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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 AUMENTO 
DA LUZ ACELERA 
A PURIFICAÇÃO

É de vital importância compreen-
der que, aquilo que denomi-

namos doença, é um processo da 
Natureza para restaurar o equilíbrio 
rítmico a que chamamos saúde, e que 
está associado à eliminação das nu-
vens acumuladas no corpo espiritual. 
O corpo físico necessita de eliminar 
toxinas – herdadas, ingeridas ou de 
alguma forma geradas – para que as 
suas funções não sejam prejudicadas. 
O mal-estar ou a doença vivenciados 
constituem um desagradável sinal da 
descarga natural desses venenos.

À medida que a Era do Dia avan-
ça e a intensidade da Luz aumenta, 
a purificação torna-se, proporcional-
mente, mais severa. A elevação da 
energia vibratória através do Johrei e 
dos Sagrados Cultos, atenuará essa 
severidade mediante a progressiva 
dissipação das nuvens espirituais, 
preparando o ser humano para rece-
ber a Luz mais intensa, sem que tenha 
que sofrer uma purificação repentina 
ou excessivamente severa.

Na Nova Era que se aproxima, a Luz 
será intensa e direta como os raios de 
sol a pino. Uma crescente purifica-
ção pode ser observada em todos os 
setores e tornar-se-á cada vez mais 
severa. Tudo o que for falso, perverso 
e impuro aflorará à superfície e será 
eliminado. Haverá um maior número 
de enfermidades, calamidades natu-
rais, acidentes e crises financeiras. 
Esta purificação geral do planeta é o 
que o Juízo Final significa. Gradual-
mente, veremos que se tornará uma 
realidade. Aqueles que já se tiverem 
libertado suficientemente das suas 
impurezas, estarão mais aptos a 
adaptar-se à intensidade dessa Luz 
direta.

Para aqueles que possuem pouca 
ou nenhuma compreensão espiritual, 
será uma época de grandes atribula-
ções. No entanto, o seu verdadeiro 
significado, é a realização do Plano 
de Deus.

Extraído do Livro: “Os Novos Tempos”

https://youtu.be/Fk1uivkuSZY?t=2460
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bros, oramos no Altar, pedindo permissão 
para encontrarmos as pessoas que estejam 
a sofrer e que tenham afinidade com a Salva-
ção Messiânica. O nosso objetivo é transmitir 
Johrei como se fosse uma oportunidade única 
de estender a corda da Salvação às pessoas 
e aos seus Antepassados. Assim, a cada Flor 
que ofereço, entrego o folheto informativo de 
apresentação da nossa Igreja e, sem ansieda-
de, ofereço Johrei dizendo que é uma “Oração 
em ação”; caso a pessoa aceite, transmito-lhe 
alguns minutos em silêncio.

Vivenciámos diversas experiências que gos-
taria de partilhar:

- Um senhor, que estava sentado num ban-
co da praceta a enrolar um cigarro, quando lhe 
ofereci a Flor e o Johrei, imediatamente parou e 
em postura de oração, baixando a cabeça, re-
cebeu Johrei e agradeceu. Praticamente todas 
as pessoas recebem Johrei com muito respeito;

- Em frente ao Hospital São João, eu e outra
membro ficámos na passagem para as consul-
tas, visitas e urgências. Sentimos muita triste-
za por parte das pessoas, mas, mesmo assim, 
recebiam a Flor e o Johrei e, sentindo-se con-
fortadas, muitas se emocionavam. Transmiti 
Johrei a uma bombeira que estava visivelmente 
cansada pois tinha feito uma urgência, sentiu-
-se bem e ficou muito grata;

- Dois membros transmitiram Johrei a uma
mãe com 2 filhos menores que se emocionou 
bastante, pois tinha perdido o pai há pouco 
tempo e as crianças também receberam em 
postura de prece. Naquele momento, uma ou-
tra pessoa que presenciava, aproximou-se, 
pedindo igualmente para receber Johrei e ao 
término, disse que realmente precisávamos de 
mudar o mundo;

- Uma frequentadora, que estava a dedicar
comigo, ficou muito contente e motivada, afir-
mando: “Não vejo a hora de receber o 

O meu nome é Edite  
de Castro Rio  

Ribeiro Moreira e sou 
Ministra dedicante no 
Johrei Center do Porto.

Em novembro do 
ano passado, fomos 
orientados pelo nosso 
Presidente, Rev. Carlos 
Eduardo Luciow, a tor-
narmo-nos o “número 
um na felicidade de al-
guém”. Assim, empe-
nhei-me em praticar a 
orientação recebida e a 
experiência que passo 
a relatar é sobre como 

tenho vindo a desenvolver esta dedicação jun-
to com outros membros, através da entrega de 
Flores de Luz e transmissão de Johrei nas ruas.

A primeira dedicação foi no dia 17 de novem-
bro, numa praceta próxima à Igreja, na qual 
participaram mais duas pessoas, entre as quais 
a minha mãe que era frequentadora e havia su-
perado uma severa purificação. De lá para cá, 
já realizei um total de 7 dedicações em vários 
locais e, juntamente com os membros, trans-
mitimos Johrei a 194 pessoas pela 1ª vez. No 
Johrei Center do Porto, até ao momento, foram 
realizadas 10 dedicações, onde se transmitiram 
328 Johrei pela 1ª vez.

Antes de recebermos esta orientação, o foco 
destas atividades externas era principalmente 
a distribuição de Flores de Luz; mesmo ao se 
oferecer Johrei, a grande maioria das pessoas 
recusava. Atualmente, o meu Sonen é o de 
transmitir Johrei ao maior número de pessoas, 
mas, face às experiências passadas e devido ao 
atual momento da pandemia, tinha receio de 
como pudessem vir a reagir.

No início da dedicação, junto com os mem-

“Acredito que a 
nossa missão é sair 

da nossa zona de 
conforto e ir para a 
rua, levar a Luz da 
Salvação de Deus 
e Meishu-Sama ao 
maior número de 

pessoas.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/Fk1uivkuSZY?t=2624
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Ohikari para também poder transmitir Johrei!”;
- Uma dedicante transmitiu Johrei a uma

pessoa que comentou que sofre de depres-
são. No final, sentiu-se mais calma e disse que 
iria à Igreja.

Sinto-me muito feliz ao ver que, atualmente, 
duas dessas pessoas já estão a frequentar a 
Igreja com regularidade. É muito gratifican-
te a recetividade e o desejo das pessoas em 
receber Johrei na rua, mesmo com compras 
na mão ou tendo os seus compromissos. Al-
gumas vezes, já aconteceu de encontrarmos 
pessoas que no passado já tinham recebido 
Johrei e por qualquer motivo não deram con-
tinuidade, mas que, ao receber na rua, pedi-
ram a morada para voltar a frequentar a Igreja. 
Tudo isso vem a confirmar que o Mundo Espi-
ritual e os Antepassados estão a dedicar junto 
connosco. 

Anteriormente, distribuíamos de 300 a 500 
Flores de Luz, mas não se conseguia transmi-
tir Johrei. Hoje em dia, por incrível que pareça, 
com apenas 20 Flores, chegamos até a trans-
mitir 20 Johrei.

A cada dedicação que passa, sinto cada vez 
mais alegria e motivação e vejo isso em todos 
os membros que também participam, o que 

me deixa ainda mais feliz. Além disso, hoje te-
nho a grande satisfação de dedicar ao lado da 
minha mãe que já recebeu o Ohikari e partilha 
do mesmo desejo de ser “a número um na fe-
licidade de alguém”.

Aprendi com esta experiência que temos 
que “arregaçar as mangas”, desafiar-nos e sair 
da nossa zona de conforto da nave do Johrei 
Center e ir para a rua com o Sonen de estender 
a corda da Salvação a quem sofre. Apesar do 
medo generalizado na sociedade, as pessoas 
estão recetivas e à procura de paz e segurança 
e, no momento em que recebem Johrei, sen-
tem essa tranquilidade tão desejada. Muitas 
não têm força para irem buscar sozinhas, por 
isso, acredito ser esta a nossa missão: levar a 
Luz da Salvação de Deus e Meishu-Sama ao 
maior número de pessoas.

Agradeço a Deus e a Meishu-Sama por esta 
permissão, ao Rev. Carlos Eduardo Luciow pe-
las suas orientações e incentivo, à Min. Rosa 
Duarte, do Núcleo de Johrei de Gaia, por nos 
ter inspirado através da sua Experiência de Fé 
de novembro do ano passado, à minha mãe e 
a todos os membros que dedicam sempre ao 
meu lado.

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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PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

Bom dia!
Como os senhores estão a passar? 

Estão todos bem?
Em nome de Deus e Meishu-Sama, 

agradeço a vossa sincera dedicação 
que nos possibilita expandir cada vez 
mais 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 
frequentadores que estão a participar 
nesta transmissão online, tanto em Por-
tugal, como em outros países. Sejam 

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - FEVEREIRO 2022

https://youtu.be/Fk1uivkuSZY?t=2991
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todos muito bem-vindos!
Este mês, estamos a comemorar 

quatro anos que realizámos o primeiro 
Culto Mensal aqui na Sede Central em 
Coimbra, a casa de Meishu-Sama em 
Portugal. (Palmas)

Como o tempo passa depressa, não 
é? Parece que foi ontem! Já consegui-
mos realizar muitas coisas, mas ain-
da temos pela frente o grande desafio 
de concretizar a reforma total da Sede 
Central, conforme o belíssimo projeto 
que já todos conhecem!

A esse respeito, no Ensinamento “A 
construção é a base da expansão da 
Obra Divina”, da Coletânea “Pergun-
tas e Respostas” vol. 3 - Dedicação, 
Meishu-Sama orienta-nos:

“Todas as obras de Deus desenvol-
vem-se a partir de um modelo. Por 

exemplo, se alguma localidade se for-
mar ou expandir, a Obra Divina tam-

bém aumenta proporcionalmente, isto 
é, se o modelo pequeno se ampliar, o 
mesmo acontecerá com o maior. Por 
isso, é muito bom aumentar a parte 

edificada ou o terreno. (...)
Como o princípio básico da Igreja 

Messiânica Mundial é a concretização 
do Paraíso na Terra, a construção é o 
mais importante, por isso, também é 

preciso construir materialmente.”

Precisamos de nos esforçar e unir 
cada vez mais, com o supremo obje-
tivo de oferecer o melhor para Deus, 
Meishu-Sama e aos nossos queridos 
Antepassados! (Palmas)

Com o levantamento das restrições 

governamentais, gostaria de convi-
dar todos os senhores a regressarem 
à participação presencial nos Cultos 
Mensais da Sede Central. Mantém-se o 
processo de inscrição com os Ministros 
responsáveis, sendo as vagas distribuí-
das proporcionalmente por todas as 
Unidades Religiosas. A frequência será 
organizada de forma rotativa, permitin-
do que todos os membros e frequenta-
dores possam participar.

Vamos criar o objetivo de que todos 
os membros, pelo menos uma vez por 
ano, tenham a permissão de peregrinar 
à Sede Central. O propósito dessa par-
ticipação não deverá ser egoísta, isto é, 
não devemos vir rezar para resolver os 
nossos próprios problemas, mas sim, 
agradecer e confirmar a nossa missão, 
receber Luz e forças para, ao regres-
sar, nos empenharmos na salvação do 
maior número de pessoas, das quais 
receberemos a Luz da gratidão e, com 
esta, naturalmente se purificarão as nu-
vens espirituais que são a verdadeira 
causa dos nossos problemas.

Este mês, também faz um ano que 
voltámos a entoar a Oração Zenguen-
-Sandji. Como é que os senhores se 
têm sentido? Viram diferença? (Sim!)

Acredito que, cada vez mais, a sua 
entoação nos colocará em sintonia com 
o sentimento de Meishu-Sama ao es-
crevê-la, ou seja, despertar no homem 
o desejo de trabalhar para a construção 
do Paraíso Terrestre e tornar-se seu ha-
bitante. Acho engraçado quando algu-
mas pessoas, já tendo passado um ano, 
ainda se lamentam que é uma Oração 
muito longa, chegando a dizer que pre-
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ferem a “outra” - Amatsu-Norito - por 
ser mais “curtinha”, sendo que, estas 
mesmas pessoas chegam a dedicar 
horas do seu dia procrastinando nas 
redes sociais, interessando-se por as-
suntos que em nada contribuirão para 
a sua purificação e elevação espiritual; 
muitas vezes, até provocando o efeito 
contrário.

Nesta fase de transição, mais do que 
nunca, é trabalho das forças negativas 
enfraquecer a nossa energia espiritual, 
distanciando-nos das práticas básicas 
da fé, entre as quais, o Johrei e os Sa-
grados Cultos, conforme Meishu-Sama 
nos orienta no Ensinamento que ouvi-
mos hoje. Para sabermos o quanto es-
tamos a ser dominados pelo Mal, basta 
analisarmos se diariamente estamos a 
praticar o Johrei - receber e transmitir 
-, se estamos a orar a Deus e a Meishu-
-Sama, se estamos a ler os Divinos 
Ensinamentos, assim como as demais 
práticas básicas da fé.

O desejo natural de as praticar, é o 
parâmetro que nos permite fazer a ava-
liação do nível da nossa sintonia com 
Deus e Meishu-Sama. Quanto mais ar-
ranjamos desculpas evasivas para não 
praticar a Fé, mais manipulados esta-
mos a ser pelas forças negativas que, 
cada vez mais, se empenharão em en-
fraquecer-nos espiritualmente, até ao 
ponto de nos afastarmos. Ao adentrar-
mos, cada vez mais, na Era da Luz, esta 
situação se intensificará.

A esse respeito, o Culto de hoje é um 
dos mais importantes da nossa Igreja 
e gostaria de explicar o seu significa-
do. O nosso calendário é solar, sendo 

composto por doze meses. No Orien-
te, o calendário é lunissolar - além de 
respeitar as fases do Sol, também con-
sidera as fases da Lua, completando 
assim 24 ciclos. O primeiro, tem início 
no dia 4 de fevereiro e é denominado 
Risshun - Início da Primavera. O dia que 
o antecede é designado Setsubun, que 
significa literalmente “separação das 
estações”. Esta data, é também a vés-
pera do Ano Novo Oriental que, este 
ano, é representado pelo tigre.

A história do horóscopo chinês come-
ça com uma lenda muito antiga. Buda 
convidou todos os animais para uma 
festa de Ano Novo, prometendo-lhes 
uma surpresa. Compareceram apenas 
12, tendo sido atribuído a cada um de-
les um ano, mediante a ordem de che-
gada: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, 
Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, 
Cão e Porco. Na cultura chinesa, o tigre 
é o rei dos animais, sendo considerado, 
desde a antiguidade, como portador da 
boa sorte. É o símbolo da coragem e da 
força e, por isso, acreditam que os anos 
do tigre sejam auspiciosos.

Sobre o Risshun, Meishu-Sama orien-
ta-nos que se trata de um período as-
sociado à divindade Ushitora-no-Kon-
jin, também chamado de Kunitoko-
tatchi-no-Mikoto. Esta divindade era 
muito bondosa, justa, mas também, 
muito severa e, quando as divindades 
viviam sobre a Terra junto com os ho-
mens, não permitia que fizessem nada 
de errado; quando tinham pensamen-
tos, palavras ou ações egoístas, eram 
imediatamente punidos. Este modo de 
proceder tornou-se insuportável para 
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todos, até que um dia, chefiados por 
Amawakahiko, conhecido também por 
Amanojaku, que era sempre do contra, 
fizeram uma rebelião e com um estra-
tagema, prenderam a divindade Kuni-
tokotatchi-no-Mikoto numa caverna, 
fechando-a com uma grande rocha! 
Nesse momento, assaram grãos de soja 
e atiraram para a frente da caverna, di-
zendo ironicamente que ele só sairia de 
lá quando estas germinassem.

No Japão, há o costume de, no dia 
do Setsubun, as pessoas também as-
sarem grãos de soja nas suas casas e 
atirarem-nas para a rua, dizendo: “Dia-
bo para fora, felicidade para dentro!” 
Porém, Meishu-Sama orienta-nos que 
esse “diabo”, na verdade, é a divinda-
de da justiça e que esta “felicidade” é 
o egoísmo e o materialismo, portanto, 
deveria dizer-se precisamente o con-
trário: “Divindade da justiça para den-
tro, ‘egoísmo’ para fora!”

Sendo da linhagem de Amaterassu, 
divindade do Sol, Kunitokotatchi-no-
-Mikoto, ao ser aprisionado, o mundo 
entrou na Era da Noite. No entanto, ele 
permitiu, não foi enganado, pois sabia 
que, ao deixar que as divindades e os 
homens fizessem o que queriam, iriam 
uns fazer os outros sofrer; assim, acu-
mulariam nuvens espirituais - as cau-
sas do sofrimento - e ao sofrer, volta-
riam para o libertar.

Todos nós, juntamente com os nos-
sos Antepassados, ajudámos a empur-
rar a rocha que aprisionou a divindade 
da justiça e agora, através das práticas 
básicas da fé messiânica, estamos a ter 
a permissão de reverter essa situação, 

removendo a rocha que, por 3 mil anos, 
fechou a entrada da caverna; caverna 
esta que podemos fazer uma analogia 
com o nosso coração.

No Ensinamento “Vença o seu pró-
prio mal”, do Alicerce do Paraíso vol. 
III, edição portuguesa, Meishu-Sama 
orienta-nos:

“No íntimo de cada ser humano 
ocorre, constantemente, um conflito 
entre o Bem e o Mal. (...) Quando o 
Mal vence, cometem-se pecados e 

gera-se infelicidade; quando o Bem 
vence, gera-se felicidade.”

Assim, nós temos igualmente carac-
terísticas de Kunitokotatchi-no-Mikoto, 
o espírito de justiça e o Bem supremo, 
que nos ligam a Deus; mas, também, de 
Amanojaku, o egoísmo e o materialismo, 
que nos levam a agir conforme as nos-
sas próprias conveniências. Precisamos, 
portanto, de remover a “rocha” do egoís-
mo e do materialismo que aprisiona o 
Bem e a justiça no nosso coração. Para 
tal, Meishu-Sama orienta-nos que o úni-
co recurso é orar a Deus e aprofundar a 
prática da fé.

Com o Risshun, começa um período 
de julgamento que Meishu-Sama nos 
orienta ser muito importante para Deus, 
pois trata-se do momento em que se ini-
cia, no Mundo Espiritual, com reflexo no 
Mundo Material, a purificação das nu-
vens espirituais e que, a cada ano que 
passa, vai assumindo maior importân-
cia, pois a purificação torna-se mais in-
tensa; fica cada vez mais severa. É feito 
o ajuste de contas das impurezas da Era 
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da Noite para que, no dia 15 de junho, 
nos possamos adaptar ao aumento da 
energia do elemento fogo no Mundo 
Espiritual, tornando-nos capazes de su-
portar essa maior intensidade da Luz na 
Era do Dia.

No Ensinamento do Culto de hoje, “O 
aumento da Luz acelera a purificação”, 
do Livro Os Novos Tempos, Meishu-Sa-
ma orienta-nos a esse respeito:

À medida que a Era do Dia avança e 
a intensidade da Luz aumenta, a puri-
ficação torna-se, proporcionalmente, 

mais severa. (...)
Na Nova Era que se aproxima, a Luz 

será intensa e direta como os raios de 
sol a pino. Uma crescente purificação 
pode ser observada em todos os se-
tores e tornar-se-á cada vez mais se-
vera. Tudo o que for falso, perverso e 

impuro aflorará à superfície e será eli-
minado. Haverá um maior número de 
enfermidades, calamidades naturais, 
acidentes e crises financeiras. Esta 
purificação geral do planeta é o que 

o Juízo Final significa.

Os senhores concordam que, na 
atualidade, conseguimos identificar 
claramente esta situação descrita por 
Meishu-Sama? (Sim!) Como podere-
mos, então, enfrentar este momento de 
crescente purificação?

As nuvens espirituais podem ser eli-
minadas de três formas: pela evolução 
espiritual através da prática de virtudes, 
pela apreciação do Belo de alto nível, ou 
então, pelo sofrimento. Ninguém é obri-
gado a tornar-se virtuoso ou apreciador 

do Belo de alto nível, no entanto, conse-
quentemente, terá de aguentar o sofri-
mento; não existe outra alternativa.

As Colunas da Salvação que existem 
na nossa Igreja: o Johrei, o Belo e a Agri-
cultura Natural são as formas de purifi-
cação que nos permitirão libertar-nos 
das nossas impurezas, para nos adap-
tarmos à intensidade da Luz direta.

Meishu-Sama orienta-nos que, para 
quem possui pouca ou nenhuma com-
preensão espiritual a este respeito e se 
mantém egoísta e materialista, certa-
mente será uma época de grandes atri-
bulações. No entanto, este processo de 
limpeza faz parte do Plano de Deus e, 
mesmo sendo inevitável, temos o livre-
-arbítrio na escolha de como o iremos 
enfrentar. Para quem optar por servir na 
salvação das pessoas que se encontram 
a sofrer, visando ser o “número um na 
sua felicidade”, certamente, ultrapassará 
este momento com maior facilidade.

A esse respeito, hoje ouvimos a mara-
vilhosa Experiência de Fé da Min. Edite 
Moreira que, esforçando-se para prati-
car a orientação da Sede Central, tem 
vindo a realizar desde novembro, junto 
com os membros, a oferta de Flores de 
Luz e transmissão de Johrei às pessoas 
que passam nas ruas.

Além do maravilhoso resultado numé-
rico de ter transmitido Johrei a 194 pes-
soas pela 1ª vez, o que mais nos emocio-
na é a felicidade que ela e os membros 
sentem ao ver as outras pessoas feli-
zes com esta dedicação. Podemos afir-
mar que essa é a quinta-essência da Fé 
Messiânica!

Acredito que este belíssimo resul-
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tado tenha como fator determinante a 
postura e o espírito com que iniciam a 
dedicação, orando no Altar junto com os 
membros, pedindo permissão para en-
contrar as pessoas que estejam a sofrer 
e que tenham afinidade com a Salva-
ção Messiânica, assim como, o objetivo 
de transmitir Johrei como se fosse uma 
oportunidade única de estender a corda 
da Salvação às pessoas e aos seus An-
tepassados.

Desta forma, entregam a Flor de Luz 
e o folheto informativo de apresentação 
da nossa Igreja e, sem ansiedade, ofere-
cem Johrei dizendo que é uma “Oração 
em ação”; caso a pessoa aceite, trans-
mitem-lhe alguns minutos em silêncio.

Outro ponto a ressaltar é que, uma 
frequentadora que estava a participar 
numa dessas dedicações, ficou tão con-
tente e motivada, que afirmou: “Não vejo 
a hora de receber o Ohikari para tam-
bém poder transmitir Johrei!” Através do 
exemplo da Min. Edite, esta frequenta-
dora que posteriormente já recebeu o 
Ohikari, teve, naquela ocasião, uma aula 
prática sobre a verdadeira missão do 
messiânico: servir a Deus e a Meishu-
-Sama na salvação das pessoas!

A última experiência por ela vivida foi 
terem transmitido Johrei a uma pessoa 
que sofre de depressão e, no final, sen-
tiu-se mais animada, afirmando que iria 
à Igreja. No mundo de hoje, quantas 
pessoas estão a sofrer com depressão? 
Acredito que, provavelmente, não exista 
uma família sequer que não tenha, pelo 
menos, alguém com este problema. Re-
centemente, foi noticiado que, em 2021, 
os portugueses compraram, em média, 

mais de 28 mil embalagens de antide-
pressivos, por dia! Repito: mais de 28 
mil embalagens por dia!!! Este facto, 
dá-nos a consciência do tamanho e da 
importância da nossa missão para com 
quem está a sofrer.

A regularidade destas dedicações, 
proporcionou-lhe inúmeras experiên-
cias e, atualmente, duas dessas pes-
soas já estão a frequentar a Igreja assi-
duamente. Tenho a certeza absoluta de 
que, quando a Min. Edite e os membros 
encontram na Igreja esses dois frequen-
tadores, por eles encaminhados, sen-
tem uma felicidade sem igual, conforme 
Meishu-Sama nos ensina no seguinte 
poema:

“A felicidade que sentimos quando 
fazemos outras pessoas felizes, é uma 

felicidade inigualável.”

Para concluir, sobre o Culto do Início 
da Primavera, no dia 4 de fevereiro de 
1954, Meishu-Sama adquiriu o famoso 
“Biombo de Ameixeiras com Flores Ver-
melhas e Brancas”, da autoria de Korin 
Ogata, que Ele tanto desejava, hoje con-
siderado Tesouro Nacional, obra-prima 
integrante do acervo do nosso Museu 
MOA em Atami. Os senhores conhecem 
essa obra de arte? (Sim!)

Para nós, europeus, soa estranho falar 
no início da primavera em fevereiro, pois, 
no nosso calendário, inicia-se em mar-
ço. No entanto, no Oriente, está asso-
ciado ao florescer das ameixeiras, ainda 
com muito frio e neve. Para os orientais, 
as ameixeiras são muito admiradas pois 
no período mais duro do ano, de clima 
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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

mais severo, elas florescem! É um subli-
me ensinamento da Grande Natureza, 
em que nas fases mais difíceis, mais du-
ras, de maior provação, é que elas apre-
sentam a sua parte mais deslumbrante! 
Profundo, não é?

Então, vamos aproveitar para, até ao 

dia 15 de junho, agradecer este perío-
do de purificação - a nossa “primavera 
espiritual”. Este período só é “mau” para 
quem é materialista e egoísta; para os 
espiritualistas e altruístas, não poderia 
existir período melhor pois purificação 
não é castigo, é perdão!

Tendo como exemplo a flor da amei-
xeira, vamos “florir”, tornando-nos a “pri-
meira pessoa na felicidade de alguém”, 
enfrentando este novo ciclo com grati-
dão, pois é o único sentimento que nos 
liga a Deus, conforme Meishu-Sama nos 
ensina.

Despeço-me com um forte abraço, na 
esperança de, em breve, podermos en-
contrar-nos pessoalmente aqui na Sede 
Central.

Muito obrigado e um bom mês a to-
dos!Ameixeira da Terra Celestial - Solo Sagrado de Atami
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UMA PESSOA SINCERA 
E HONESTA

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

Recordo-me da ocasião em que foi 
comprado o Biombo de Ameixeiras Ver-
melhas e Brancas, obra de Korin Oga-
ta - uma das obras mais importantes do 
Museu de Arte e Tesouro nacional - e 
gostaria de relatá-la.

Por volta de 1954, o Biombo era uma 
peça muito bem cotada e, se não fos-
se por uma quantia considerável, seria 
impossível comprá-lo. Por isso, encon-
trei-me diversas vezes com o antigo 
proprietário para adquirir a peça, mas a 
negociação não avançava.

Sendo assim, expliquei a situação a 
Meishu-Sama: “Se o senhor oferecer 
dois ou três milhões de ienes a mais, 

conseguirá comprá-lo. Penso que pode-
rá propor este valor sem qualquer pro-
blema. Isto não seria praticamente nada. 
Permita-se a esse luxo e adquira a obra.”

Meishu-Sama respondeu-me, clara-
mente enfurecido e num tom ríspido:

“A minha Igreja é administrada com a 
oferta singela dos membros, não posso 
despender tanto dinheiro de forma tão 
leviana!”

Fiquei extremamente embaraçado e 
calei-me.

Meishu-Sama era sincero e honesto.

Yasunosuke Ogihara,
comerciante de obras de arte

“Biombo de Ameixeiras com Flores Vermelhas e Brancas”  Korin Ogata - Tesouro Nacional do Japão 
Obra-prima integrante do acervo do nosso Museu MOA - Atami
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No dia 3 de fevereiro, no Japão, festeja-se 
o Setsubun, isto é, o último dia do inverno e o 
dia que precede o início da primavera, segundo 
o antigo calendário lunar. Antigamente, no ca-
lendário chinês, o ano solar era dividido em 24 
períodos chamados "termos solares". O primei-

ro, de acordo com o atual calendário gregoriano 
adotado no Japão, é o Risshun, ou seja, "início da 
primavera”, no dia 4 de fevereiro; o último (24º) 
é o Taikan, ou seja, "grande frio", no dia 20 de 
janeiro;

Eis a lista de todos os termos solares:

O QUE É O SETSUBUN?

TERMOS SOLARES DA PRIMAVERA
Nome Data no calendário 

gregoriano
Longitude 

solar Significado

"Risshun"
4 de fevereiro 315° Início da Primavera; os dias mais frios estão quase 

no fim e podemos sentir a presença da primavera.

"Usui"
19 de fevereiro 330° Água da Chuva; começa a ficar mais quente.  A neve e o gelo come-

çam a derreter e, em vez de neve, surge a chuva.

"Keitchitsu"
6 de março 345° Despertar dos Insetos; os insetos saem do estado de hibernação.

"Shunbun"
21 de março 0° Equinócio da Primavera; a duração do dia 

e da noite torna-se quase igual.

"Seimei"
5 de abril 15° Puro Esplendor; tudo parece fresco e puro.

"Kokuu"
20 de abril 30° Chuva de Grãos; banhos de chuva primaveral para os grãos.

TERMOS SOLARES DO OUTONO

Nome Data no calendário 
gregoriano

Longitude 
solar Significado

"Risshuu"
8 de agosto 135° Começo do Outono; sente-se a presença do outono.

"Shosho"
23 de agosto 150° Fim do Calor; sente-se menos calor.

"Hakuro"
8 de setembro 165° Orvalho Branco; vê-se orvalho branco na erva.

"Shuubun"
23 de setembro 180° Equinócio de Outono; duração do dia e da noite 

são praticamente iguais.

"Kanro"
8 de outubro 195° Orvalho Frio; o orvalho frio cai sobre a vegetação.

"Soukou"
23 de outubro 210° Chegada da Geada; é o momento da geada.

TERMOS SOLARES DO VERÃO

Nome Data no calendário 
gregoriano

Longitude 
solar Significado

"Rikka"
6 de maio 45° Início do Verão; sente-se a presença do verão.

"Shouman"
21 de maio 60° Menor Abundância; tudo cresce.

"Boushu"
6 de junho 75° Grãos no Ouvido; é o momento de plantar os grãos.

"Gueshi"
21 de junho 90° Solstício de Verão; a duração do dia torna-se mais longa.

"Shousho"
7 de julho 105° Calor Moderado; momento em que começa a deixar de chover e surge 

o calor.

"Taisho"
23 de julho 120° Grande Calor; dias mais quentes.
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TERMOS SOLARES DO INVERNO
Nome Data no calendário 

gregoriano
Longitude 

solar Significado

"Rittou" 7 de novembro 225° Começo do Inverno; sente-se a presença do inverno.

"Shousetsu" 22 de novembro 240° Neve Fraca; estação fria, onde a chuva se transforma em neve.

"Taisetsu" 6 de dezembro 255° Neve Forte; começa a nevar afincadamente.

"Toudji" 22 de dezembro 270° Solstício de Inverno; a duração do dia torna-se mais curta.

"Shoukan" 5 de janeiro 285° Frio Moderado; começo da época do frio.

"Daikan" 20 de janeiro 300° Grande Frio; dias mais frios.

A véspera do início de cada estação do ano (termo 
solar) era chamada de “Setsubun”. “Setsu” significa 
literalmente “divisão sazonal”. Entre todos os Setsu-
bun do ano solar, com o passar do tempo, aquele que 
adquiriu particular importância foi o que separa o fim 
do “Grande Frio” e o “Início da primavera”, ou seja, 
o dia 3 de fevereiro. O Setsubun obteve o estatuto 
de acontecimento imperial e de importância ritualís-
tica e simbólica, por estar associado à ideia do Sol 
que regressa com tudo o que acarreta: mudança de 
clima, despertar do corpo e da mente, expulsão dos 
espíritos malignos, renascimento simbólico e prepa-
ração para a época do plantio. 

A celebração deste dia com todas as suas práti-
cas e ritos parece ter nascido no período Muromatchi 
(1392-1573), era na qual o Japão viveu um período de 
paz interna que também favoreceu o florescimento 
das artes tradicionais japonesas, como a Cerimónia 
do Chá e outras práticas. 

Dentre todos os ritos celebrados neste dia nas ca-
sas dos japoneses, o mais famoso é, sem dúvida, o 
mamemaki, ou seja, o lançamento de grãos de soja 
tostada para afastar de casa e do novo período que 
se inicia, os espíritos nocivos e a negatividade. 

Normalmente, o chefe da família atira um pouco 
de soja torrada no interior ou na entrada da casa, ou 
então, a outro membro da família que usa uma más-
cara de Oni (criatura mitológica do folclore japonês 
semelhante a um demónio ou ogro). O lançamento 
dos grãos é acompanhado pela recitação do refrão 
“Oni wa soto; fuku wa utchi” (“Diabo para fora! Feli-
cidade e sorte para dentro!”). Após este ritual, cada 
membro da família come um feijão ou tantos feijões 
quantos forem os seus anos de vida.

A suposta origem deste rito remonta a um kyogen 
(forma cómica de teatro japonês tradicional, desig-
nado como importante tesouro popular do Japão), 
realizado no templo Mibu em Quioto:

“Certo dia, um ogro disfarçou-se e dirigiu-se à 
casa de uma velhinha, já viúva. Ele tinha um martelo 
mágico e com este, confecionou um lindo quimo-
no. Era um quimono tão bonito que a velhinha caiu 

em tentação. Pensou em roubá-lo da bolsa do ogro, 
embebedando-o primeiro. Não satisfeita com o qui-
mono, achou que também deveria roubar o martelo. 
Surpreendido pela ganância da velhinha, o ogro re-
velou a sua verdadeira identidade. Assustada, a ve-
lhinha começou a gritar e atirou-lhe com a primeira 
coisa que conseguiu agarrar: um punhado de grãos 
de soja. Devem ter feito muito mal ao ogro pois ele 
fugiu, deixando a velhinha sem o que ela queria, mas 
com mais sabedoria e saúde.”

O lançamento da soja tostada também é celebra-
do em templos e santuários e noutros grandes even-
tos com bastante popularidade.

Bem, bom Setsubun! 

Fonte: https://d3bbatwdaufxg9.cloudfront.net/content/2814/5811/3782/ 
02-20140203_Kitanotenmangu_Setsubunsai-83.jpg)
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Batata, batata-inglesa, batatinha, pataca, es-
corva, papa ou semilha (Solanum tuberosum) 

é uma planta perene da família das 
solanáceas. Os nomes podem 
referir-se tanto ao tubérculo 
comestível quanto à planta 
como um todo. A espécie 
teve origem no Cordilheira 
dos Andes, próximo ao Lago 
Titicaca, e foi levada a outras re-
giões do mundo por colonizadores europeus. (...)

Esta querida amiga, conhecida simplesmente 
por batata, apesar da sua origem ser as regiões 
andinas do Peru e da Bolívia, é um dos principais 
alimentos de origem vegetal cultivados no mundo, 
sendo apenas menos cultivada que a cana-de-açú-
car, o milho, o trigo e o arroz.

A batata propriamente dita é um tubérculo, ou 
seja, um órgão de armazenamento de nutrientes 
desenvolvido nos rizomas da planta, que por sua 
vez são caules que crescem abaixo do solo. Estes 
tubérculos são ricos em amido, contendo além dos 
hidratos de carbono, uma quantidade razoável de 
proteínas de alta qualidade, potássio e algumas vi-
taminas. 

A batateira é uma planta que pode atingir de 30 
cm a cerca de 1 m de altura. As suas flores podem 
ser brancas, rosas ou violetas, os seus frutos têm 1 
ou 2 cm de diâmetro e contêm algumas centenas 
de sementes.

Atualmente há mais de quatro mil variedades 
cultivadas de batata, com grande variação nos tu-
bérculos, principalmente de tamanho, forma, cor 
interna e externa.

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

BATATA

CLIMA
A batata cresce melhor em clima ameno, sendo 
que a temperatura ideal para o cultivo situa-se en-
tre 15°C e 25°C. Por outro lado, quando a tempera-
tura do solo ultrapassa 27°C, a formação dos tubér-
culos é inibida.

LUMINOSIDADE
A batateira necessita de boa luminosidade para 
crescer bem, com pelo menos algumas horas de 
luz solar direta diariamente. Em regiões de clima 
quente, a batata pode ser cultivada com sombra 
parcial.

SOLO
Plante a batata em solo bem drenado, sem pedras 
e outros detritos, fértil e rico em matéria orgânica. 
Solos argilosos pesados são menos adequados 
para o cultivo.

IRRIGAÇÃO
Irrigue de forma a manter o solo sempre leve-

(SOLANUM TUBEROSUM)
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mente húmido. O excesso de água facilita o surgi-
mento de doenças na plantação. Suspenda a irri-
gação nas duas últimas semanas antes da colheita.

PLANTAÇÃO
Em hortas domésticas, a plantação pode ser rea-
lizada com batatas que não apresentam sinais de 
doenças. O ideal é deixar as batatas em ambien-
te bem iluminado até que os brotos (ou rebentos) 
cresçam (cada olho do tubérculo produz um broto 
ou rebento). As batatas podem ser 
plantadas quando os brotos atin-
gem aproximadamente 2 cm de 
comprimento.
É possível utilizar tanto batatas 
grandes cortadas quanto bata-
tas de qualquer tamanho inteiras. 
Batatas grandes podem ser cor-
tadas para produzir mais plantas, 
bastando deixar pelo menos dois 
olhos ou brotos por pedaço. Os 
pedaços devem ser deixados em 
ambiente arejado ao menos por 
um dia para que as superfícies 
dos cortes sequem antes da plan-
tação.
Algumas cultivares de batata po-
dem também ser cultivadas a par-
tir de sementes retiradas do fruto 
da batateira, que são plantadas em sementeiras e 
posteriormente transplantadas quando têm pelo 
menos 4 folhas. Plantas originadas por sementes 
demoram mais a crescer e produzir, além de não 
apresentarem a uniformidade obtida pela planta-
ção de tubérculos, razão pela qual o uso das se-
mentes é normalmente utilizado somente para a 
obtenção de novas variedades.
As batatas podem ser cultivadas em vasos, sacos 
e recipientes, desde que estes tenham pelo menos 
30 cm de largura e de profundidade, que é o espa-

ço mínimo recomendado para a plantação de uma 
única batata-semente.

TRATOS CULTURAIS
O principal cuidado é não permitir que os tubércu-
los da planta (as batatas que serão colhidas) fiquem 
expostos à luz solar. Isso deixa as partes expostas 
da batata com uma cor esverdeada. Assim, amon-
toa-se terra junto aos pés das batateiras a cada 30 
dias, mantendo-se o solo com uma boa camada de 

cobertura de matéria orgânica ou 
palha.

Deve-se retirar as plantas que 
vão surgindo no meio delas…

COLHEITA
As batatas podem ser colhidas 
quando as ramas estão amarela-
das e os tubérculos se estão a sol-
tar com facilidade. Deixar a planta 
secar antes de iniciar a colheita 
permite que as batatas fiquem ar-
mazenadas por um período maior, 
mas é necessário que o solo não 
esteja húmido. A batata pode es-
tar pronta para ser colhida de 75 
dias a 180 dias (na maioria das ve-
zes, 100 a 150 dias), dependendo 
da cultivar, do clima e de outros 

fatores regionais.
A batateira é uma planta tóxica e suas ramas, fo-

lhas e frutos não devem ser utilizados na alimenta-
ção humana ou de animais. As batatas esverdeadas 
podem ainda ser consumidas se um bom pedaço 
da parte que estiver verde for retirado…

E pronto, ótimas colheitas e usufruto destas ma-
ravilhosas amigas!

Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata
             https://hortas.info/como-plantar-batata


