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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

AS TRÊS 
CALAMIDADES MAIORES

E AS TRÊS 
CALAMIDADES MENORES1

No Japão, desde eras remotas que se
ouve falar das três calamidades maio-

res causadas pelo vento, pela água e pelo 
fogo e das três calamidades menores que 
são a fome, a doença e a guerra. Escreverei 
a respeito do seu significado fundamental.

A causa do vento e da chuva são a ação 
purificadora no espaço entre o Céu e a Ter-
ra. O que ocasiona tal ação são as nuvens 
espirituais no Mundo Espiritual, ou seja, o 
acúmulo de impurezas invisíveis. Elas são 
dispersas pela força do vento e lavadas 
pela água das chuvas. Eis a finalidade das 
tempestades. Assim sendo, explicarei o 
que são essas nuvens espirituais e de que 
forma se acumulam. Elas são formadas a 
partir do Sonen e do espírito das palavras 
dos seres humanos. Ou seja, o Sonen que 
pertence ao Mal, como insatisfação, ódio, 
insulto, inveja, cólera, mentira, desejo de 
vingança, apego e outros mais, nublam o 
Mundo Espiritual.

Vejamos, a seguir sobre o espírito das 
palavras. Insatisfações em relação à Natu-

reza, como falar que o tempo é mau, que o 
clima é ruim e que a colheita de arroz é in-
suficiente; fazer críticas às pessoas, atacá-
-las verbalmente, gritar, ofender, mexericar,
falcatruar, acusar, lamuriar e outras coisas
do género, enfim, tudo o que tem origem no
Mal, nubla o Mundo do Espírito das Pala-
vras, que se posiciona logo após o Mundo
do Sonen. Quando o acúmulo desses diver-
sos tipos de nuvens espirituais ultrapassa
certo limite, surge um tipo de toxina que
acaba por causar distúrbios à vida huma-
na. Por esse motivo, ocorre uma purificação
natural. Isto é uma Lei do Céu e da Terra.

Como dito anteriormente, as nuvens no 
Mundo Espiritual, ao mesmo tempo que 
influenciam a saúde do ser humano, afe-
tam também a vegetação, em especial, os 
produtos agrícolas. Isso resulta numa pés-
sima safra e no alarmante aparecimento de 
pragas. Consequentemente, esse é o moti-
vo pelo qual, atualmente, surgiram insetos 
nocivos que secam pinheiros e cedros em 
todas as regiões do Japão. Portanto, en-

1 “Três calamidades” é uma expressão budista para designar a trilogia de infortúnios que afetam o ser humano. As 
maiores são desastres naturais ocasionados pelo fogo, pela água e pelo vento. As menores são calamidades de origem 
humana, que consistem nas guerras, surtos de doenças e fome.

https://youtu.be/EhgUUBskmLg?t=2327
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quanto não houver um grande progresso 
dos seres humanos, será difícil evitar que 
isso ocorra. Ou seja, os erros cometidos pe-
los próprios japoneses, estão a provocar a 
morte dos pinheiros e dos cedros do país. 
Portanto, deve-se tomar bastante cuidado 
com o Sonen e o espírito das palavras do 
ser humano.

Ao contrário dos desastres naturais cita-
dos, todos sabem que as calamidades cau-
sadas pela influência do ser humano tam-
bém são terríveis. Principalmente a guerra, 
é a que provoca maiores danos ao Homem. 
Vou escrever uma tese incomum sobre a 
causa das guerras. Por ser algo inesperado, 
gostaria que os leitores a lessem com toda 
a atenção.

A guerra é, evidentemente, uma luta cole-
tiva e nota-se que, até hoje, a humanidade 
demonstrou maior tendência de apreciar o 
conflito do que a Paz. Isto não se limita ape-
nas no âmbito internacional, pois ao obser-
var atentamente cada região de um país, ve-
remos que praticamente não há locais sem 
conflito. Repartições públicas, empresas, 
associações, enfim, em qualquer agrupa-
mento de indivíduos inevitavelmente ocor-
rem conflitos ininterruptos nos bastidores, 
nos quais as pessoas vivem a criticar e a 
discriminarem-se umas às outras. Obser-
vam-se, ainda, disputas entre concorrentes 
comerciais, discussões no lar entre cônju-
ges, entre irmãos ou entre pais e filhos, con-
flitos entre amigos, etc. Realmente, o ser 
humano gosta muito de desavenças. Nota-
mos com frequência que ocorrem conflitos 
até mesmo no interior dos transportes ou 
nos passeios. Nem sequer é preciso dizer o 
quanto os conflitos se fazem presentes no 
quotidiano dos seres humanos. Assim sen-

do, vou explicar qual a origem da natureza 
belicosa do ser humano.

Todas as pessoas possuem os mais di-
versos tipos de toxinas, sejam elas congé-
nitas ou adquiridas. Essas toxinas concen-
tram-se nos locais em que os nervos são 
mais ativos. De acordo com a minha teoria, 
estes locais ficam acima do pescoço. En-
quanto se está acordado, mesmo que os 
braços e as pernas estejam em descanso, 
as funções do cérebro, dos olhos, do nariz, 
da boca e dos ouvidos estão em atividade 
e não param um segundo sequer. É natural, 
portanto, que as toxinas se reúnam nas pro-
ximidades desses órgãos, o que é também 
a causa do enrijecimento nas proximidades 
do pescoço e dos ombros de que muitos 
se queixam. As toxinas acumuladas, com 
o passar do tempo, solidificam-se e quan-
do a solidificação dos nódulos atinge certo
estágio, surge uma ação contrária que, em
outras palavras, consiste numa ação de dis-
solução e eliminação, à qual damos o nome
de ação purificadora. Essas ocasiões, infali-
velmente, são acompanhadas pela febre,
que é a ação de dissolução dos nódulos
para facilitar a eliminação das toxinas, pois
elas tornam-se líquidas. Essa purificação
natural é a gripe, sendo que a excreção de
catarro, a coriza, o suor e outros sintomas
representam essa eliminação. A maioria
das pessoas, apesar de aparentarem es-
tar em condições normais, encontram-se
constantemente sob a ação purificadora
de uma gripe extremamente suave. Por ser
algo praticamente impercetível, a pessoa
considera-se saudável, no entanto, pessoas
como essas, jamais têm uma saúde ver-
dadeira. Isto porque, caso se submetam a
um exame minucioso, será constatada,
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infalivelmente, a existência de uma febre 
branda em toda região da cabeça até aos 
ombros. Nota-se, inevitavelmente, uma 
leve sensação de peso na cabeça, cefaleia, 
secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, 
periodontite, enrijecimento do pescoço e 
dos ombros, entre outros sintomas. Devi-
do a isso, sentimos uma certa indisposição 
ininterrupta, que merece cautela e é esta 
que provoca a ira, que se materializa num 
conflito, que, por sua vez, culmina na guer-
ra. Assim sendo, não há outro meio para ex-
tinguir a natureza belicosa do ser humano a 
não ser eliminar tal indisposição. Segundo 
este princípio, qualquer pessoa, nesta si-
tuação, não se incomoda quando está en-
tusiasmada, mas, quando se sente contra-
riada, não consegue conter a ira. Creio que 
praticamente todos já passaram por essa 
experiência. A seguir, citarei um exemplo.

Existem bebés que choram com fre-
quência. Dizem que é porque são chorões 
ou temperamentais, mas, se examinarmos 
estes recém-nascidos, infalivelmente será 
constatado que eles têm febre branda na 
cabeça e na região dos ombros. Também 
existem muitos bebés com os ombros rijos. 
Através do Johrei da nossa Igreja, as toxinas 
diminuirão, a febre cessará, eles deixarão 
de chorar constantemente e ficarão cura-
dos por completo. Além disso, crianças que 
se irritam facilmente e possuem a nature-
za de desobedecer aos pais têm, infalivel-
mente, sintomas semelhantes aos dos re-
cém-nascidos. Logo, também são curadas 
por meio do Johrei, tornam-se obedientes, 
passam a detestar o conflito e o seu nível 
de aproveitamento escolar também melho-
rará. As discussões entre o casal também 
têm a mesma origem, sendo que estas se 

harmonizam através do Johrei.
Pelo que foi exposto, já que a causa fun-

damental do conflito é a febre decorren-
te da dissolução das toxinas na cabeça 
e nas proximidades dos ombros, curá-la 
por completo é o único meio para o solu-
cionar. Portanto, não será exagero afirmar 
que, apesar da imensidade deste mundo, o 
Johrei da nossa Igreja é o único e inigua-
lável método para a radical eliminação do 
conflito. Isso não se limita à guerra, pois o 
mesmo pode ser dito em relação a todos 
os problemas que hoje constituem motivo 
de sofrimento, tais como ideologias destru-
tivas e outros pensamentos conflituantes 
entre as classes sociais, os quais se origi-
nam da insatisfação proveniente da indis-
posição. Além disso, muitos, para fugirem 
dela, inconscientemente procuram estímu-
los fortes que, evidentemente, resultam no 
surgimento do alcoolismo, da luxúria, da 
preguiça, das brigas e dos crimes.

Os ambiciosos materialistas de cada 
época, fazendo mau uso deste princípio, 
estimulam a insatisfação, provocam guer-
ras e ocasionam revoluções sociais de ca-
ráter nocivo. Consequentemente, para se 
estabelecer a paz eterna sobre a Terra, em 
primeiro lugar, deve-se erradicar a indispo-
sição de cada ser humano e aumentar-lhe 
o bem-estar. Não há dúvida de que, isto re-
sultará na abominação do conflito e no sur-
gimento de amantes da Paz.

Saibam todos que apenas a nossa Igre-
ja tem força para esclarecer o princípio ex-
posto e na prática, apresentar resultados 
concretos.

13 de agosto de 1949
Alicerce do Paraíso vol. 2
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proprietários da empresa tornaram-se pos-
sessivos, prepotentes e controladores em 
relação ao trabalho que vínhamos a desen-
volver. As responsabilidades eram alteradas 
semanalmente, até os postos de trabalho 
eram mudados. Tudo isto causava grande 
desconforto e sofrimento aos elementos do 
grupo.

A gota de água aconteceu no pico da pan-
demia, quando propusemos o teletrabalho 
e se manifestaram completamente contra, 
pois assim não conseguiam controlar o que 
as pessoas faziam. Nem pensar!

Comecei então a aperceber-me de uma 
faceta que desconhecia. O proprietário da 
empresa era amigo de longa data e sempre 
tive o desejo de trabalhar com ele, mas ago-
ra confrontava-me com uma realidade que 
nunca pensei ser possível.

Todos os dias pedia a Meishu-Sama que 
me desse a permissão de descobrir a ma-
neira de lidar com este problema. Comecei 
a recordar o pai do meu amigo, uma pessoa 
calma e tranquila e senti o desejo de acres-
centar o seu nome à minha lista de Ante-
passados.

Iniciei uma oração diária pelos Antepas-
sados, sugerida pela Ministra Responsável, 
acompanhada por um donativo especial 
para a Reforma da Sede Central.

Entretanto, na empresa continuava a con-
fusão. Apesar de ter duplicado a faturação 
em tempo de pandemia, não foram renova-
dos contratos, o que originou uma sobre-
carga de trabalho. Os objetivos passavam 
por copiar empresas concorrentes, em de-
trimento das nossas ideias e campanhas. 
Apesar dos esforços em animar a equipa, 
sentia muita ansiedade e desmotivação. 
As manhãs começavam a ser complicadas, 
custava-me sair de casa para ir trabalhar. 

Chamo-me José
Rodrigues da Sil-

va Cajado sou mem-
bro desde fevereiro 
de 2013 e dedico no 
Núcleo de Johrei de 
Amadora e Sintra.

Em dezembro de 
2019, comecei a traba-
lhar no departamento 
de marketing na em-
presa de um amigo de 
infância. Era algo que 
desejava já há algum 
tempo e que me dei-
xou muito feliz e ex-
tremamente grato por 

finalmente se ter concretizado. Deixava para 
trás uma carreira ligada à produção de re-
vistas, numa altura em que o setor atraves-
sava grandes dificuldades. 

Nos primeiros meses vivia numa “bolha” 
de felicidade, o trabalho era intenso e entu-
siasmante. Entretanto, chegou a pandemia 
e tudo mudou.

A empresa não fechou durante o confi-
namento, o que nos permitiu continuar a 
trabalhar diariamente e a manter os nossos 
salários. Enquanto isso, os meus ex-colegas 
telefonavam-me a dizer que estavam em 
casa e apreensivos sobre o futuro. 

Todos os dias agradecia a Deus e a 
Meishu-Sama esta mudança que tinha vin-
do, não quando eu desejava, mas na altura 
certa. Sentia uma grande proteção e, além 
do donativo diário, do dízimo mensal, come-
çámos também a fazer donativos especiais 
de agradecimento. 

Devido à incerteza, ao medo provocado 
pelos confinamentos sucessivos e às regras 
laborais que todas as semanas mudavam, os 

“Aprendi que o 
apego material 

e o apego à 
preocupação 

têm uma 
influência 

negativa nas 
nossas vidas.”

https://youtu.be/EhgUUBskmLg?t=3015
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gratidão pela concretização dessa proposta 
de trabalho. Paralelamente, a minha mulher 
iniciou um donativo diário, como agradeci-
mento por esta perspetiva de mudança.

Em dezembro de 2021, tive a permissão 
de ver concretizada a nova proposta de tra-
balho. Despedi-me com muita gratidão da 
empresa onde trabalhei dois anos em con-
texto de pandemia e que, apesar das nossas 
divergências, sempre cumpriu com as suas 
obrigações. 

Agora integro os quadros de uma em-
presa jovem, com ideias frescas, objetivos 
concretos e virada para o futuro. Melhorei 
as minhas condições de trabalho e tenho a 
permissão para trabalhar a partir de casa e 
fazer a gestão do meu tempo, algo que há 
muito desejava.

Olhando para trás, percebo que nos últi-
mos 5 anos fechei vários ciclos e com isso, 
aprendi que o apego material e o apego à 
preocupação têm uma influência negativa 
nas nossas vidas e também, que as nossas 
ações desencadeiam reações proporcio-
nais.

O facto de todas estas mudanças terem 
ocorrido sempre em novembro, depois do 
Culto Anual pela Salvação dos Antepassa-
dos, levam-me a pensar que, no Mundo Es-
piritual, os meus Antepassados continuam 
ativos, a influenciar o meu futuro.

Além do dízimo mensal, continuo a fazer 
diariamente a oração pelos Antepassados, 
acompanhada de um donativo especial 
para a Reforma da Sede Central. Aumentei 
de uma para duas horas a transmissão de 
Johrei à minha mulher e, sempre que posso, 
pratico auto-Johrei. Continuo a dedicar na 
locução dos Ensinamentos nos Cultos Men-
sais da Sede Central, na paginação do Bole-
tim Informativo e nas publicações editadas 

A minha mulher via-me tão consternado 
que me aconselhou a abandonar a empre-
sa; preferia passar dificuldades a ver-me na-
quele estado. 

Como ía almoçar a casa, começou a trans-
mitir-me Johrei depois do almoço, o que me 
permitia iniciar a tarde com uma dose extra 
de energia. O tempo ia passando e eu co-
mecei a não me preocupar e a agradecer o 
trabalho que tinha, tentando executá-lo com 
o maior profissionalismo possível.

No verão de 2021, fui sondado para inte-
grar um projeto editorial. O convite foi-me 
feito por um antigo colega, do tempo em 
que eu trabalhava na produção de revistas. 
Ele tinha sido vítima de uma reestruturação 
e foi despedido nas vésperas de ser pai. 
Nesse dia, apoiei-o e incentivei-o a fazer o 
seu próprio caminho, dizendo-lhe: “Acredita 
que Deus tem outros planos para ti, portan-
to aproveita e torna realidade os sonhos que 
tens partilhado comigo”.

Agora, essa pessoa que eu apoiei num 
momento difícil, insistia em contratar-me 
para um projeto muito aliciante, com con-
dições que vinham de encontro às minhas 
pretensões.

Cheguei a casa e agradeci a Meishu-Sa-
ma a oportunidade que me estava a ser 
concedida e que aceitaria se me fosse dada 
essa permissão. Estranhamente não senti 
pressa, preocupação ou ansiedade como 
acontecera no passado, apenas aguardava 
pelo tempo certo. 

Além da prática diária do Johrei, continuei 
a fazer a oração diária pelos Antepassados, 
acompanhada por um donativo especial 
para a Reforma da Sede Central. 

Assumi também o compromisso do dona-
tivo de esforço máximo, prometendo doar o 
meu primeiro ordenado na totalidade, como 
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pela Igreja Messiânica Mundial de Portugal. 
Faço esta dedicação com felicidade e gra-

tidão, embora tenha de  superar o cansaço e 
a falta de tempo, entrando muitas vezes pela 
madrugada dentro para a conseguir concre-
tizar. Mas, este esforço já me permitiu viver 
uma maravilhosa experiência.

Foi numa semana onde o ritmo do trabalho 
e stress estavam no seu máximo. Chegava a 
casa muito cansado, continuava a trabalhar 
e, no fim do jantar, ainda não tinha levantado 
o prato e já os olhos se fechavam. Desabafei
com a minha mulher: estou exausto, não sei
como é que amanhã vou conseguir fazer o
meu trabalho na empresa e fechar o Boletim
Informativo da IMMP à noite.

Antes de me deitar orei a Meishu-Sama 
e pedi-lhe ajuda. Precisava de recuperar a 
energia para conseguir paginar o Boletim, 
para não correr o risco de haver um atraso 
que impedisse a sua distribuição nas Unida-
des Religiosas, a tempo e horas.

Caí na cama como se fosse uma pedra. 
Durante a madrugada senti frio e arrepios, 
como se o meu corpo estivesse a ser envol-
vido por alguma coisa parecida com um ne-
voeiro. Com os olhos fechados, lembro-me 
de ter pensado que devia estar a sonhar, fiz 

um breve pedido de proteção a Meishu-Sa-
ma e continuei a dormir, mas sempre com 
aquela sensação de que algo percorria o 
meu corpo.

De manhã, saltei da cama assim que ouvi o 
despertador. Quando contava esse sonho à 
minha mulher, apercebi-me que já não sen-
tia a exaustão do dia anterior. Pelo contrário, 
estava com uma energia que já não sentia 
há muito tempo. O dia de trabalho correu 
tão bem, que não precisei de levar trabalho 
para casa e à noite consegui paginar rapida-
mente o Boletim, sem qualquer sombra de 
cansaço. Mais trabalho houvesse e eu esta-
ria pronto para o enfrentar.

   Ainda não percebo como aconteceu, 
mas sinto que naquela madrugada recebi a 
permissão de ter as condições necessárias 
para não atrasar essa dedicação.

Continuo a entregar a Deus e a Meishu-
-Sama aquilo que não entendo ou que não
consigo resolver, da mesma forma que acei-
to com a maior gratidão e dedicação tudo o
que me é concedido.

Agradeço a Deus, a Meishu-Sama e aos 
meus Antepassados, as oportunidades e 
proteção recebidas. 

Muito obrigado!

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? Es-

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

deço 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 frequentado-
res que estão a participar nesta transmis-
são online, tanto em Portugal, como em 
outros países. Sejam todos muito bem-vin-
dos! (Palmas)

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - MARÇO 2022

https://youtu.be/EhgUUBskmLg?t=3584
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Recentemente, fomos surpreendidos 
com as tristes notícias do conflito no Leste 
Europeu e desde então, temos vindo a orar 
diariamente pela Paz Mundial. Nos Cultos 
diários, em todas as Unidades Religiosas, 
vamos continuar a orar em uníssono para 
que os países envolvidos possam encon-
trar uma solução harmoniosa para este 
conflito.

O Ensinamento do Culto de hoje, tem 
como título “As três calamidades maio-
res e as três calamidades menores”. A 
expressão “três calamidades” tem origem 
no budismo e designa a trilogia de infortú-
nios que afetam o ser humano. As maiores 
são desastres naturais ocasionados pelo 
fogo, pela água e pelo vento. As menores 
são calamidades de origem humana, que 
consistem nas guerras, surtos de doenças 
e fome.

Meishu-Sama orienta-nos que, além dos 
desastres naturais, as calamidades cau-
sadas pelo homem também são terríveis, 
principalmente a guerra, pois é a que pro-
voca maiores danos.

 A esse respeito, Meishu-Sama reve-
lou-nos uma nova tese sobre a causa das 
guerras, pedindo-nos que a aprofundemos 
com a máxima atenção.

A guerra, como todos sabemos, é uma 
luta coletiva e historicamente, o ser huma-
no sempre demonstrou maior tendência 
para o conflito, em detrimento da paz. Essa 
propensão não se limita aos países, mas 
acontece também, a nível individual. Desa-
venças no lar entre cônjuges, irmãos, pais 
e filhos, no trabalho, etc. Onde quer que se 
reúnam pessoas, nota-se com frequência 
essa tendência.

Assim sendo, Meishu-Sama esclare-

ce a verdadeira causa da belicosidade do 
ser humano. Todos nós possuímos vários 
tipos de toxinas, que se concentram nos 
locais de maior atividade nervosa, isto é, 
da cabeça até aos ombros. Com o passar 
do tempo, essas toxinas solidificam-se, 
formando nódulos e, quando atingem um 
certo ponto, torna-se necessária a sua dis-
solução e eliminação, que Meishu-Sama 
denominou como “ação purificadora”.

Este processo é acompanhado pela fe-
bre, que tem como objetivo a liquefação das 
toxinas, para serem eliminadas com maior 
facilidade. Essa purificação natural denomi-
na-se gripe, que é caracterizada pela elimi-
nação de catarro, coriza, suor, etc.

Entretanto, apesar da maioria das pes-
soas acreditar ser saudável, encontram-se 
num estado constante de suave purifica-
ção, através de uma febre branda, da cabe-
ça até aos ombros, que provoca uma per-
manente indisposição. Este estado febril é 
a origem da ira, que evolui para o conflito e 
este é o princípio da guerra.

Meishu-Sama orienta-nos claramente:
  
“Pelo que foi exposto, já que a causa 
fundamental do conflito é a febre de-
corrente da dissolução das toxinas na 

cabeça e nas proximidades dos ombros, 
curá-la por completo é o único meio 
para o solucionar. Portanto, não será 
exagero afirmar que, apesar da imen-

sidade deste mundo, o Johrei da nossa 
Igreja é o único e inigualável método 
para a radical eliminação do conflito. 

Isso não se limita à guerra, pois o mes-
mo pode ser dito em relação a todos 
os problemas que hoje constituem 

motivo de sofrimento.”
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Observa-se que, no geral, as pessoas 
dão mais importância ao conflito exter-
no, de terceiros, do que aos seus próprios 
conflitos.

A esse respeito, dias atrás, fui procura-
do por um membro que se lamentava da 
atual situação da guerra. Indignado com 
a invasão armada, em vez de buscarem 
uma solução diplomática para o proble-
ma, considerava um absurdo esse tipo de 
comportamento e perguntou-me o que 
achava sobre o assunto. Conhecendo-o 
há bastante tempo, sei que vive um sério 
conflito com os vizinhos; reciprocamente 
se ofendem, tendo chegado até a ação ju-
dicial. Respondi-lhe, com a seguinte per-
gunta: “Como está o conflito com os seus 
vizinhos? Conseguiu resolver o problema 
através do diálogo ou a desavença e as 
ofensas ainda continuam?” Ao que ele me 
respondeu: “O que tem a ver uma coisa 
com a outra?!” Disse-lhe: “Tem tudo a ver, 
pois o princípio é o mesmo! Dar opinião 
de como os outros devem resolver os 
conflitos, é fácil; difícil é aplicar essa teo-
ria na nossa própria vida!”

Tentando mudar de assunto, comentou 
que estava a empenhar-se nas campa-
nhas humanitárias em prol das vítimas da 
guerra. Concordei plenamente e elogiei 
a sua nobre iniciativa, mas perguntei-lhe 
se, na sua vizinhança, na sua freguesia, na 
sua cidade, também não havia pessoas 
necessitadas e se ele, alguma vez, tinha 
procedido da mesma forma com elas. Ao 
que ele, visivelmente envergonhado, dis-
se que não. Ajudar a quem está a sofrer 
longe, porque vemos nos telejornais, é fá-
cil. Difícil é ver e conseguir ajudar quem 
está a sofrer, em silêncio, perto de nós.

Meishu-Sama, por ocasião da fundação 
da Igreja, em 1 de janeiro de 1935, orien-
tou-nos:

“O mundo é formado por países; os 
países são constituídos por cidades, 
bairros e vilas; estes são compostos 

por famílias, e estas, por indivíduos. Por 
isso, se o indivíduo, que é a unidade, 
não for salvo, não há condições para 

que o mundo o seja.
O indivíduo é salvo e aperfeiçoa-se; 

ampliando-se isto, o mundo será salvo e 
se aperfeiçoará. Assim, em primeiro lu-

gar, é preciso que o indivíduo 
seja salvo.”

Esta orientação serve para todos nós, 
pois, quando criticamos o comportamen-
to e os problemas dos outros, perdemos 
a conexão com a nossa própria realida-
de interior. É de vital importância não 
esquecermos o que Meishu-Sama nos 
orienta, no Ensinamento “Vença o seu 
próprio mal”, do Alicerce do Paraíso vol. 
III, edição portuguesa:

“No íntimo de cada ser humano 
ocorre, constantemente, um conflito 

entre o Bem e o Mal. (...) No fundo, a luta 
sem tréguas entre o Bem e o Mal é a 

pura realidade na qual vive o ser huma-
no. (...) O espírito protetor primário de-

termina o Bem absoluto. Por conseguin-
te, é preciso ampliar a sua força, a qual 
domina o Mal na sua totalidade. Assim, 
o ser humano deve estar sempre atento 
ao desenvolvimento dessa força e, para 

isso, o único recurso é orar a Deus e 
aprofundar a fé.”
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A prática das três Colunas da Salvação 
deve ter sempre por objetivo esse fortaleci-
mento e transformação interior.

O Johrei, inicialmente, pode até ser prati-
cado para resolver problemas; na fase “in-
fantil” da fé, que visa receber benefício, é 
até aceitável. No entanto, crescendo, deve-
rá, naturalmente, ter a finalidade altruísta de 
salvação do próximo.

A Agricultura Natural, não objetiva apenas 
a produção agrícola sem químicos. Desen-
volve-se uma profunda gratidão pelo solo e 
respeito pelas Leis da Natureza. Todos nós 
sabemos que a sua prática requer dedica-
ção e acompanhamento, desde a fase da se-
menteira até à colheita. Podemos fazer uma 
analogia entre a prática agrícola e a prática 
de virtudes, ou seja, não basta apenas se-
mear boas ações; é necessário cultivá-las, 
cuidando e acompanhando as pessoas para 
se colher bons frutos, isto é, quando elas 
passam a fazer o mesmo pelo próximo.

Na prática do Belo de alto nível, confecio-
namos e distribuímos Flores de Luz, com o 
propósito de fazermos os outros felizes. Mas 
estamos igualmente a cultivar esse Belo no 
nosso interior, nos nossos sentimentos, pa-
lavras e ações?

As três calamidades menores, sendo pro-
vocadas pelo homem, só poderão ser so-
lucionadas pela transformação interior do 
indivíduo. Entre elas, já abordámos a guerra 
e os surtos de doenças. No entanto, sobre 
a fome no mundo, pouco ou quase nada 
se fala nos meios de comunicação. As pes-
soas ficaram impressionadas anteriormen-
te com o número de mortes pela pandemia 
e agora, estão logicamente chocadas com 
as mortes pela guerra, mas, os senhores 
têm ideia de quantas crianças morrem dia-

riamente, no mundo, por inanição? 
Segundo as estimativas de mortalida-

de infantil divulgadas pela UNICEF e pela 
OMS, por dia, morrem de fome mais de 17 
mil crianças com menos de 10 anos, ou seja, 
uma a cada 5 segundos. Esta situação seria 
facilmente resolvida se a política económica, 
dos países ricos, tratasse de forma humana 
os países mais carenciados, porém, isso os 
meios de comunicação não divulgam, por 
não ser do interesse das classes dominan-
tes que, egoisticamente, não abrem mão 
dos seus privilégios económicos!

Observando a Grande Natureza, que é 
perfeita, cada animal faz uma reserva de 
alimentos proporcional à sua necessidade 
de sobrevivência. Por exemplo, um esquilo, 
chega a armazenar até 10 mil nozes por ano. 
Se um deles passasse a recolher 1 milhão 
de nozes, seria considerado pela ciência 
uma aberração e seria objeto de estudo, 
pois, além de estar a guardar uma quanti-
dade infinitamente superior à sua necessi-
dade, estaria também a quebrar o equilíbrio 
alimentar dos outros, levando-os à fome e, 
consequentemente, à morte. Acredito que 
todos concordamos com este exemplo da 
Natureza, não é verdade? No entanto, entre 
os seres humanos, que se orgulham de ser 
“animais racionais”, apesar de haver quem 
acumule uma riqueza desproporcional, 
muito além das suas necessidades, todos 
consideram normal, admiram e desejam 
seguir o seu exemplo. A verdadeira riqueza, 
concedida por Deus, é ter o que se precisa, 
na quantidade necessária, na hora certa.

Passamos os últimos dois anos a ser 
“bombardeados”, o dia inteiro, com todo 
o tipo de informação sobre a pandemia e, 
por incrível que pareça, ninguém chegou  
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sequer perto da Verdade revelada por Deus 
a Meishu-Sama. Hoje, de uma hora para a 
outra, já ninguém fala mais desse assun-
to e só se fala de guerra. Os meios de co-
municação estão repletos de especialistas 
no assunto, mas, novamente, ninguém se 
aproxima da verdadeira causa do problema, 
conforme Meishu-Sama nos revelou no En-
sinamento que acabámos de ouvir.

No Culto de hoje, ouvimos a maravilho-
sa Experiência de Fé do Sr. José Cajado e, 
na verdade, é já a terceira relacionada com 
a parte profissional. Analisando todo este 
percurso, constatamos que, ao longo des-
ses anos, graças à sua prática da fé, foi en-
frentando, gradualmente, as diversas situa-
ções, de forma despreocupada e serena.

Com a pandemia, contrariamente ao que 
aconteceu com os seus ex-colegas, não per-
deu o emprego e pôde continuar a susten-
tar a sua família. Apesar de ter vivido uma 
situação de grande stress com o proprie-
tário da empresa, não fugiu do problema e 
graças ao recebimento diário de Johrei com 
a sua esposa, no horário de almoço, passou 
a desapegar e a agradecer o trabalho que 
tinha, esforçando-se para cumprir as suas 
tarefas com ainda mais profissionalismo.

Intensificou a prática do donativo de gra-
tidão, deu continuidade às suas dedicações 
na locução e paginação do Boletim Infor-
mativo, superando as dificuldades de horá-
rio e de cansaço após o trabalho.

Outro ponto importante a ressaltar é que 
ele, através do seu amor e empenho na prá-
tica de virtudes, esforçando-se para ajudar 
os seus colegas nos momentos difíceis, foi 
criando méritos para receber naturalmente 
aquilo que tanto desejava em termos pro-
fissionais.

Assim, aprendeu que o apego material e 
o apego à preocupação nos influenciam ne-
gativamente, conforme Meishu-Sama nos 
orienta no Ensinamento “O ego e o apego”, 
do Alicerce do Paraíso vol. IV, edição portu-
guesa:

“Não sofra pelo que ainda não ocorreu 
e nem pelo que já passou.”

Por fim, relata-nos que continua a entre-
gar a Deus e a Meishu-Sama aquilo que 
não entende ou que não consegue resolver, 
da mesma forma que aceita com gratidão e 
espírito de dedicação tudo o que lhe é con-
cedido.   

 Para concluir as minhas palavras, 
gostaria de enfatizar o Ensinamento do 
Culto Mensal do mês de janeiro, “O Divino 
Drama”, onde Meishu-Sama nos orienta:

“À medida que a Nova Era avança e que 
cresce a atuação do espírito do fogo, a 
doença, ou purificação, também se in-

tensificará. Cada vez mais calamidades, 
como guerras e catástrofes naturais, po-
dem ocorrer até o mundo experimentar 
uma época de pavor. De um modo geral, 
os messiânicos podem representar o pa-
pel de espectadores nas cenas de guerra. 
Contudo, nas cenas de enfermidades, de-
verão ter ativo empenho. Servir à huma-
nidade é mais digno do que representar 

papéis de violência ou destruição.”

A nossa eterna gratidão a Deus e a 
Meishu-Sama por nos terem revelado qual 
é a nossa missão e por nos permitirem 
cumpri-la!

Muito obrigado e um bom mês a todos!
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Realizou-se, no dia 5 de março, pelas 
19 horas, a Assembleia Geral Ordinária 
- 2022 da Igreja Messiânica Mundial de 
Portugal, a partir da Sede Central, pre-
sencial e por videoconferência, com a 
presença dos Ministros e dos represen-
tantes dos membros de todas as Unida-
des Religiosas. 

Nesta Assembleia Geral, além de ou-
tros assuntos, foram aprovados, por 
unanimidade, o Relatório de Gestão, Ba-

lanço e Contas, apresentados pela Di-
reção, bem como o Relatório e parecer 
do Conselho Fiscal, referentes a 2021; e 
também, igualmente por unanimidade, o 
Plano Anual de Atividades do orçamen-
to para 2022, apresentados pela Direção 
da Igreja.

Para mais informações, consulte, por 
favor, o seu Ministro responsável ou o 
representante dos membros da sua Uni-
dade Religiosa.  

ASSEMBLEIA GERAL  
ORDINÁRIA DA IMMP - 2022
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M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M

O AMOR 
DE MEISHU-SAMA

Meishu-Sama ensinou-nos:
“Aja sempre com amor e Makoto*.”
Até hoje, emociono-me quando me 

recordo do amor de Meishu-Sama e 
a atenção que dispensava a tudo e a 
todos.

Acredito que, quando conseguirmos 
compartilhar desse sentimento, por 
pouco que seja, o ambiente ao nosso 
redor e o das famílias em geral serão 
verdadeiramente harmoniosos.

Um Servidor

NÃO DEVEMOS 
SER EXTREMISTAS

Certa ocasião, durante os trabalhos 
de caligrafia, Meishu-Sama disse o 
seguinte:

“Quando não sabemos se a tinta 
está fraca ou forte, é que está na den-
sidade ideal. Quem conseguir isso é 
um herói. Normalmente, quando co-
mento que a tinta está forte demais, 
as pessoas acabam por torná-la mui-
to fraca e vice-versa. A isso denomi-
no ‘extremismo’. Na política também 
ocorre o mesmo: enquanto houver a 
direita e a esquerda, é sinal de que 
ainda não é verdadeira. Atingir o pon-
to de equilíbrio é muito fácil, embora 

todos afirmem o contrário. Eu sempre 
ajo dentro desse ponto.”

Entretanto, diante das dificuldades, 
nós tendemos ao extremismo, que 
nos leva ao estado infernal, embora 
saibamos que o ponto de equilíbrio é 
que caracteriza o estado celestial.

Um Servidor

NÃO DÊ OUVIDOS 
A INTRIGAS

Certa vez, começou um burburinho 
no cómodo contíguo àquele em que 
Meishu-Sama se encontrava.

Eu estava no mesmo aposento que 
Ele e apercebi-me, quando o tom das 
vozes do outro lado foi aumentando 
tanto, que o que falavam ficou per-
feitamente audível para nós. O pior é 
que o assunto versava sobre o próprio 
Meishu-Sama. Era uma discussão as-
sim: “Ele é entendido” ou “Ele não é 
entendido”, o que me levou a ficar in-
quieto.

Entretanto, Meishu-Sama permane-
ceu totalmente alheio a tais comen-
tários. Lembro-me que fui profunda-
mente tocado por aquele Seu modo 
de agir, conservando-se compenetra-
do no que estava a fazer, em perfei-
ta conformidade com o Ensinamento 
que diz: “Não dê ouvidos a intrigas.”

Um Presidente

* Makoto: Sinceridade, fé, amor, lealdade, honestidade, fidelidade, cordialidade, verdade, devoção, correção,  
constância e altruísmo.
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AT I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  D U R A N T E  O  M Ê S  N A  S E D E  C E N T R A L

AGRICULTURA NATURAL - REFORMA DA HORTA 
E JARDIM E PLANTAÇÃO DE MUDAS

Participantes na dedicação de Agricultura Natural - Reforma da horta e jardim e plantação de mudas

Limpeza do terreno e preparação do solo para plantação Limpeza do terreno e preparação do solo para jardim
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Preparação das sementeiras

Plantação de mudas de alface

Canteiros com favas, tomate, beterraba e couve 

Preparação do solo para plantação de batata

Aromáticas e várias especialidades de alface e couve 

Canteiros com cebola, alho francês e plantação de batata
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Plantação de magnólia branca Plantação de arbusto em plena floração

Plantação de magnólia violeta

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 20h

939 286 843  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 20h

916 728 138 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 20h

917 014 763 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 17h

965 683 919 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 19h

911 591 458 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 16h30

966 136 936 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

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NO JARDIM
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Cultivada desde há mais de 2 mil anos, 
foi muito apreciada por determinadas 

classes sociais da Grécia antiga. As primei-
ras cenouras eram de cor branca, amarela 
e púrpura e não cor de laranja. As varieda-
des atuais provêm de modificações destas 
variedades, iniciadas no século XVII, pelos 
holandeses.

A cenoura apresenta uma grande diver-
sidade a nível da forma, do comprimento e 
da cor. Podemos distinguir vários tipos en-
tre os quais: Nantes, Chantenay, Parisien-
se, Amsterdam, Flakkee e Imperador.

O mercado em fresco está dominado 
pela cenoura tipo Nantes que corresponde 

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

A CENOURA

a uma raiz cilíndrica lisa, bem arredonda-
da na extremidade, com colorido intenso e 
isenta de colo verde ou violeta.

A cenoura prefere terrenos arenosos ou 
areno-limosos, profundos, bem drenados 
e ricos em matéria orgânica (M.O.). A ce-
noura não resiste em absoluto à acidez do 
terreno e é geralmente considerada como 
uma cultura hortícola sensível à salinida-
de.

O crescimento da raiz faz-se em função 
de fatores como a intensidade de compac-
tação, a textura, a porosidade, a estrutura, 
a estabilidade estrutural e ainda, a humi-
dade do solo.
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no Hemisfério Norte, compreende os me-
ses de dezembro a junho.

Antes de semear, deve fazer uma boa 
preparação e mobilização do solo que es-
colheu para esta cultura, cavando o mais 
profundo possível, uma vez que as cenou-
ras vão crescer bastante ao longo do tem-
po.

De seguida, espalhe com a mão as  
sementes de cenoura (sementeira a  

Como semear cenouras
Para alcançar uma boa produtividade, 

devemos garantir algumas condições boas 
de cultivo, entre elas: temperatura, pH, tipo 
de solo, entre outros.

Quanto à temperatura, a cenoura prefe-
re temperaturas que variam de 15 a 21ºC.  
A temperatura é um fator crítico, uma vez 
que a sua variação pode afetar o desen-
volvimento da cultura. Temperaturas altas 
podem originar raízes mais curtas e “gros-
sas”, enquanto temperaturas mais baixas, 
favorecem a formação de raízes curtas e 
finas.

Quanto ao tipo de solo, as cenouras 
gostam de solos profundos, leves e bem 
drenados. De preferência, escolha um solo 
ligeiramente arenoso e regue com alguma 
frequência. Normalmente, o ciclo cultural 
dura até 130 dias.

Quando semear cenouras?
A melhor época para semear cenouras, 
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10€
PREÇO  UNITÁRIO

lanço). Cubra as sementes 
com mais ou menos 1 a 2 cm 
de terra, e finalize com uma 
rega do terreno.

Após sensivelmente duas 
semanas, as sementes devem 
começar a germinar. Visto que o 
número de plantas por metro quadrado 
vai ser elevado, proceda à monda.

Elimine as plantas mais debilitadas e pe-
quenas de forma a garantir que as maiores 
tenham espaço para crescerem e se desen-
volverem. As cenouras que eliminou nesta 
operação, podem ser consumidas estilo 
“baby”, que serão bastante saborosas.

Quando colher as cenouras?
Normalmente, após 130 a 140 dias, as ce-

nouras estão prontas a serem colhidas. Se 
observar a ocorrência de fendas no solo, 
poderá ser um bom sinal que está na altura 
de colher as suas culturas.

É importante ter em conta que, depois 
de atingirem o “ponto”, as cenouras podem 
manter-se por algum tempo no terreno. No 
entanto, deve ter em atenção que as raízes 
ficarão mais fibrosas e com um sabor mais 
desagradável.

E pronto, ótimas culturas!


