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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

A TERCEIRA GUERRA 
MUNDIAL PODE SER EVITADA

A maior ameaça que paira atualmente so-
bre a humanidade é, sem dúvida alguma, 

a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Como é 
do conhecimento geral, não só os intelectuais 
do Japão como os do mundo inteiro, cada qual 
na sua posição, procuram evitá-la, discutindo 
o assunto através de debates e textos, empre-
gando toda a sua capacidade. Entretanto, não
sei por que razão, entre os religiosos não há
quem opine sobre o assunto, o que me deixa
realmente apreensivo. Diante dessa situação,
gostaria que, antes de mais nada, refletissem
sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está
mais que claro que é a concretização de um
mundo pacífico, sem guerras.

No entanto, é incompreensível o absolu-
to silêncio que os religiosos mantêm ante a 
ameaça atual da Terceira Guerra Mundial. Tal-
vez isso ocorra por não saberem o que fazer. 
Naturalmente, se por serem religiosos, não 
podem fazer nada sem ordem do governo, 
nem empunhar armas devido à idade, acho 
que se deveriam oferecer para atuar na pre-
venção da guerra, adotando métodos pacífi-
cos e adequados.

Nesse sentido, gostaria de escrever sobre 
as causas da guerra e como preveni-las, bem 
como, sobre a teoria de que é possível a sua 
erradicação.

Para uma melhor compreensão, escreve-
rei primeiramente sobre a doença e a saúde. 
Como sempre digo, a doença é um reflexo no 
corpo físico de um processo de eliminação de 

nuvens espirituais que se acumulam no espí-
rito do ser humano, gerando sofrimento. Por 
esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, 
sem exceção, a causa está no processo de eli-
minação das nuvens espirituais, ou seja, ma-
terialmente falando, está na eliminação das 
impurezas. Consequentemente, se o ser hu-
mano deseja evitar esse sofrimento, precisa 
deixar de acumular impurezas e, ao mesmo 
tempo, eliminar as que já possui. Não há outro 
meio para solucionar o problema. 

De acordo com esse princípio, além das 
doenças, os sofrimentos coletivos como os 
danos causados por vento, chuva, incêndios, 
terramotos ou distúrbios sociais, sem exceção, 
são ações purificadoras. A guerra nada mais é 
do que um sofrimento coletivo, em forma am-
pliada. Está mais do que claro que, para evitá-
-la, é preciso eliminar as nuvens espirituais de
cada indivíduo: não há outra forma.

Ao haver uma Terceira Guerra Mundial, a 
causa seria o excessivo aumento de pessoas 
com espírito nublado, tendo-se chegado a 
uma situação insustentável. Creio não ser 
exagero afirmar que, atualmente, o mundo 
está repleto de pessoas impuras. Porque será 
que o número dessas pessoas aumentou? A 
causa principal é o acúmulo de pecados de-
corrente da prática do mal, basicamente fruto 
da educação materialista, a qual ignora a exis-
tência de Deus. Sendo assim, o problema só 
será solucionado pela correção dessas ideias 
materialistas.

https://youtu.be/RreGaavp4qM?t=2498


IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

3|abril / 2022

1 Princípio da Correspondência: segundo Meishu-Sama, é o princípio de que tudo o que acontece no Mundo Material, 
tem correspondência com o que acontece no Mundo Espiritual. Por exemplo, o local do corpo que está doente, corres-
ponde ao local do espírito que tem nuvens espirituais. O tipo de sofrimento está relacionado ao pecado cometido. Pelos 
caracteres em japonês, esta expressão pode ser entendida, também, como “Lei da Concordância”.

É preciso saber que, pela Lei do Universo, é 
infalível acontecer o processo natural de pu-
rificação onde se acumulam impurezas. Num 
surto pandémico, por exemplo, embora o apa-
recimento de bactérias patogénicas seja uma 
causa direta, elas aparecem porque existem 
pessoas que necessitam de ser purificadas. 
Trata-se, pois, de uma ocorrência natural, de-
vido ao Princípio da Correspondência1, co-
mum a todas as coisas.

Por outras palavras, tudo o que existe na 
face da Terra, como as grandes metrópoles, as 
construções, isto é, praticamente tudo aquilo 
que é matéria, por serem produtos do mal, ou 
dito de outra forma, por estarem impregnadas 
de pecados, um dia estarão fadadas ao acerto 
de contas. Assim, não só o ser humano, mas 
todas as coisas materiais da superfície da Ter-
ra que contenham impurezas, serão purifica-
das de uma só vez, e isso é a Grande Guerra. 
Uma vez que se trata da Lei do Universo, não 
podemos fazer nada.

Neste sentido, para que possamos evitar a 
Terceira Guerra Mundial, está claro que tanto 
o ser humano como as demais coisas existen-
tes sobre a Terra devem tornar-se puros, até
que não haja mais necessidade de uma gran-
de ação purificadora. Então, caso alguém me
pergunte se existe um método para promover
tal ação, responderei que sim. Esta é a missão
da Igreja Messiânica Mundial e foi para isso
que ela nasceu.

Vou explicar de forma diferente. Já que o 
mundo é constituído pelo conjunto de indiví-
duos, basta que cada um deles se torne dig-

no para que a purificação seja desnecessária. 
Pessoas dignas, evidentemente, são aquelas 
que não possuem nenhuma impureza no seu 
corpo espiritual e físico; e quem pode formar 
pessoas assim é a Igreja Messiânica Mundial. 
Gostaria de consciencializar as pessoas que, 
apesar deste mundo ser amplo, não existe ou-
tra Igreja igual. E isto não é uma teoria. Basta 
considerar o Johrei, que é praticado pela nos-
sa religião; este método tem um efeito abso-
luto. Os sucessivos casos de cura definitiva de 
doenças consideradas incuráveis pela medi-
cina materialista e de recuperação de pessoas 
desenganadas, só isso já dispensa maiores 
comentários. Portanto, se este facto inusitado 
não for o indício do advento do Paraíso Terres-
tre e da salvação da humanidade, o que será?

Caso a nossa Igreja se expanda mundial-
mente, não será mais necessária a purificação 
através da guerra e será certa a concretização 
da era da paz, tão almejada pela humanidade.

Acredito que puderam compreender o que 
expus em linhas gerais. Em suma, não temo 
em afirmar que não existe, em absoluto, em 
nenhum outro lugar, além da nossa Igreja, 
um método preventivo para evitar a Terceira 
Guerra Mundial. No entanto, na remota pos-
sibilidade de não ser o suficiente, as pessoas 
devem estar conscientes que é preciso acei-
tar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial, 
como algo inevitável.

Jornal Eiko nº 126
17 de outubro de 1951

Alicerce do Paraíso vol. 5
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ter alguns momentos de consciência, pedi à mi-
nha cuidadora que solicitasse, na Igreja Messiâ-
nica Mundial, assistência religiosa. A partir daí, 
passei a receber Johrei diariamente e assim fui 
ficando mais calmo, a ter um sono descansado 
e a enfrentar a doença com menos sofrimento.

Quando consegui sair da cama, fui aconselha-
do a esforçar-me, gradativamente, para receber 
Johrei na nave da Igreja. Segui esse conselho e, 
progressivamente, tornou-se uma prática diária. 
Para minha surpresa, pude constatar a diferença 
entre receber Johrei em casa e na Igreja. Sentia 
mais calor, o que permitia que as contrações dos 
músculos e as articulações melhorassem bas-
tante, suavizando as dores. Sempre que ia, pro-
curava materializar a minha gratidão através de 
donativos. 

Fui consistente nessas práticas durante al-
guns meses e pude verificar uma recuperação 
gradual. Hoje, tenho uma vida bem melhor: dur-
mo muito bem, levanto-me e já começo a realizar 
alguns afazeres diários mais prementes. Todas 
as patologias, acima mencionadas, mantêm-se 
controladas, o que me permitiu reduzir bastante 
a medicação de forma progressiva.

Como agradecimento e para aumentar o meu 
servir a Deus e a Meishu-Sama, no último dia 10 
de março, tive a permissão de receber a medalha 
da Luz Divina - Ohikari. O meu desejo é fazer ao 
próximo, o mesmo que fizeram por mim. Tenho 
o propósito de colaborar na implementação do
Paraíso de Deus na Terra.

Para isso, além da continuidade na prática do 
Johrei e dos Cultos, já tenho o compromisso da 
oferta de gratidão mínima com 11% dos meus 
rendimentos.

Agradeço a Deus, a Meishu-Sama, aos meus 
Antepassados, aos Ministros e a todos membros 
que me apoiaram, principalmente nos momen-
tos mais difíceis. Hoje agradeço a permissão por 
Deus e Meishu-Sama me poderem utilizar como 
instrumento através da transmissão do Johrei!

Muito obrigado!

Chamo-me José Al-
berto de Assunção 

Alho, dedico no Johrei 
Center de Lisboa, sou 
professor reformado do 
ensino superior e co-
nheci a Igreja Messiâni-
ca Mundial de Portugal 
por se situar perto da 
minha nova moradia.

Desde jovem, sem-
pre apresentei pro-
blemas de saúde em 
relação ao frio e um 
cansaço paralisante, 
que vinha a agravar-se 
e que me impedia de 

estudar e trabalhar.
Em 2020, já durante a pandemia, tive que ser 

internado em coma com cetoacidose diabética, 
overlap autoimune da esclerose sistémica do hi-
popituitarismo, insuficiência adrenal e hipotireoi-
dismo franco com TSH normal (todas comato-
sas), razão pela qual os médicos não descobriam 
a sobreposição de doenças e o facto de serem 
todas doenças raras. Para uma melhor com-
preensão, o meu dia a dia passava por levantar, ir 
trabalhar, mas a partir da hora do almoço, sentia 
um cansaço extremo que me deixava prostrado 
na cama, impedindo-me de voltar ao trabalho na 
parte da tarde. Não conseguia mexer-me de for-
ma alguma. Além disso, cheguei a tomar de 20 a 
30 medicamentos todos os dias.

Já havia feito algumas visitas à Igreja para re-
ceber Johrei, no qual tinha uma sensação de lim-
peza do meu espírito, mas com o internamento 
fiquei impossibilitado.

Ao sair do hospital, colocaram-me em casa 
ainda sem movimentos, mas acabei por ficar pior 
do que antes. Neste período, estive 4 meses se-
mi-inconsciente, cheguei a pesar menos da me-
tade do meu peso normal e a perder quase a to-
talidade da massa muscular. Quando comecei a 

“O meu desejo é 
fazer ao próximo, 

o mesmo que
fizeram por mim. 

Tenho o propósito 
de colaborar na 

implementação do 
Paraíso de Deus 

na Terra.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/RreGaavp4qM?t=2997
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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 frequentadores que 
estão a participar nesta transmissão online, 
tanto em Portugal, como em outros países. 
Sejam todos muito bem-vindos! (Palmas)

No passado dia 5 de março, realizámos 

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - ABRIL 2022

https://youtu.be/RreGaavp4qM?t=3266


IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

6 www.messianica.pt|

a Assembleia Geral Ordinária, presencial e 
por videoconferência, a partir da Sede Cen-
tral, com a participação dos Ministros e de 
um representante dos membros de cada 
Unidade Religiosa, na qual foram analisados, 
discutidos e votados os Relatórios de Ges-
tão, Balanço e Contas, apresentados pela 
Direção da Igreja, bem como o Relatório e 
parecer do Conselho Fiscal, referentes a 
2021 e o Plano Anual de Atividades do orça-
mento para 2022; todos eles aprovados por 
unanimidade.

 Por fim, no debate de outros assuntos 
de interesse, foi aprovado igualmente por 
unanimidade, a liquidação antecipada do 
empréstimo realizado aquando da compra 
do imóvel da Sede Central em 2018. O valor 
em falta era cerca de 100 mil euros, equiva-
lente a mais 3 anos de mensalidades, sobre 
as quais teríamos de pagar cerca de 10 mil 
euros em juros. Este pagamento foi realiza-
do somente com fundos da conta à ordem, 
sem se recorrer aos donativos destinados à 
Reforma da Sede Central, que estão à parte 
para uso exclusivo deste fim, tal como os se-
nhores podem confirmar e acompanhar no 
relatório de contas mensalmente afixado na 
receção das Unidades Religiosas, demons-
trando total transparência na gestão dos do-
nativos recebidos. Qualquer esclarecimento, 
consultem os vossos Ministros ou represen-
tantes. 

Acredito que esta conquista é fruto do es-
forço sincero de todos os pioneiros, mem-
bros, missionários e Ministros, que desde 
sempre almejaram oferecer a Meishu-Sama 
a Sua primeira Sede própria em Portugal. 
Conforme Meishu-Sama nos orientou no 
Ensinamento do Culto Mensal de Agradeci-
mento de janeiro de 2020:

“Quando ocorre a ampliação ou a cria-
ção de algum lugar, a Obra Divina também 

cresce e amplia-se proporcionalmente.”

Portanto, a aquisição deste imóvel será de 
grande auspício para a Obra Divina em toda 
a Europa, sendo a primeira de muitas outras 
aquisições em todos os países! (Palmas)

Ontem, a partir da Sede Central, por video-
conferência, foi realizado o Seminário Nacio-
nal de preparação para o Culto do Paraíso 
Terrestre 2022, contando com a participação 
de mais de 100 membros de todo o país. De-
cidimos realizá-lo com maior antecedência, 
com o objetivo de fazer uma esmerada pre-
paração para este tão importante aconteci-
mento do nosso calendário messiânico.

Apesar de ter sido realizado à distância, os 
missionários e membros participaram com 
grande entusiasmo e alegria. Através do es-
tudo de Reminiscências sobre as práticas 
básicas da fé e das três Colunas da Salva-
ção, aprofundamos a diretriz de seguirmos 
os passos de Meishu-Sama como modelo 
de homem paradisíaco. Antecipadamente, 
os participantes receberam o material de es-
tudo e, em grupo, nas mesas redondas diri-
gidas pelos Ministros, foram criados objeti-
vos concretos, visando as práticas a realizar 
nos próximos 70 dias, na família, na Unidade 
Religiosa e na sociedade, até ao dia 10 de 
junho, Dia de Portugal, data na qual tradi-
cionalmente realizamos o Culto do Paraíso 
Terrestre aqui na Sede Central e, no dia 15, 
nas Unidades Religiosas.

Na apresentação das conclusões do estu-
do, fiquei muito feliz ao constatar que todos 
estão motivados para, seguindo o exemplo 
de Meishu-Sama, através das práticas bá-
sicas da fé, encaminhar o maior número de 



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

7|abril / 2022

A guerra nada mais é do que um sofri-
mento coletivo, em forma ampliada. Está 

mais do que claro que, para evitá-la, 
é preciso eliminar as nuvens espiri-
tuais de cada indivíduo, portanto, 

não há outra forma.”

A cultura materialista, que desconhece o 
princípio acima, leva as pessoas a deseja-
rem exterminar o efeito do problema, que é 
o conflito armado. É natural sentirmos essa 
vontade, no entanto, enquanto não for eli-
minada a sua verdadeira causa, que são as 
nuvens espirituais de todos os seres huma-
nos, inclusive as nossas, a ação purificadora 
através do sofrimento persistirá.

Vemos muitas campanhas em prol da paz 
no mundo, sendo que, na sua maioria, não se 
aborda o processo de total desarmamento, 
pois, a paz armada não é a verdadeira paz, 
mas sim, um estado de guerra latente.

Além da guerra, ainda convivemos com 
a pandemia e a esse respeito, Meishu-Sa-
ma, neste mesmo Ensinamento, continua a 
orientar-nos:

“É preciso saber que, pela Lei do Uni-
verso, é infalível acontecer o processo 

natural de purificação onde se acumulam 
impurezas. Num surto pandémico, por 

exemplo, embora o aparecimento de bac-
térias patogénicas seja uma causa direta, 
elas aparecem porque existem pessoas 
que necessitam de ser purificadas. Tra-
ta-se, pois, de uma ocorrência natural, 

devido ao Princípio da Correspondência, 
comum a todas as coisas.”

O Princípio da Correspondência, também 
conhecido como “Lei da Concordância”, 

pessoas à Luz da Salvação.
Entrámos no segundo trimestre do ano, ou 

seja, por incrível que pareça, já passou 25% 
do tempo e precisamos refletir com respon-
sabilidade, como iremos aproveitar os res-
tantes 75%. Se não estivermos atentos, num 
piscar de olhos, estaremos em dezembro 
sem nada se ter concretizado. A este respei-
to, entramos na primavera, período profícuo 
não só para semear e plantar na terra, como 
também, iniciar novas atividades e cultivar 
boas ações. 

Não nos podemos esquecer que ainda es-
tamos no período de purificação - queima de 
máculas, iniciado no Risshun - 4 de feverei-
ro, que se estenderá até ao dia 15 de junho, 
quando aumentará a intensidade da essên-
cia espiritual do elemento fogo. Portanto, é 
necessário que, através das práticas básicas 
da fé, nos purifiquemos o máximo possível, 
para evitar o sofrimento como última forma 
de purificação.

No Culto de hoje, ouvimos o Ensinamento 
“A Terceira Guerra Mundial pode ser evi-
tada”, do Alicerce do Paraíso vol. V, edição 
portuguesa. Mesmo tendo sido redigido há 
mais de 70 anos, enquadra-se perfeitamente 
no momento que estamos a viver.

Meishu-Sama orienta-nos claramente:

“(...) seja qual for o tipo de sofrimento, 
sem exceção, a causa está no processo 
de eliminação das nuvens espirituais, 

ou seja, materialmente falando, está na 
eliminação das impurezas. Consequente-
mente, se o ser humano deseja evitar esse 

sofrimento, precisa deixar de acumular 
impurezas e, ao mesmo tempo, eliminar 
as que já possui. Não há outro meio para 

solucionar o problema. (...)
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é o que determina o local e a intensidade 
do processo purificador, conforme a quan-
tidade de nuvens espirituais existentes. Por 
este motivo, as purificações coletivas como: 
guerras, pandemias, catástrofes naturais, 
crises financeiras, etc., serão vividas indivi-
dualmente de forma proporcional à quan-
tidade de nuvens espirituais de cada um. 
Há pessoas que enfrentarão de forma mais 
grave, podendo até perder a vida; outras, de 
forma mais branda, e outras ainda, de forma 
praticamente impercetível.

Por outras palavras, Meishu-Sama orien-
ta-nos que tudo o que existe na face da 
Terra, inclusive as grandes metrópoles, por 
estarem impregnadas de impurezas, um 
dia, serão purificadas de uma só vez, isto é, 
estarão fadadas ao Juízo Final. Uma vez que 
se trata da Lei do Universo, quando chegar 
a este ponto, já não poderemos fazer mais 
nada. Daí a importância de agora nos puri-
ficarmos, o máximo possível, para que pos-
samos passar da melhor maneira por esta 
grande ação purificadora.

Os senhores conhecem as obras literárias 
do famoso professor e escritor Yuval Noah 
Harari? É autor do best-seller internacional 
“Sapiens: Uma breve história da humanida-
de” e “Homo Deus: Uma breve história do 
amanhã”. Numa entrevista, ele afirmou: 

“Se somarmos toda a violência humana, 
as guerras, os crimes, o terrorismo, eles 
matam cerca de 600 a 700 mil pessoas por 
ano, o que é horrível, mas muito menos do 
que em qualquer momento da história. O 
suicídio mata cerca de 1 milhão de pessoas 
por ano, os acidentes de carro matam 1,2 
milhões de pessoas e a diabetes mata 1,5 
milhões. O açúcar hoje é mais perigoso do 
que a pólvora!”

Pelos meios de comunicação, somos le-
vados a dar atenção somente às vítimas da 
guerra ou da pandemia, que logicamente 
lamentamos profundamente e nos solida-
rizamos com as famílias; mas, não damos 
a mínima importância a outras causas de 
morte “silenciosas”, que ceifam um núme-
ro muito maior de vidas e estão muito mais 
próximas de nós, neste caso, na nossa ali-
mentação e estilo de vida.

O facto de o açúcar hoje ser mais perigo-
so do que a pólvora, deve levar-nos a uma 
profunda reflexão, sobre o modo antinatural 
como vivemos e as suas sérias consequên-
cias para a nossa saúde, chegando a ponto 
de matar, por ano, mais do que o dobro de 
pessoas em comparação com as guerras e 
o terrorismo juntos, mas, infelizmente, disso 
quase nada se fala nos meios de comunica-
ção! Andar armado, disparar sobre as pes-
soas é crime, punido por lei; nisto estamos 
todos de acordo. Mas, comercializar ali-
mentos processados, repletos de substân-
cias químicas: açúcar e sal refinados, gor-
duras saturadas, agrotóxicos, estimulantes 
de crescimento, conservantes, colorantes, 
etc., é socialmente aceite, mesmo que, aos 
poucos, leve muito mais pessoas à morte.

Nesse sentido, já nos anos 30 do século 
passado, Meishu-Sama de forma visioná-
ria, criou, praticou e divulgou a Agricultura 
Natural, em prol de uma alimentação sadia, 
para que o homem pudesse viver feliz e, 
com saúde, cumprir a sua missão. A práti-
ca do método de cultivo natural e respeti-
va alimentação saudável, muitas vezes vis-
tos como tendência, devem ser encarados 
como uma forma sine qua non para a nossa 
sobrevivência.

Sobre a prática do Johrei, Meishu-Sama, 
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no Ensinamento do Culto de hoje, orienta-
-nos:

“Basta considerar o Johrei, que é pra-
ticado pela nossa religião; este método 
tem um efeito absoluto. Os sucessivos 

casos de cura definitiva de doenças con-
sideradas incuráveis pela medicina ma-
terialista e de recuperação de pessoas 

desenganadas, só isso já dispensa maio-
res comentários. Portanto, se este facto 
inusitado não for o indício do advento 

do Paraíso Terrestre e da salvação 
da humanidade, o que será?”

A esse respeito, hoje ouvimos a maravilho-
sa Experiência de Fé do Sr. José Alho. Desde 
jovem, sempre enfrentou problemas de saú-
de que, quando se agravavam, impossibili-
tavam-no de estudar e trabalhar. Em 2020, 
essa situação piorou, tendo sido internado 
num quadro difícil de detetar pelos médicos, 
que se surpreenderam com a sobreposição 
de doenças tão raras, ficando em coma e 
chegando a tomar de 20 a 30 medicamen-
tos por dia.

Segundo os médicos, não havendo mais 
tratamento hospitalar, foi transferido para 
casa mesmo estando ainda bastante debili-
tado, permanecendo acamado por 4 meses. 
Nesse período, perdeu quase a totalidade da 
massa muscular, passando a pesar metade 
do seu peso normal.

Já conhecendo o Johrei e a Igreja Messiâ-
nica Mundial, solicitou assistência religiosa 
e passou a receber Johrei diariamente. Foi 
ficando mais calmo, a ter um sono descan-
sado e a enfrentar a doença com menos 
sofrimento. Ao melhorar, foi aconselhado 
pelo missionário a receber Johrei na nave do 

Johrei Center e, seguindo essa orientação, 
começou a sentir-se ainda melhor, suavizan-
do as dores.

Desde que conheceu a Fé Messiânica, es-
pontaneamente procurava agradecer a as-
sistência recebida, materializando a sua gra-
tidão através dos donativos. Com uma recu-
peração gradual, hoje tem uma vida muito 
melhor: as patologias mantêm-se controla-
das, tendo reduzido bastante a medicação.

Com o Sonen de fazer pelo próximo o que 
fizeram por ele, já recebeu o Ohikari - meda-
lha da Luz Divina e está empenhado em ser-
vir a Deus e a Meishu-Sama na construção 
do Paraíso Terrestre.

Para concluir, Meishu-Sama esclarece-
-nos o segredo para extinguir não só a guer-
ra, mas todos os sofrimentos que assolam a 
humanidade:

“Pessoas dignas, evidentemente, são 
aquelas que não possuem nenhuma impu-

reza no seu corpo espiritual e físico; 
e quem pode formar pessoas assim é a 
Igreja Messiânica Mundial. Gostaria 
de consciencializar as pessoas que, 

apesar deste mundo ser amplo, 
não existe outra Igreja igual. (...)

Caso a nossa Igreja se expanda mun-
dialmente, não será mais necessária a pu-
rificação através da guerra e será certa a 

concretização da era da paz, tão almejada 
pela humanidade.”

Assim, vamos esforçar-nos no encami-
nhamento de pessoas à maravilhosa Fé 
Messiânica, para que o tão anelado Paraíso 
Terrestre, mundo de verdadeira saúde, paz e 
prosperidade, possa ser concretizado.

Muito obrigado e um bom mês a todos!
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M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M

“SE ESTÁ A PURIFICAR, TEM 
QUE ME PEDIR JOHREI...”

O facto que vou narrar aconteceu na oca-
sião em que levamos Meishu-Sama à esta-
ção ferroviária de Kyoto, após a Sua viagem 
missionária realizada no outono de 1953.

Ao ser chamado por Ele, apresentei-me 
e perguntei-lhe: “O senhor deseja alguma 
coisa?” Ele respondeu: “Não. Ao olhar para 
você, percebi que está abatido. Fiquei preo-
cupado e chamei-o.” Apanhado de surpre-
sa, disse: “Acho que estou a purificar”, ao 
que Ele retrucou, amavelmente: “Se está a 
purificar, tem que me pedir Johrei, não é? 
Quando voltarmos, venha receber Johrei 
imediatamente.”

Assim, pela primeira vez, fui até ao 
Hekiun-So para receber Johrei com Meishu-
-Sama. Com um único Johrei, desapareceu 
um nódulo que eu tinha na parte superior 
do estômago.

Um Chefe de Igreja

OS PRIMEIROS PASSOS DA 
AGRICULTURA NATURAL

Este facto ocorreu na época em que 
Meishu-Sama vivia no Hozan-So, em Ta-
magawa. Ele pegava numa pá e estimulava 
os jovens à prática agrícola. Aproveitando o 
amplo jardim, plantou pés de chá e flores. 
Utilizando uma parte onde havia água cor-
rente, transformou-a num arrozal. Além dis-
so, preparou uma pequena horta, na qual 
plantava diversas verduras e estava sempre 

a analisar a consistência do solo. 
No início, não prestávamos muita aten-

ção a tal atividade, mas Meishu-Sama de-
dicava-se com de corpo e alma sempre que 
estava disponível. Posteriormente, percebi 
que Ele tinha um projeto em mente, pois, 
ao saborear os produtos que havia culti-
vado, disse orgulhoso: “Foram produzidos 
através de um método de cultivo natural, o 
que acham? Não estão saborosos?” Mui-
to tempo depois, ele começou a difundir e 
a estimular a prática da Agricultura Natu-
ral. Antes disso, Meishu-Sama passou um 
período a realizar pesquisas, até levar ao 
público esses resultados. Hoje, temos a 
Associação de Divulgação da Agricultura 
Natural, que está a desenvolver atividades 
a nível nacional.

Nidai-Sama

UMA FLOR  
EM LOUVOR A DEUS

Meishu-Sama disse: “O mal não gosta 
de flores”. Ele próprio vivificava e enfeitava 
com flores os inúmeros aposentos da casa 
e começava pela sala de estar. Como as 
Suas vivificações eram maravilhosas!

Esquecendo-nos de nós mesmos, ficáva-
mos a apreciá-las extasiados. Mesmo uma 
única flor de camélia que parecia ter sido 
colocada de modo displicente, dava-nos a 
sensação de estar a louvar a Deus, mani-
festando o princípio da Grande Natureza.

Um Servidor
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ATIVIDADES EXTERNAS 
REALIZADAS DURANTE O MÊS

RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS

Durante o primeiro trimestre de 2022, no total das Unidades Religiosas, foram realizadas 
35 atividades externas, contando com a participação de 143 membros e 4 frequentadores, 
tendo sido distribuídas 2077 Flores de Luz e transmitido Johrei a 743 pessoas pela 1ª vez. En-
tre elas, 8 foram pelo menos 1 vez à Unidade Religiosa e 3 estão a frequentar regularmente.

“Adorei participar na dedicação e fiquei 
muito animada. Transmiti Johrei e ofereci Flo-
res de Luz com o panfleto a várias pessoas 
e percebi que estavam abertas e gratas por 
aquele momento de Johrei.

Quando estava a transmitir Johrei a um ta-
xista, veio uma pessoa e também solicitou 
Johrei.”

Elenildo Vital

“Transmitimos Johrei a pessoas que estavam 
visivelmente “em baixo”, com muito sofrimento 
e que no final do Johrei se emocionaram.

Sentimos que as pessoas estão sensíveis e 
abertas ao Johrei, a algo novo, que as conforte 
por todo este sofrimento que se está a passar 
pelo mundo: pandemia, guerra, desastres na-
turais, etc.”

Min. Celeste Soares e Ananda Miranda
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“Transmiti Johrei a uma mãe e ao seu fi-
lho jovem, que tirou fotos às dedicantes a 
distribuir Flores de Luz e a transmitir Johrei.

Esta mãe pediu-nos para irmos a sua 
casa para lhe transmitir mais Johrei.

Também, ao transmitir Johrei a outro se-
nhor, este desejou agradecer através do 
donativo.”

Mª Madalena Almeida

“Transmiti Johrei a uma senhora que es-
tava muito triste porque a sua irmã, que cui-
da do pai de ambas, não a deixa vê-lo, nem 
falar com ele.

A senhora fez donativo e manifestou a 
vontade de ir ao Núcleo pois sentiu-se mais 
animada depois de receber Johrei.”

Min. Rosa Duarte

“Ofereci Flores de Luz e panfletos a um 
grupo de Evangélicos.

Mostrei imagens de Ikebanas, os áudios 
dos Ensinamentos através do telemóvel e 
o grupo ficou muito sensibilizado, interes-
sado e até me deram o contato lhes para 
enviar diariamente os áudios dos Ensina-
mentos.”

Luísa Almeida

“Transmiti Johrei e ofereci a Flor de Luz a 
duas senhoras de idade que ficaram muito 
interessadas e disseram que estas Flores 
eram diferentes de todas as outras.”

Fátima Araújo

“Fiquei muito emocionada e feliz por par-
ticipar nesta dedicação.”

Cristina Teixeira

“Sou grato por poder servir na construção 
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do Paraíso Terrestre, levando Luz aos nos-
sos vizinhos. Seguindo as últimas orienta-
ções do nosso Presidente, Reverendo Car-
los Eduardo Luciow, dedico nas atividades 
externas com espírito de servir.”

Fernando Fonseca

“Tenho muita satisfação em participar da 
dedicação de entrega da Flor de Luz e ofe-
recer Johrei às pessoas na rua. Poder apre-
sentar Meishu-Sama ao próximo é salvar 
vidas e contribuir na construção no Paraíso 
Terrestre!”

Cristina Maia

“Na dedicação de distribuição das Flores 
de Luz na sociedade, foi muito interessante 
ver a luz e alegria nos olhos das pessoas 
que as recebiam! Outros desconfiados, in-
crédulos, mas, vários ouviam atentos uma 
pequena explicação da importância das 
Flores nas nossas vidas; onde há flor há Luz! 
Também aceitaram muito bem o Johrei! Foi 
muito gratificante como sempre!”

Elizabeth Iponema 

“Após a maravilhosa dedicação na Agri-
cultura Natural, fomos participar na entrega 
de Flores de Luz e transmissão de Johrei às 
pessoas nas ruas. Esta atividade, permitiu-
-nos aproximar de famílias que vivem nas 
redondezas da nossa horta comunitária. Só 
tenho a agradecer a Deus e a Meishu-Sama 
por me permitirem dedicar nas 3 Colunas 
da Salvação!”

Cleilce Azevedo 

“Não estava preparado para a entrega 
das Flores de Luz, confesso que pensei em 
ir embora, estava cansado pela dedica-



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

14 www.messianica.pt|

ção na horta que foi intensa. Não tenho afi-
nidade para entrega de Flores pois sou tí-
mido e não gosto de abordar as pessoas na 
rua. Entretanto, continuei com a dedicação, 
consegui entregar seis Flores e ainda tive 
a permissão de transmitir três Johrei. Foi 
uma experiência desafiadora na qual tive 
o prazer de estar em contato com as pes-
soas, sentir a dúvida, rejeição de uns, mas 
também presenciar a felicidade, gratidão e 
conforto nos olhos de outros!”

Ariel Silva

“Depois de dedicarmos intensamente na 
Agricultura Natural, fomos dedicar na en-
trega de Flores de Luz e transmissão de 
Johrei nas ruas. Na minha primeira aborda-
gem, fiquei muito feliz em ser bem recebido 

por um jovem que teve o prazer de rece-
ber o seu primeiro Johrei! Plantei a primeira 
semente e daí para a frente foi realmente 
fácil! Senti a manifestação dos meus Ante-
passados para que a dedicação fosse real-
mente maravilhosa, pois todos aqueles que 
abordei foram recetivos, receberam Johrei 
e também as Flores de Luz. Senti que a mi-
nha missão realmente surtiu efeito no Mun-
do Espiritual.”

Aloísio Martins

“A minha participação na dedicação da 
entrega das Flores de Luz nas ruas foi real-
mente emocionante. Poder entregá-las e 
transmitir Johrei às pessoas na rua, mos-
trou-me a importância do amor altruísta. 
Apresentar Meishu-Sama à humanidade e 
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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 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

fazer valer o verdadeiro Amor Divino, ain-
da mais, neste momento difícil, em que es-
tamos a presenciar uma guerra. Sinto-me 
muito feliz por ter a permissão de ser ins-
trumento de Meishu-Sama na Obra Divina!”

Marilea Martins

“Foram momentos maravilhosos; algu-
mas pessoas falaram sobre o seu estado 
de saúde e houve uma que tinha um filho 
recém-nascido nos cuidados intensivos. 
Aceitaram prontamente quando perguntei 
se podia fazer uma oração.

Uma senhora com uma voz muito triste 
quis saber o meu nome e quando é que eu 
estaria na Igreja. Lembrei-me o que o nosso 
Presidente, Reverendo Carlos Eduardo Lu-

ciow nos disse certo dia, que muitas pes-
soas, nas primeiras vezes, vão à Igreja por 
intermédio de alguém em quem confiam.”

Min. Luísa Urbano

“A última distribuição de Flores de Luz 
feita nas redondezas do Johrei Center dei-
xou-me emocionada. Pude perceber pelo 
menos em 3 senhoras que se identificaram 
muito com as nossas práticas básicas da 
fé. A transmissão do Johrei foi, em alguns 
casos, de forma rápida, pois as pessoas es-
tavam com pressa. Mas, o facto de estarem 
disponíveis foi para mim grande permissão, 
o que me deixou muito grata com esta de-
dicação!”

Magna Napoleão



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

16 www.messianica.pt|

Opuntia ficus-indica (nomes comuns: tabaibeira, 
figueira-do-diabo, figueira-da-índia, piteira, tuna, fi-
gueira-tuna, figueira-palmeira, pera espinhosa ou 
palma) é uma espécie de cato originária das regiões 
desérticas do Norte do México ao Sudoeste dos Es-
tados Unidos da América.

As sebes com os catos de Figueira da Índia eram 
utilizadas tradicionalmente pelos agricultores para 
manter os animais selvagens afastados dos pastos. A 
Figueira da Índia tem um fruto delicioso de cor ama-
rela, laranja ou vermelha. O seu sabor assemelha-se 
ao da pera e, por isso, o seu fruto é também desig-
nado de “pera espinhosa”. A sua ingestão é especial-
mente agradável durante o verão por ser refrescante. 

O Figo da Índia do Alentejo, é oferecido como uma 
fruta fresca, mas é também utilizado na confeção de 
diferentes produtos, como compotas, geleias, bebi-
das destiladas, licores, produtos dietéticos, sor-
vetes, iogurtes e óleos produzidos a partir 
de sementes (para a indústria cosmética, 
entre outras).

Um pouco de história deste maravi-
lhoso fruto

O Figo da Índia consome-se 
fresco, mas também como fru-
to seco, em sumo e em bebi-
das alcoólicas. Também é utili-
zado para extração de corantes 
(fruto vermelho). Foi trazido para a 
Europa por descobridores espanhóis 
e adaptou-se bem à zona mediterrânica. O consumo 
desta planta começou há cerca de 9.000 anos.  (...) 
No Algarve e no Alentejo, os catos crescem selva-
gens há séculos e serviam para delimitar as proprie-
dades e para alimentar os porcos. As cabras e ove-
lhas deliciam-se com as suas folhas, mas esta planta 
tem sido ignorada pelos locais.

Características Gerais
Fisionomia - Cato suculento, ramificado, de por-

te arbustivo, com altura entre 1,5 - 3 m, ramos clo-
rofilados achatados, de coloração verde-acinzenta-
da, mais compridos (30 - 60 cm) do que largos (6 
-15 cm), variando de densamente espinhosos até 

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

FIGO DA ÍNDIA

desprovidos de espinhos. As folhas são excecional-
mente pequenas, decíduas e precoces. As flores são 
hermafroditas (autoférteis) com pétalas amarelas ou 
amarelo-alaranjada. O fruto é uma baga ovoide de 
cor amarela, roxa ou vermelha, mede entre cinco e 
nove centímetros de comprimento e pesa cerca de 
120 gramas. 

Espécies - Existem variedades de fruto brancas, 
amarelos (os mais apreciados), roxos e vermelhos.

Habitat - Esta planta gosta de solos húmidos, 
arenosos, silicoargilosos, profundos e bem 

drenados. Não tem grandes exigências 
nutritivas, adaptando-se mesmo a 
solos com fraca fertilidade. É por isso, 
uma solução que se adapta muito 

bem à morfologia geográfica e agrária 
do nosso país.
Época - Podem existir duas florações 

por ano, uma na primavera e outra no princípio 
do outono, necessitando de temperaturas diurnas 
superiores a 20º C.

Plantação - Hoje, estima-se que em todo o territó-
rio nacional existam aproximadamente 200 hectares 
de plantações ordenadas.

Crescem em terrenos de fraca qualidade, mas 
com boa drenagem, luz e calor. A Figueira da Índia 
é um cato e, como tal, também não é exigente em 
termos de rega. (...)

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opuntia_ficus-indica
https://culturasemergentes.ajap.pt/wp-content/uploads/2019/01/Manual_Culturas_Emergentes_
Figo_India_Digital.pdf
https://www.adral.pt/pt/rrsilvestres/recursos/Paginas/Figo-da-%C3%8Dndia.aspx
https://www.quitandatomio.com.br/index.php/13-beneficios-do-figo-da-india-para-que-serve-e-pro-
priedades?url=produto/13-beneficios-do-figo-da-india-para-que-serve-e-propriedades)


