
“O MEU CORAÇÃO FICA RADIANTE POR 
ESTAR A SERVIR UNICAMENTE AO BEM DO 
PRÓXIMO E DO MUNDO.”
MEISHU-SAMA
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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

DISSECAÇÃO DO MILAGRE
Milagre resume-se à ocorrência de um 

facto considerado impossível, mas 
para dizer a verdade, nada acontece por 
acaso. Consequentemente, pensar nes-
ta possibilidade nada mais é do que um 
equívoco. Por se tratar de um assunto um 
pouco complicado, escreverei a razão a 
seguir.

A ideia preconcebida da impossibilidade 
de algo ocorrer é uma ilusão, pois analisa 
apenas o que se manifesta exteriormen-
te, ou seja, os fenómenos. Obviamente, a 
forma de pensar que existiu até hoje faz 
com que tudo se baseie nos conceitos 
materialistas e, por este motivo, ficamos 
impressionados quando ocorre algo fora 
do normal. Por outras palavras, é o facto 
de se ver claramente o impossível aconte-
cer. Por exemplo: uma criança não sofrer 
nada após cair do alto de um penhasco; 
ninguém se ferir ou, em alguns casos, não 
haver nenhum dano na carroçaria depois 
de um automóvel colidir com uma bici-
cleta; escapar de um acidente ferroviário, 
seja descarrilamento ou colisão frontal, 
por se ter atrasado e apanhado o comboio 
seguinte; o ladrão, que acabou de invadir 
um lugar, fugir em consequência da trans-
missão de Johrei; recuperar prontamente 
o que havia sido roubado; o incêndio, que 
se alastrou até à residência vizinha, parar 
devido a uma mudança repentina da dire-
ção do vento com a transmissão de Johrei. 
Milagres extraordinários como estes, se-

jam grandes ou pequenos, são constan-
temente vivenciados pelos membros da 
nossa Igreja.

Por que motivo, vários tipos de milagres 
como os citados acima, ocorrem? Qual é a 
sua causa? Creio que todos querem mui-
to saber a resposta para estas questões e, 
por isso, escreverei a respeito.

Logicamente, a origem do milagre en-
contra-se no Mundo Espiritual. Porém, 
mesmo entre os milagres, há os de força 
própria e os de força alheia. Inicialmente, 
descreverei o primeiro tipo.

Como sempre digo, os seres humanos 
são providos da aura, que reveste o es-
pírito. Ela é invisível às pessoas comuns, 
mas tem a forma do corpo físico, como 
que algo semelhante a uma névoa branca 
que o envolve. Obviamente, a sua espes-
sura é variável, conforme o nível de pure-
za ou impureza ao redor da alma. Quanto 
mais pura for, mais larga é a espessura da 
aura. Nas pessoas comuns, tem entre três 
e seis centímetros, mas chega a ter entre 
sessenta e noventa centímetros nos vir-
tuosos; quando se trata de um ser divino, 
é infinita. Ao contrário, a aura é estreita e 
frágil quando há impurezas no corpo e ao 
redor da alma.

Assim, no caso de se escapar a um de-
sastre, como por exemplo, um atropela-
mento, a pessoa é salva no instante da 
colisão, sendo afastada para o lado, pois 
o automóvel também possui espírito e 
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1 Ubussunagami: Divindade xintoísta que protege uma determinada localidade. O Xintoísmo prega que essa divindade 
se encarrega de proteger a pessoa desde o seu nascimento até à morte, mesmo que ela se mude para outro lugar.

ela não é atingida se tiver aura larga. Já 
no caso de cair de um local alto, a pes-
soa apenas bate no chão ou nas pedras 
e não se magoa. A residência também 
tem espírito e a sua aura é larga quando 
o proprietário é virtuoso. Por esta razão, o 
espírito das labaredas não consegue atin-
gi-la num incêndio, evitando que este se 
alastre. Quando houve o grande incêndio 
de Atami, a sede provisória da nossa Igre-
ja, misteriosamente, não foi atingida pelo 
mesmo motivo. Há, porém, casos raros em 
que o fogo se alastra, pois é necessário 
queimar de acordo com o Plano de Deus. 
Escreverei, a seguir, sobre casos relacio-
nados à força alheia.

Em primeiro lugar, o ser humano possui 
três espíritos protetores: o primário, o guar-
dião e o secundário. Como escrevi ante-
riormente sobre a relação que existe entre 
eles, escreverei resumidamente a respeito. 
O espírito protetor guardião é escolhido 
entre os espíritos dos ancestrais. Ele sal-
va-nos em casos de emergência, faz avisos 
importantes através de sonhos ou, quando 
se trata de uma pessoa com missão espe-
cial, pode ocorrer de uma divindade prote-
gê-la – geralmente o Ubussunagami1 . Por 
exemplo, no caso de uma colisão entre dois 
comboios, essa divindade, por mais distan-
te que esteja, tem conhecimento do facto 
e faz parar instantaneamente o espírito do 
comboio. Numa situação como esta, mes-
mo que a divindade esteja a milhares de 
quilómetros de distância, chega ao lugar 
com rapidez, numa fração de segundos, 
para salvar a pessoa.

Assim sendo, o milagre jamais é uma 
coincidência ou um acaso, mas sim, algo 
que possui uma razão notável. Logo, se 
isso for compreendido, nota-se que não 
há nada de misterioso. Para mim, portan-
to, o normal é haver milagres e chego a 
achar estranho quando eles não ocorrem.

Exemplificarei: ao deparar-me com um 
problema complicado, para o qual não en-
contro facilmente solução, aguardo e pen-
so: “o milagre está prestes a ocorrer” e, 
pouco tempo depois, ele ocorre, solucio-
nando-se o problema. Isto acontece fre-
quentemente. Creio que aqueles que têm 
fé profunda e acumulam virtudes, viven-
ciam muitas experiências assim. Conse-
quentemente, se o ser humano se empe-
nhar em pensar e praticar o Bem, acumular 
virtudes, tornando larga a sua aura, jamais 
sofrerá infortúnios inesperados. Além dis-
so, quanto mais larga for a aura da pessoa, 
mais aqueles que se relacionam com ela 
sentem calor e afeição. A pessoa de aura 
espessa atrai outras. Portanto, muitos se 
reúnem naturalmente ao seu redor, o que 
faz com que o seu trabalho se desenvolva 
a contento e progrida.

Citarei outro exemplo: desde há uns 
tempos, os lares que visito com frequên-
cia, infalivelmente, prosperam. Além dis-
so, as pessoas que se relacionam comigo 
certamente progridem, tornando-se feli-
zes. Isto ocorre, porque elas recebem uma 
certa influência da minha aura.

6 de junho de 1951
Alicerce do Paraíso vol. 2
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Com toda esta situação, eu não conseguia 
dormir, só orava a Deus e a Meishu-Sama. Fui 
orientada que a minha filha deveria receber 
muito Johrei, mas ela estava tão revoltada que 
não aceitava nada do que eu dizia.

Assim, a Ministra orientou-me a receber 
Johrei o máximo possível, pois através do elo 
espiritual, ela também receberia. Seria igual-
mente importante que eu dedicasse e, por ain-
da ser frequentadora, passei a fazer donativos 
especiais, entrega de Flores de Luz aos meus 
vizinhos e encaminhei algumas pessoas até 
ao Núcleo para receberem Johrei. Também foi 
colocado o nome da minha filha no Altar, para 
que orassem por ela diariamente.

Ao ver o seu sofrimento, fiquei desesperada 
e cheguei a pensar que ela não teria salvação. 
Nesses momentos, sempre encontrei apoio na 
Ministra e nos membros, que me incentivavam 
a continuar com as minhas práticas, entregar 
tudo a Deus e a Meishu-Sama e esforçar-me 
para não sofrer por antecipação.

Ao fim de 5 meses, foi chamada pelo médi-
co e fez novos exames. Como nunca chegou 
a tomar medicação nem a fazer qualquer tipo 
de tratamento, o médico, ao ver os resultados, 
muito surpreendido, disse-lhe: “A senhora está 
curada! Qual foi o Santo que a curou?”

Quando ela me contou, fiquei muito feliz! 
Materializei a minha gratidão através de um 
donativo especial e tomei a decisão de receber 
o Ohikari – Medalha da Luz Divina, tendo sido 
outorgada na visita missionária do nosso Presi-
dente, Rev. Carlos Eduardo Luciow, ao Núcleo 
de Johrei de Gaia.

Hoje, sinto-me mais calma e confiante para 
ajudar os outros, sendo útil à Obra Divina. 
Agradeço a Deus e a Meishu-Sama, à Ministra 
e a todos os que me ajudaram neste percurso.

Muito obrigada. 

Chamo-me Erme-
linda do Espírito 

Santo Serafim Olivei-
ra e sou membro do 
Núcleo de Johrei de 
Gaia.

Em meados de 2018, 
enquanto caminhava 
pela rua, à porta de um 
prédio, uma senhora 
ofereceu-me uma flor 
e, gentilmente, convi-
dou-me para receber 
Johrei, dizendo que me 
iria sentir muito bem. 

Aceitei o seu convite e acompanhei-a à casa 
de uma missionária, no 4º andar, onde funciona 
o Núcleo de Johrei de Gaia.

Fui recebida com carinho e realmente sen-
ti-me muito bem após ter recebido Johrei; por 
isso, passei a frequentar, sempre que possível, 
todas as semanas.

Com a pandemia, o Núcleo de Johrei esteve 
encerrado, mas fui sempre acompanhada por 
telefone; perguntavam-me como estava e sem-
pre oravam por mim. Assim que retornaram as 
atividades, voltei a frequentar regularmente.

No final de 2021, a minha filha começou a 
urinar sangue e, após vários exames, o médico 
diagnosticou-lhe um cancro na bexiga, em es-
tado avançado.

Por ter seguro de saúde, foi rapidamen-
te operada num hospital privado. Passados 
15 dias, chamaram-na para dar continuidade 
aos tratamentos, mas optou por ser transferi-
da para o IPO (Instituto Português de Oncolo-
gia), pensando que seria mais bem atendida e 
acompanhada. Entretanto, devido à pandemia, 
não havia vaga, tendo que aguardar que a cha-
massem.

“O médico, ao 
ver os resultados, 

muito surpreendido, 
disse-lhe: ‘A 
senhora está 

curada! Qual foi 
o Santo que a 

curou?’”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ
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meio em recuperação e assim, recebia Johrei 
dos meus familiares e da Ministra, que me dava 
assistência mais de uma vez por semana. En-
tretanto, a ferida que tinha na perna não me-
lhorava, a ponto da própria enfermeira achar 
estranho pois estava a ser assistido regular-
mente. Durante esse período, senti vontade de 
desabafar com a Ministra sobre os meus pro-
blemas familiares do passado. Relembrei as 
mágoas e os sofrimentos por que passei desde 
criança e fui conseguindo perdoar e libertar-
-me gradualmente. O sofrimento era tanto que 
repetia várias vezes as mesmas histórias; a Mi-
nistra ouvia-me sempre pacientemente, acon-
selhando-me a perdoá-los.

Cada vez que desabafava com a Ministra os 
meus ressentimentos, sentia-me melhor e mais 
leve. Proporcionalmente à minha mudança in-
terior, a ferida começou a cicatrizar e despertei 
para me tornar útil a Deus e a Meishu-Sama, 
ajudando outras pessoas, através do recebi-
mento do Ohikari – Medalha da Luz Divina. 
Assim, fui outorgado na visita missionária do 
nosso Presidente, Rev. Carlos Eduardo Luciow, 
ao Núcleo de Johrei de Gaia.

Agradeço a Deus, a Meishu-Sama, à minha 
mulher e filha, à Ministra e a todos os membros 
do Núcleo de Johrei.

Muito obrigado a todos!

Chamo-me Manuel 
Onofre Marques 

de Almeida e dedico 
no Núcleo de Johrei de 
Gaia.

Apesar de receber 
Johrei há cerca de 2 
anos, frequentar o 
Núcleo regularmente, 
participar nos Cultos 
da Sede Central e do 
Johrei Center, fazer os 
meus donativos, ainda 
não tinha despertado 
para receber o Ohikari, 

embora a minha mulher e filha fossem mem-
bros há alguns anos.

No dia 23 de dezembro de 2021, tive um aci-
dente de viação. Apesar do carro ter ficado to-
talmente destruído, apenas parti uma costela e 
magoei-me na perna que já tinha operado, por 
problemas de circulação.

Precisamente nesse dia e horário, realizava-
-se o Culto do Natalício de Meishu-Sama, na 
Sede Central em Coimbra, estando a minha 
filha presente e senti imediatamente que, por 
esse motivo, fui salvo por Deus e Meishu-Sa-
ma.

Tive de ficar em casa cerca de 3 meses e 

“Proporcionalmente 
à minha mudança 
interior, a ferida 

começou a cicatrizar 
e despertei para me 

tornar útil a Deus 
e a Meishu-Sama.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

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 quei-

ram materializar a sua gratidão,  podem fazê-lo 
através do envelope  especial ou por transfe-
rência 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?
Como os senhores estão a passar? Estão 

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

deço a vossa sincera dedicação que nos pos-
sibilita 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. 

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - MAIO 2022
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Meishu-Sama orienta-nos que milagre é a 
ocorrência de um facto que acreditamos ser 
impossível; no entanto, Ele afirma que nada 
acontece por acaso, pois, é uma ilusão a ideia 
preconcebida de que algo não possa aconte-
cer. Isso é fruto do pensamento materialista, 
que analisa apenas os fenómenos materiais, 
isto é, o que percebemos exteriormente. Por 
este motivo, ficamos impressionados quan-
do ocorre algo fora do normal.

Orienta-nos também que a origem dos mi-
lagres se encontra no Mundo Espiritual e que 
estes podem ser de dois tipos: de força pró-
pria ou de força alheia.

Os primeiros ocorrem graças à aura da 
pessoa, cuja espessura varia de acordo com 
o nível de impurezas existentes ao redor da 
alma; quanto menos impurezas, mais larga a 
aura será.

O segundo tipo, milagres relacionados à 
força alheia, tem relação com a proteção re-
cebida do espírito protetor guardião, que é 
um nosso ancestral. E, no caso de pessoas 
com missão especial, poderão ser protegidas 
por uma divindade.

Assim, o milagre jamais é uma coincidên-
cia ou acaso, tendo sempre uma razão para 
ocorrer. Qualquer pessoa que pratique a fé e 
acumule virtudes, certamente vivenciará inú-
meros milagres.

Por ocasião da minha visita missionária ao 
Núcleo de Johrei de Gaia, após a Cerimónia 
de Outorga do Ohikari, tive o privilégio de 
ouvir na primeira pessoa as duas maravilho-
sas Experiências de Fé relatadas no Culto de 
hoje.

A Dª Ermelinda Oliveira, que caminhava 
pela rua, foi abordada à porta de um prédio 
por uma frequentadora que lhe ofereceu 
uma Flor de Luz, convidando-a para receber 
Johrei no Núcleo que funciona no aparta-

Sejam todos muito bem-vindos! (Palmas)
Hoje é um dia muito feliz pois celebramos 

o Dia da Mãe!
Fizemos uma oração especial por todas as 

mães, não só as que estão no Mundo Mate-
rial, mas também, por aquelas que já se en-
contram no Mundo Espiritual, assim como, 
pelas mães que, apesar de nunca terem tido 
filhos biológicos, tiveram muitos “filhos es-
pirituais”, aos quais se dedicam, igualmente, 
com muito amor.

Parabéns, de coração, a todas as mães! 
(Palmas)

Hoje, é também o Dia Internacional dos 
Trabalhadores. Agradecemos a Deus e a 
Meishu-Sama pela permissão que temos de 
“trabalhar” na Obra Divina de construção do 
Paraíso sobre a Terra. (Palmas)

Do dia 21 ao dia 26 do mês passado, estive 
a visitar o Johrei Center do Porto e o Núcleo 
de Johrei de Gaia. Durante esse período, rea-
lizámos várias atividades, entre as quais: Dai 
Johrei Kai (Grande encontro de Johrei), reu-
nião com missionários, assistência religiosa 
a membros em purificação, entronização de 
um Mitamaya (Oratório dos Antepassados no 
Lar), 3 Outorgas de Ohikari - Medalha da Luz 
Divina e o Culto Mensal pela Salvação dos 
Antepassados e Reforma da Sede Central. 
No total, pude encontrar com 93 membros, 
15 frequentadores e 2 pessoas pela 1ª vez. 

Como foi a primeira atividade, desde o iní-
cio da pandemia, sem o uso obrigatório de 
máscara, a alegria das pessoas era visível 
pois os sorrisos já não estavam mais enco-
bertos.

Agradeço o carinho e a hospitalidade com 
que me receberam, muito obrigado! (Palmas)

No Culto de hoje, ouvimos o Ensinamen-
to “Dissecação do milagre”, do Alicerce do 
Paraíso vol. II, edição portuguesa. 
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mento de uma missionária, dizendo-lhe que 
se iria sentir muito bem. Foi recebida com 
carinho, realmente sentiu-se bem e por este 
motivo, passou a frequentar semanalmente.

 A forma como a Dª Ermelinda foi encami-
nhada demonstra a importância de darmos 
continuidade às atividades externas, que te-
mos vindo a realizar desde o ano passado. É 
interessante o facto de que, por ter sido uma 
frequentadora a oferecer a Flor de Luz, não 
podendo transmitir Johrei, convidou-a para 
subir até ao Núcleo, algo que todos nós de-
veríamos fazer, isto é, procurar acompanhar 
a pessoa até à Unidade Religiosa, apresen-
tar Meishu-Sama e transmitir-lhe Johrei na 
frente do Altar.

Este maravilhoso resultado, com a outorga 
da Dª Ermelinda, é fruto de milhares de Flores 
de Luz distribuídas e centenas de Johrei trans-
mitidos pelas ruas de Gaia, demonstrando 
assim que é com persistência e continuidade 
nas práticas básicas da fé, que atingimos o 
nosso objetivo de fazer as pessoas felizes.

É igualmente importante a alegria que os 
membros e frequentadores sentem ao parti-
cipar nessa atividade, facto comprovado nos 
relatos das experiências vividas, como pude-
mos ler no Boletim do mês passado. Vamos 
esforçar-nos cada vez mais para que, futura-
mente, tenhamos muitas “Donas Ermelindas”, 
felizes e contentes.

Durante a pandemia, mesmo estando o 
Núcleo encerrado, continuava a ser acompa-
nhada telefonicamente e oravam por ela. Por 
este motivo, com o retorno das atividades, 
naturalmente desejou voltar a frequentar. No 
final do ano passado, a sua filha foi diagnosti-
cada com cancro na bexiga, em estado avan-
çado. Foi operada, mas, por vários fatores, 
acabou por não fazer qualquer tipo de trata-
mento.

Sendo esta situação desesperante e pe-
rante a recusa da sua filha em receber Johrei, 
a Ministra orientou-a a recebê-lo o máximo 
possível, pois através do elo espiritual, a sua 
filha também receberia. Além disso, empe-
nhou-se na materialização da sua gratidão, 
na distribuição de Flores de Luz e no enca-
minhamento de novas pessoas para também 
receberem Johrei.

Um ponto importante é que, ao ver o sofri-
mento da filha, ela se desesperava, chegando 
a pensar que não teria salvação. No entanto, 
foi graças ao apoio dos membros e da Minis-
tra que encontrou forças para dar continuida-
de às práticas da fé, o que denota a impor-
tância de darmos apoio a quem está a sofrer.

Ao fim de cinco meses, a filha foi chamada 
para fazer novos exames e, apesar de nunca 
ter feito nenhum tipo de tratamento, o médi-
co disse-lhe: “A senhora está curada! Qual foi 
o Santo que a curou?”

A Dª Ermelinda, ao receber essa maravilho-
sa notícia, ficou tão feliz que, como agradeci-
mento, além de um donativo especial, tomou 
a decisão de receber o Ohikari para fazer o 
maior número de pessoas felizes.

Também ouvimos hoje a maravilhosa Ex-
periência de Fé do Sr. Manuel Almeida, que 
apesar de praticar a fé há 2 anos e a sua es-
posa e filha serem membros ativos, ainda 
não tinha despertado para receber o Ohikari. 
No dia do Natalício de Meishu-Sama do ano 
passado, teve um acidente grave, no momen-
to em que a sua filha participava no Culto da 
Sede Central. E, por esse motivo, sentiu ter 
sido salvo por Deus e Meishu-Sama, confor-
me nos relatou.

A sua filha, estando envolta na aura de 
Meishu-Sama, através do elo espiritual, ele 
também estava e, assim, foi protegido, tal 
como ouvimos no Ensinamento de hoje.
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Ficou 3 meses e meio em recuperação, 
recebendo Johrei diariamente com os seus 
familiares e com a Ministra, que lhe presta-
va assistência mais de uma vez por semana. 
Entretanto, uma ferida que tinha na perna, 
apesar de estar a receber tanto Johrei, não 
melhorava.

Durante esse período, sentiu vontade de 
desabafar com a Ministra sobre as mágoas 
e ressentimentos familiares da sua infância. 
Conforme compartilhava o seu sofrimento in-
terior, era ouvido pacientemente e orientado 
a perdoar.

Aos poucos, sentiu-se melhor, mais leve e, 
proporcionalmente à sua mudança, a ferida 
começou a cicatrizar. Isso ensina-nos que 
não menos importante que a quantidade de 
Johrei recebida, é a nossa busca interior, de 
nos libertarmos do apego aos sofrimentos do 
passado, que se materializam nos problemas 
do presente.

Tendo conseguido desapegar das más 
lembranças, hoje sente-se muito feliz e natu-
ralmente despertou para receber o Ohikari, 
com o desejo de ajudar o maior número de 
pessoas.

Quem de nós não deseja ser protegido de 
infortúnios, como aconteceu com o Sr. Ma-
nuel e com a filha da Dª Ermelinda?

Com certeza, todos nós! Mas, para isso, 
precisamos de aumentar a largura da nossa 
aura, tal como Meishu-Sama nos orienta no 
Ensinamento do Culto de hoje:

“Se o ser humano se empenhar em pen-
sar e praticar o Bem, acumular virtudes, 
tornando larga a sua aura, jamais sofrerá 

infortúnios inesperados.”

É incrível como no Núcleo de Johrei de Gaia, 
com menos de 10 membros ativos, a funcio-

nar no lar de uma missionária, conseguiram 
um resultado tão significativo de três outor-
gas e duas Experiências de Fé, baseadas nas 
atividades externas e na assistência religiosa.

A esse respeito, Meishu-Sama orienta-
-nos no Ensinamento “Aura e ondas espiri-
tuais”, do Alicerce do Paraíso vol. IV, edição 
portuguesa:

“Quanto mais larga for a aura dos mem-
bros da nossa Igreja, melhor será o resul-

tado na cura de doenças. Salvando o maior 
número de pessoas, maior será a quanti-
dade de agradecimentos que receberão, 
o que fará aumentar a espessura da aura 
e obter excelentes resultados. Dentre os 

meus discípulos, há muitos assim.”

Portanto, se aumentarmos a largura da 
nossa aura, certamente conseguiremos es-
ses resultados maravilhosos, na expansão 
da Obra Divina, através das práticas bási-
cas da fé.

Para concluir, Meishu-Sama orienta:

“Os lares que visito com frequência, in-
falivelmente, prosperam. Além disso, as 

pessoas que se relacionam comigo certa-
mente progridem, tornando-se felizes. Isto 

ocorre, porque elas recebem uma certa 
influência da minha aura.”

Os senhores gostariam de ser visitados por 
Meishu-Sama e tornarem-se pessoas que se 
relacionam com Ele, para assim progredir e 
serem felizes?

O que é necessário para termos esse me-
recimento?

Basta colocar em prática na nossa casa e 
na nossa vida pessoal, o que Meishu-Sama 
praticava:
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− Abrir as portas para receber as pessoas 
necessitadas e transmitir-lhes Johrei;
− Ao levantar, pela manhã, procurar sa-
ber como está o estado de ânimo dos 
nossos familiares. Se houver um único 
que não esteja bem, fazer de tudo para 
melhorar o seu estado de espírito;
− Adornar com flores todos os aposen-
tos da nossa casa;
− Procurar dar alegria às pessoas, prin-
cipalmente nos momentos mais difíceis 
da vida;
− Ser bondoso e cortês, odiando o con-
flito e amando a paz;
− Buscar constantemente eliminar o 
egoísmo e o apego;
− Apreciar o Belo de alto nível;
− Respeitar as Leis Divinas: Lei do Espí-
rito Precede a Matéria, Lei da Correspon-
dência Espírito-Matéria, Lei da Causa e 
Efeito, Lei da Ordem e Lei da Harmonia;
− Praticar a Agricultura Natural e ali-
mentação saudável;
− Colocar os próprios interesses em se-
gundo plano, esforçando-se para fazer 
o próximo feliz, a ponto de se tornar um 
hobby;
− Ser Daijo, observando as coisas de 
forma abrangente;
− Renovar-se constantemente, seguin-
do o exemplo da Natureza;
− Agir com bom-senso;
− Ser humilde;
− Ser pragmático: ler pelo menos 30 mi-
nutos de Ensinamentos por dia e colocá-
-los em prática;
− Agradecer tudo, em qualquer circuns-
tância e jamais lamuriar, por qualquer 
motivo;
− Agir com Makoto: sinceridade, fé, 
amor, lealdade, honestidade, fidelidade, 

cordialidade, verdade, devoção, corre-
ção, constância e altruísmo;
− Respeitar rigorosamente os compro-
missos e ser pontual;
− Não julgar os outros, mas julgar cons-
tantemente a si mesmo;
− Não se irritar;
− Não odiar e nem ser odiado;
− Ceder para conquistar;
− Não mentir;
− Ser bom ouvinte;
− Não fazer dívidas passivas e utilizar o 
dinheiro corretamente;
− Não menosprezar os cálculos;
− Ter espírito de justiça e vencer o seu 
próprio mal;
− Cultivar o espírito de Izunome: trilhar 
o caminho do meio, mantendo-se impar-
cial;
− Libertar-se do Ga (Ego);
− Ser universal;

Além destes, com certeza os senhores 
acharão, nos Ensinamentos, muitos outros 
pontos que Meishu-Sama nos ensina e po-
deremos praticar, conforme a nossa própria 
necessidade.

Faltam 40 dias para o tão almejado Culto 
do Paraíso Terrestre, que se realizará aqui 
na Sede Central no dia 10 de junho, em dois 
horários: 11h00 e 15h00.

Como está a preparação dos senhores? 
Já iniciaram o preenchimento do formulário 
junto com os vossos Ministros?

Caso ainda não o tenham feito, vamos 
aproveitar os dias que se seguem para uma 
esmerada preparação, fortalecendo as prá-
ticas básicas da fé no lar, na Unidade Reli-
giosa e na sociedade.

Muito obrigado e um bom mês de prepa-
ração a todos!
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VIAGEM MISSIONÁRIA DO PRESIDENTE DA IMMP 
- REV. CARLOS EDUARDO LUCIOW AO JOHREI CENTER 

DO PORTO E NÚCLEO DE JOHREI DE VILA NOVA DE GAIA

Outorga de Ohikari - Medalha da Luz Divina no Núcleo de Johrei de Gaia.

Culto Mensal pela Salvação dos Antepassados e Reforma da Sede Central.

Culto Mensal pela Salvação dos Antepassados e Reforma da Sede Central. Dai Johrei Kai - Grande Encontro de Johrei.

Aprimoramento para Ministros, Missionários e Professores de Ikebana. Assistência a Ministros, missionários e membros em purificação.
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M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M

OS PRIMEIROS PASSOS 
DA AGRICULTURA 

NATURAL

Este facto também ocorreu na épo-
ca em que Meishu-Sama vivia no Ho-
zan-So, em Tamagawa. Ele mesmo 
pegava na pá e estimulava os jovens 
à prática agrícola. Aproveitando o 
amplo jardim, cultivou plantas de chá 
e flores. Utilizando uma parte onde 
havia água corrente, transformou-a 
num arrozal. Além disso, preparou 
uma pequena horta, na qual plantava 
diversas hortaliças e estava sempre a 
analisar a consistência do solo.

No início, não prestávamos muita 
atenção a tal atividade, mas Meishu-
-Sama dedicava-se a ela com todo 
o esmero, sempre que estava livre. 
Posteriormente, percebi que Ele tinha 
um projeto em mente, pois, ao sabo-
rear os produtos que tinha cultivado, 
disse orgulhoso:

“Produzi isto através de um método 
de cultivo natural. Que tal? Não está 
delicioso?”

Muito tempo depois é que Ele co-
meçou a difundir e a estimular a prá-
tica da Agricultura Natural. Antes dis-
so, Meishu-Sama passou um período 
a realizar pesquisas antes de levar ao 
público os resultados.

Extraído do Livro
“Reminiscências sobre Meishu-Sama vol. 1”

Min. Edite Moreira - Porto
“Tenho um grande privilégio de ter ter-

reno e poder praticar a horta caseira atra-
vés do método de Agricultura Natural que 
Meishu-Sama nos ensina. E, o mais gra-
tificante, é colher e consumir alimentos 
com sabor e elevada energia vital.

Fazer a horta caseira em família é mui-
to prazeroso pois as minhas filhas têm o 
contato com a terra, têm o privilégio de 
observar o desenvolvimento das mudas, 
sendo assim um incentivo para elas terem 
hábitos saudáveis e sentirem o quanto é 
importante a horta caseira.

Trabalhar a terra e cultivar com as mi-
nhas próprias mãos é um momento de me 
religar com Deus e os meus Antepassa-
dos.

A prática da Agricultura Natural ensi-
nou-me a ter gratidão pelo Solo e desper-
tou-me para a Lei da Natureza.”

Min. Maria Leonor Mesquita - Amarante
“Nas dedicações em que tenho partici-

pado, nas Hortas Caseiras de Amarante, 
fico maravilhada pelo entusiasmo e ale-
gria que se gera entre todos os presentes. 
Nasceu até o grande desejo de divulgar a 
palavra de Meishu-Sama sobre o quanto 
são nocivos os remédios para o ser hu-
mano, tanto como os agrotóxicos para 
a o solo, fazendo todos parte do mesmo 
Universo. Cria-se um grande prazer ao 
acompanhar o crescimento do que culti-
vamos, até chegar às nossas mesas!!! Só 

BREVES RELATOS DE 
ALGUNS PRATICANTES 

DA HORTA CASEIRA
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saboreando os alimentos vindos da Agri-
cultura Natural em que somos os prati-
cantes, desperta em nós a percepção da 
diferença de sabores e, por consequên-
cia, a enorme gratidão de termos conhe-
cido Meishu-Sama, e de tudo o que nos 
ensina para conquistarmos a verdadeira 
felicidade.”

Prof. Júlia Sá - Amadora e Sintra
“É com todo o empenho que dedico na 

minha horta caseira. Tenho um pequeno 
terraço e vou continuar a plantar algumas 
coisas que são viáveis nesse espaço.

Os morangos foram plantados há cer-
ca de 2 meses, tiveram flor e agora estão 
a ficar com fruto. Isto é muito agradável.  
Gosto muito de dedicar na horta caseira.”

Aline Malheiro - Porto
“Seguir os passos de Meishu-Sama com 

a Agricultura Natural me faz ser grata por 
cada milímetro de solo que tenho a per-
missão de tocar. Sinto a mais próxima co-
nexão com Deus que alguma vez já senti, 
e me delicio com o verdadeiro sabor da fé 
estando em contacto com a Grande Na-
tureza.”

Aloísio Martins - Braga
“Quando da dedicação na horta, tenho 

observado que estamos a alcançar uma 
etapa muito importante nesta Coluna de 
Salvação. A dedicação e organização dos 
membros tem sido de suma importância. 
É uma gratidão muito grande e entusias-
mo que sinto ao Dedicar na Agricultura 
Natural, e perceber o seu desenvolvimen-
to, acompanhando assim as outras colu-
nas do Johrei e do Belo!”
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Ariel Silva - Braga
“Identifico-me muito em dedicar na 

horta, em contato com a terra. Acabo 
por receber em dobro a energia, disposi-
ção e saúde. Quando vejo uma semente 
florescer, sinto um carinho especial por 
elas e transmito-as este sentimento com  
singelos toques, acariciando-as. É sem-
pre bom lembrar das nossas raízes, agra-
decer e prosseguir. Afinal, do que seria 
de nós sem Deus e os nossos Antepas-
sados?!”

Cleilce Azevedo - Braga
“Dedicar na Agricultura Natural de 

Meishu-Sama tem-me feito sentir muito 
feliz! Iniciamos nos vasos aqui em Braga, 
no ano passado. Conseguimos, entretan-
to, permissão de terrenos comunitários, 
onde temos dedicado todos em conjun-
to, cada dia com mais sentimento! As pri-
meiras colheitas comprovaram o sabor 
diferenciado dos alimentos.

Estamos a preparar o solo, as mudas 
com sentimento renovado. Sinto a alegria 
dos nossos Antepassados!”

Dulce Martins - Lisboa
“Em frente ao Altar da Sede Central, 

senti muita emoção e gratidão a Deus e a 
Meishu-Sama pela permissão de dedicar 
na preparação do Culto do Paraíso Ter-
restre, juntamente com os meus Antepas-
sados e em sintonia com os espíritos dos 
meus pais e todas as pessoas com quem 
tenho laços sanguíneos e afinidade.

Foi uma oportunidade de contínua 
aprendizagem. O resultado da dedicação 
realizada por todos foi pleno de alegria 
contagiante, até ao último momento.”
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Elisabeth Iponema - Braga
“A experiência de dedicar na Agricultura 

Natural diretamente no terreno, deu-me a 
oportunidade de realizar um sonho! Sem-
pre vivi em apartamentos e sempre quis 
ter uma horta, contacto com a terra. Ter a 
permissão de semear, plantar, ver crescer, 
cuidar, irrigar, pesquisar, testar, é de facto 
muito, muito gratificante! Consegui perce-
ber o sabor tão melhor em comparação 
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com os produtos de supermercado. É sur-
preendentemente Divino!”

Fernando Assis - Lisboa
“Sou grato por participar na prática da 

Agricultura Natural, que se tornou uma 
grande escola, pois, os resultados depen-
dem da nossa dedicação.”

Margarida Barbosa Seabra - Amarante
(Frequentadora)
“Gosto muito de participar das atividades 

nas hortas de Agricultura Natural! Eu já tra-
balho na agricultura com o meu marido, faz 
parte do meu dia a dia, mas ao participar 
aqui, tenho aprendido muito, a questão de 
não ser necessário colocar qualquer tipo 
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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

de químicos, adubos e ter resultados mara-
vilhosos, é muito gratificante!”

Maria Fernanda Almeida - Amarante
“A minha horta esteve muitos anos para-

da; reiniciei há dois anos, e está cada vez 
mais linda e maravilhosa! É uma dedicação 
que faço com muita gratidão e orgulho por 
ter a permissão de conhecer a Agricultura 
Natural de Meishu-Sama! Cada vez sinto 
mais emoção por poder desenvolver, junto 
com os meus Antepassados, esta Coluna 
de Salvação!”

Maria Natália Ribeiro - Amarante 
“Gosto muito de dedicar na horta, basea-

da nos Ensinamentos de Deus revelados 
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a Meishu-Sama! Adoro movimentar a ter-
ra, fico muito feliz e sinto uma leveza mui-
to grande apesar de estar a passar por um 
processo de purificação. Meishu-Sama está 
presente nessas dedicações! A convivência 
com o grupo também é maravilhosa!” 

Mariléa Martins - Braga
“Ter tido a oportunidade de Dedicar na 

horta comunitária de Braga tem sido mui-
to bom mesmo! Sinto uma imensa gratidão 
por tudo o que temos vivido aqui. Esta Co-
luna da Salvação é primordial para nosso 
crescimento espiritual e para a nossa ver-
dadeira saúde. A Agricultura Natural é vida 
e amor de Meishu-Sama e também o servir 
aos nossos Antepassados. Muito obrigada 
a todos por esta grande permissão!”

10€
PREÇO  UNITÁRIO



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

19|maio / 2022

Nasturtium officinale é um vegetal cujo 
nome comum é agrião. É uma planta 

comestível, usualmente usada em saladas 
e pode ser encontrada em zonas húmidas, 
como rios e riachos. É nativa da Europa e 
Ásia Central, onde cresce abundantemente 
nas margens dos rios e córregos.

Da família das crucíferas, o agrião é 
conhecido em todo o mundo, pois pode ser 
cultivado.

Agrião-da-terra
O agrião-da-terra, também chamado de 

erva-de-santa-bárbara, é uma pequena 
planta cujas folhas lembram em forma e 
sabor as folhas do agrião-da-água. Quando 
floresce, esta planta pode atingir entre 30 e 90 
cm de altura, mas durante seu período útil de 

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

AGRIÃO

cultivo, geralmente não ultrapassa os 15 cm 
de altura. As suas folhas têm um agradável 
sabor e podem ser consumidas cruas em 
saladas e sandes, ou podem ser utilizadas em 
sopas e outras receitas culinárias.

O agrião-da-terra pode ser cultivado em 
solo húmido e bem drenado, não sendo 
necessária tanta água quanto para o cultivo 
do agrião-da-água.

Clima
Prefere um clima ameno, crescendo 

melhor em temperaturas abaixo de 20°C. 
Em temperaturas muito elevadas, as folhas 
tornam-se mais rijas e são menos saborosas.

Luminosidade
Pode ser cultivada com iluminação 

Agrião-da-terra (Barbarea verna)



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

solar direta, em clima ameno. Em climas 
mais quentes, deve ser cultivada em sombra 
parcial, com uma boa luminosidade.

Solo
Embora seja tolerante quanto ao solo, 

cresce melhor num solo bem drenado, fértil e 
rico em matéria orgânica. O pH do solo pode 
variar de 4,5 a 7,5.

Irrigação
O agrião-da-terra é muito sensível à falta 

de água, mas por outro lado, não suporta 
terrenos inundados como o agrião-da-
água. Deve ser irrigado de forma a manter 
o solo sempre húmido, mas sem que fique 
encharcado.

Plantação
Uma vez que esta planta cresce rápido, 

as suas sementes devem ser semeadas no 
local definitivo da horta, posteriormente 
retirando o excesso de plantas para atingir 
o espaçamento adequado. As sementes 
podem ser semeadas a aproximadamente 
0,5 cm de profundidade. A germinação é 

irregular, as sementes podem germinar em 
menos de uma semana, mas também podem 
permanecer dormentes por um longo período 
(até mesmo por anos).

O espaçamento pode ser de 10 a 20 cm 
entre as plantas. O agrião-da-terra também 
pode ser facilmente cultivado em vasos e 
jardineiras.

Tratos culturais
Retire as ervas que estiverem a concorrer 

por recursos e nutrientes.

Colheita
A colheita das folhas do agrião-da-terra 

pode ser feita a qualquer momento, mas 
geralmente é melhor iniciar a partir de 60 a 
80 dias após a plantação, quando as plantas 
se encontram bem desenvolvidas. As folhas 
podem ser colhidas individualmente quando 
necessário, até que a planta comece a 
florescer, pois então as suas folhas podem 
tornar-se amargas.

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nasturtium_officinale
https://hortas.info/como-plantar-agriao-da-terra
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