colheitas!

Bibliografia: Aizpuru et al. (1999), INFOAGRO (2007), Martínez et al. (2005a), Martínez et 
al. (2005b), Martínez & Pedrol (2006), Romeiro Zarco (1999), SERIDA (2007). 
Webgrafia: https://acientistaagricola.pt/semear-favas/ (Consultado em 09/01/2022) 

outra alternativa de sementeira possível é 
a de semear favas em vasos no fim do In-
verno para que possam depois ser trans-
plantados para o exterior, na Primavera.

Quando cultivar favas
Época de sementeira ideal: fim de Outo-

no/início do Inverno, até ao fim da Prima-
vera

Distância de sementeira / plantação uti-
lizada: 25cm

Profundidade de sementeira: 5cm
Colheita: até ao final do Verão

Dicas para colocação de estacas
As variedades de favas que crescem 

mais em altura necessitam que seja cria-
do um suporte atando a este um cordel. 
Um exemplo de suporte adequado são as 
canas que são previamente colocadas em 
espaçamentos regulares ao longo de cada 
linha dupla de sementeira.

Quando a floração da cultura surge, de-
ve-se desbastar os topos da cultura cerca 
de 10 cm (...) para favorecer o enchimento 
do grão.  Garanta que rega frequentemen-
te a cultura, especialmente nos períodos 
mais secos.
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10€
PREÇO  UNITÁRIO

Igreja Messiânica Mundial de Portugal
Calendário 2022

Calendário 2022
Últimas unidades disponíveis

Um ótimo presente não só para a sua casa, 
como também, para oferecer aos seus amigos e 
familiares, pois levará a Luz dos Solos Sagrados 

e dos Ensinamentos de Deus revelados a 
Meishu-Sama, para os lares de todos.

RESERVE JÁ COM O SEU MINISTRO
RESPONSÁVEL!

Te
rr

a 
da

 T
ra

nq
ui

lid
ad

e 
- S

ol
o 

Sa
gr

ad
o 

de
 Q

ui
ot

o 
- J

ap
ão

Igreja Messiânica Mundial de Portugal - Sede Central - Tel.: 239 444 470 - www.messianica.pt

31

01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

F

“Quem vive a agradecer torna-se feliz, quem
 vive a lamuriar-se, caminha para a infelicidade.”

Meishu-Sama
JANEIRO
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MAIO
“O motivo da eterna evolução do Universo

é que tudo nele se movimenta em perfeita ordem.”
Meishu-Sama
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OUTUBRO
“Não sofra pelo que já passou,

nem pelo que ainda não aconteceu.”
Meishu-Sama


