
“TANTO A CRIAÇÃO DO PARAÍSO 
COMO A CRIAÇÃO DO INFERNO 
DEPENDEM UNICAMENTE 
DO PENSAMENTO DO HOMEM.” 
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

É POSSÍVEL MUDAR 
O DESTINO LIVREMENTE

Como todos sabem, desde os tempos an-
tigos, o ser humano costuma resignar-se 

a todas as situações, sejam elas boas ou más, 
atribuindo o desenrolar dos acontecimentos ao 
destino, definindo-o como “algo que não pode 
ser mudado”. Todavia, desejo ensinar que todos 
podem mudá-lo livremente. Isto significa que, 
originariamente, o destino foi criado de tal for-
ma que a própria pessoa possa transformá-lo. 
A compreensão deste facto leva-nos, não só a 
abandonar a visão pessimista do mundo, mas, 
a encará-lo de maneira extremamente otimista.

Nem é necessário dizer que ninguém deseja 
ter um destino infeliz. É natural que todos al-
mejem a boa sorte e empreendam incomensu-
ráveis esforços, “fazendo das tripas, coração” 
nesse sentido. Apesar da felicidade ser uma 
aspiração comum a todos, quantas pessoas a 
conseguem alcançar? Entre cem indivíduos, 
talvez não haja sequer um que seja feliz. No 
geral, partem para o outro Mundo com muitas 
dúvidas sobre como a obter. Viver assim é real-
mente desolador!

Buda Sakyamuni afirmou: “Tudo muda, nada 
é permanente”. Muito raramente alguém alcan-
ça a boa sorte de facto; diante disso, até surgem 
pessoas que se mantêm firmes em alcançar os 
seus sonhos e despertam para a consciência 
de que o mundo é bom.

Nada seria mais maravilhoso do que encon-
trar um método para se alcançar verdadeira-
mente a boa sorte. Como ninguém conhece 
tal método, as pessoas acabam por traçar um 
destino infeliz, isto é, criam para si próprias uma 

prisão e vivem em sofrimento dentro dela. Na 
realidade, o mundo está repleto dessas pes-
soas dignas de compaixão.

O que é necessário, então, para o ser huma-
no ser feliz?

É mais do que evidente que basta semear 
o Bem. Desde os tempos antigos que existe 
a expressão budista: “O Bem produz bons 
frutos e o Mal, maus frutos”. A semente do Mal 
tem origem na conceção egoísta que leva as 
pessoas a objetivar ter benefícios apenas para 
si próprias e a não se importar com o sofrimento 
e o prejuízo que possam causar ao próximo. A 
semente do Bem origina-se no amor altruísta 
de querer alegrar e favorecer o semelhante. 
Tudo isso parece simples, mas é muito difícil. A 
vida é realmente muito complexa. Afinal, como 
devemos proceder? É preciso crer no princípio 
acima mencionado e tornar o nosso espírito 
capaz de o assimilar, pois, assim, acabaremos 
por praticar o Bem. Para tanto, evidentemente, 
não há outra forma a não ser seguir uma fé. 
Não obstante, devemos ser cautelosos, pois, 
mesmo no que à fé diz respeito, há diferenças 
entre elas. Obviamente, há necessidade de 
selecionar uma entre as muitas que existem. 
Modéstia à parte, a fé messiânica é a que está 
mais concorde com as condições que citei. Por 
essa razão, aconselho aos sofredores e infeli-
zes que ingressem na nossa fé o quanto antes.

Jornal Eiko nº 145
27 de fevereiro de 1952

Alicerce do Paraíso vol. 4
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pois a ferida estava sempre a purgar.
Na análise da amostra, constou uma 

bactéria muito resistente e, como tal, tive 
de tomar vários tipos de antibióticos por 
3 meses, que apesar de muito fortes, 
não produziram o efeito desejado. Por 
este motivo, os médicos suspenderam a 
medicação, para não prejudicar ainda mais 
a minha saúde.

Durante todo este período de purificação, 
fui orientada pela minha filha que deveria 
agradecer a situação, pois estava a eliminar 
muitas toxinas do meu corpo através daquela 
ferida. Além de receber Johrei diariamente 
com ela, tive também assistência religiosa 
de uma missionária, do ministro e do nosso 
Presidente, Rev. Carlos Eduardo Luciow, 
sempre que eu participava nos Cultos da 
Sede Central e aquando da sua viagem 
missionária ao Johrei Center do Porto.

Como moro a cerca de 20km do Johrei 
Center, desde junho do ano passado, 
comecei a frequentar todas as quartas-
feiras e recebia, no mínimo, 3 horas de Johrei. 
Aprendi também a materializar a minha 
gratidão através da oferta do donativo, com 
o sentimento de agradecer a purificação 
pela qual estava a passar, pois compreendi 
que se tratava de um processo de limpeza 
do meu espírito e corpo, e o Johrei deu-me 
forças para enfrentá-lo.

Desde então, no Johrei Center, comecei 
também a participar nos Cultos Mensais de 
Agradecimento e nos Cultos Mensais pela 
Salvação dos Antepassados e Reforma da 
Sede Central.

No Culto do mês de novembro da Sede 
Central, recebemos a orientação de nos 
tornarmos o “número um na felicidade de 
alguém”. Com esse desejo, a minha filha 
começou a fazer a dedicação externa de 

Chamo-me Cecí-
lia da Conceição 

Castro Rio Dias Ribei-
ro, sou membro desde 
dezembro de 2021 e 
dedico no Johrei Cen-
ter do Porto.

Em maio de 2019, 
foi-me diagnosticado 
um cancro na axila 
direita. Durante o 
tempo de espera 
para ser operada, 
recebia uma hora de 
Johrei da minha filha 
diariamente, que me 

dizia para entregar a situação a Deus e a 
Meishu-Sama e pensar sempre de forma 
positiva.

Passados três meses, em agosto, fui 
submetida à cirurgia no IPO (Instituto 
Português de Oncologia) do Porto, na qual 
extraíram o tumor maligno na totalidade, 
sem qualquer metástase. Dois meses 
depois, em outubro, comecei a fazer 
radioterapia, num total de 33 sessões, que 
me causou queimaduras exteriores.

Já em janeiro de 2020, iniciei as sessões 
de quimioterapia e em agosto desse ano, 
estando com febre e muitas dores, recorri 
às urgências do IPO, tendo ficado internada 
por 2 semanas com uma infeção, pois tinha 
um abcesso no local de onde foi retirado o 
tumor.

Segundo os médicos, o abcesso surgiu 
devido às sessões de radioterapia. Assim, 
tiveram que o romper para colher uma 
amostra para análise, tendo ficado com uma 
ferida que necessitava de curativo diário. Por 
cerca de 9 meses, até maio de 2021, ia todos 
os dias ao centro de saúde fazer o curativo, 

“Através desta 
purificação, pude 
tornar-me mais 

saudável espiritual e 
fisicamente, tendo a 

permissão de ingressar 
na Fé Messiânica para 

ser instrumento na 
salvação de outras 

pessoas.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ
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distribuição de Flores de Luz e a transmitir 
Johrei às pessoas que passavam pelas ruas. 
Na época, sendo apenas frequentadora, 
passei a acompanhá-la e só podia oferecer 
a Flor.

Nessas dedicações, ao constatar o 
sofrimento das pessoas e com vontade de 
as ajudar, foi aumentando o desejo de me 
aprofundar na Fé. Fiz o Curso de Princípios 
Messiânicos e tive a grande permissão de 
receber o Ohikari - Medalha da Luz Divina, 
em dezembro de 2021.

Nesse ínterim, a ferida sarou e fui 
chamada ao IPO para fazer vários exames. 
Os médicos disseram-me que a bactéria 
tinha desaparecido e a situação em relação 
ao tumor estava sob controle.

Hoje em dia, continuo a dedicar às 

quartas-feiras, não só para receber, mas 
agora, principalmente, para transmitir Johrei, 
e participo todos os meses nas atividades 
externas de distribuição de Flores de Luz e 
transmissão de Johrei às pessoas nas ruas.

Materializei a minha gratidão através 
de um donativo especial e sou muito 
grata a Deus e a Meishu-Sama, aos meus 
Antepassados, ao reverendo, ao ministro, 
à minha filha, à missionária que me deu 
assistência e a todos os membros que 
fizeram parte do meu percurso, pois, através 
desta purificação, pude tornar-me mais 
saudável espiritual e fisicamente, tendo a 
permissão de ingressar na Fé Messiânica 
para ser instrumento na salvação de outras 
pessoas.

Muito obrigada!

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
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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?
Feliz Culto comemorativo do Paraíso 

Terrestre!
Em nome de Deus e Meishu-Sama, 

gostaria de agradecer 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 trans-

CULTO DO PARAÍSO TERRESTRE ACUMULADO COM O CULTO MENSAL 
DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - JUNHO 2022
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missão online, tanto em Portugal, como 
em outros países. Presencialmente, além 
dos membros de todas as Unidades Reli-
giosas de Portugal, estamos também a re-
ceber membros do Brasil, do Reino Unido 
e da Dinamarca. Sejam todos muito bem-
-vindos! (Palmas)

No dia de hoje, celebra-se o Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunidades Por-
tuguesas e assim, gostaria de felicitar to-
dos os portugueses pelo seu dia e, juntos, 
manifestarmos a nossa gratidão por este 
país maravilhoso que é Portugal, pelos 
nossos queridos Antepassados que tanto 
se destacaram, principalmente, nos Des-
cobrimentos e nos campos da Religião, 
Literatura e Arte. O nosso país, além de 
possuir infinitas belezas naturais, tem uma 
grande riqueza enogastronómica, mas, 
acredito que o seu bem mais precioso, é o 
sentimento do seu povo, que recebe todos 
com simpatia e hospitalidade! (Palmas)

Do dia 27 de maio ao dia 3 de junho, 
estive a visitar as Unidades Religiosas de 
Lisboa, Amadora e Sintra, Margem Sul e 
Oeiras-Cascais. Durante esse período, rea-
lizámos várias atividades, entre as quais: 3 
Dai Johrei Kai (Grande encontro de Johrei), 
reunião com ministros e professoras de Ike-
bana, 3 assistências religiosas no lar e 28 
Johrei individuais a membros em purifica-
ção, 1 entronização de Mitamaya (Oratório 
dos Antepassados no Lar), 2 Outorgas de 
Ohikari - Medalha da Luz Divina e 3 Cultos 
Mensais pela Salvação dos Antepassados 
e Reforma da Sede Central. Pude encon-
trar com 154 participantes, entre membros, 
frequentadores e pessoas de 1ª vez. 

Também estive com mais de 30 pessoas 
na minha visita aos Núcleos de Forte da 
Casa, em Vila Franca de Xira, e da Alta de 

Lisboa, onde, além da prática do Johrei, 
com muito afinco, se tem desenvolvido a 
Coluna da Agricultura Natural, na horta co-
munitária do parque agrícola.

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

O Culto de hoje é uma das principais ce-
lebrações do calendário messiânico, pois 
comemoramos a Revelação que Meishu-
-Sama recebeu de Deus sobre a Transição 
da Era da Noite para a Era do Dia. Pode-
mos dizer que o nome “Culto do Paraíso 
Terrestre” tem origem na Cerimónia reali-
zada por Meishu-Sama, na inauguração da 
Terra Divina - Solo Sagrado de Hakone, em 
15 de junho de 1953.

No Jornal Eiko, datado de 8 de julho da-
quele ano, Meishu-Sama deixou-nos a se-
guinte orientação:

“O facto da Terra Divina ter ficado 
pronta, significa que ficou pronto 

também o primeiro protótipo do Paraíso 
Terrestre. Este modelo ampliar-se-á 
gradualmente e, quando se tornar 

de âmbito mundial, surgirá o Paraíso 
Terrestre.”

E orientou-nos também:

“Como a conclusão do protótipo 
do Paraíso Terrestre da Terra Divina 
simboliza o próprio nascimento do 

Paraíso sobre a Terra, creio que, por 
se tratar de um dos eventos mais 

auspiciosos desde o início do mundo, 
será comemorado por toda a eternidade. 
Por isso, é provável que, futuramente, o 
dia 15 de junho se torne o dia do Culto 
do nascimento do Paraíso Terrestre.”
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mento “É possível mudar o destino 
livremente”, do Alicerce do Paraíso vol. 
IV, edição portuguesa.

Meishu-Sama ensina-nos que, desde 
sempre, o ser humano costuma resig-
nar-se a tudo, atribuindo ao destino as 
várias situações da vida, acreditando ser 
algo que não se pode mudar. Contudo, 
Ele orienta-nos precisamente o contrá-
rio: podemos mudá-lo! Passar a ter cons-
ciência deste facto permite-nos transfor-
mar o pessimismo em otimismo. Por não 
conhecerem esta Verdade, as pessoas 
acabam por se conformar, aceitando uma 
vida infeliz.

Assim sendo, o que devemos fazer para 
mudar o nosso destino e nos tornarmos 
felizes?

Meishu-Sama orienta-nos claramente:

“É mais do que evidente que basta 
semear o Bem. Desde os tempos 

antigos que existe a expressão budista: 
‘O Bem produz bons frutos e o Mal, 
maus frutos.’ (...) A semente do Bem 

origina-se no amor altruísta de querer 
alegrar e favorecer o semelhante. Tudo 
isso parece simples, mas é muito difí-

cil. A vida é realmente muito complexa. 
Afinal, como devemos proceder?”

Já que Meishu-Sama nos faz essa per-
gunta, como é que os senhores acham 
que devemos proceder?

Acredito que a maravilhosa Experiência 
de Fé que ouvimos hoje, da D. Cecília Ri-
beiro, responde claramente a essa ques-
tão.

Em maio de 2019, foi-lhe diagnosticado 
um cancro na axila e passou a receber 
uma hora de Johrei por dia. Passados 

Nesse sentido, sendo Meishu-Sama o 
nosso modelo de homem paradisíaco, 
hoje, com grande satisfação, apresento 
a primeira edição, em português de Por-
tugal, do Livro “Reminiscências sobre 
Meishu-Sama”, volume único, com mais 
de 600 páginas, que inclui os 6 volumes 
anteriormente publicados.

O nosso objetivo com a publicação des-
ta obra é proporcionar a todos, a possibi-
lidade de conhecer e seguir os passos de 
Meishu-Sama no Seu dia a dia, em todas 
as Suas atividades, rumo à construção do 
Paraíso Terrestre.

O preço de lançamento é de 20,00€, 
exclusivamente hoje e até aos dias dos 
Cultos Mensais de Agradecimento deste 
mês, realizados nas Unidades Religiosas. 
A partir do dia 20 de junho, terá o preço 
unitário de 25,00€.

Agradeço, do fundo do coração, a to-
dos os dedicantes da comissão editorial 
e ressalto a belíssima apresentação da 
capa, com o desabrochar das flores de 
cerejeira, mesmo cobertas de neve.

Esta imagem foi especialmente sele-
cionada por se tratar de um sublime en-
sinamento da Grande Natureza, em que, 
mesmo num momento tão difícil e de 
grande provação, as flores apresentam a 
sua parte mais deslumbrante.

Ao longo da leitura desta obra, pode-
mos constatar que, mesmo perante todas 
as vicissitudes que teve de enfrentar ao 
longo da Sua vida, Meishu-Sama deixou-
-nos um legado ímpar, sendo, Ele próprio, 
por excelência, o nosso modelo de ho-
mem paradisíaco.

Parabéns a todos, boa leitura e, sobre-
tudo, boa prática! (Palmas)

No Culto de hoje, ouvimos o Ensina-
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três meses, submeteu-se a uma cirurgia 
para retirar o tumor e, posteriormente, fez 
tratamentos de radioterapia e quimiote-
rapia.

Após um ano da cirurgia, foi às urgên-
cias hospitalares com febre, muitas dores 
e um abcesso no local onde foi operada, 
segundo os médicos, consequência da 
radioterapia.

Esteve internada por duas semanas, 
quando lhe romperam o abcesso para 
colher uma amostra para análise. Conse-
quentemente, ficou com uma ferida que 
purgou durante nove meses, obrigando-
-a a fazer um curativo diário no centro de 
saúde.

Como resultado da análise, foi detetada 
uma bactéria muito resistente, e por isso, 
os médicos prescreveram-lhe vários tipos 
de antibióticos, que ela tomou por três 
meses, sem os efeitos desejados. Assim, 
os próprios médicos suspenderam essa 
medicação para não lhe prejudicar ainda 
mais a sua saúde.

Um ponto importante a ressaltar foi 
ela ter seguido a orientação da sua filha, 
de que deveria agradecer aquela ferida, 
pois, por seu intermédio, estava a elimi-
nar muitas toxinas.

Continuou a receber Johrei diariamen-
te em casa com a sua filha e, mesmo 
residindo a 20km do Johrei Center, pas-
sou a ir todas as quartas-feiras receber, 
pelo menos, 3 horas de Johrei na Igreja 
e começou também a materializar a sua 
gratidão através da oferta do donativo, 
agradecendo a limpeza espiritual e física 
que esta purificação lhe estava a propor-
cionar.

Entretanto, em novembro do ano pas-
sado, esforçando-se para colocar em 

prática a orientação da Sede Central, de 
nos tornarmos o “número um na felici-
dade de alguém”, juntamente com a sua 
filha e outros membros, começaram a 
dedicar na distribuição de Flores de Luz 
e transmissão de Johrei às pessoas que 
passavam pelas ruas, e como ela ainda 
não era membro, só podia oferecer a Flor. 
No entanto, nessa atividade, ao reconhe-
cer o sofrimento de muitas outras pes-
soas, com o desejo de as ajudar, desper-
tou para receber o Ohikari e assim poder 
também transmitir Johrei.

Este despertar para a prática do Bem, 
que se origina no amor altruísta de que-
rer alegrar e favorecer o semelhante, 
conforme Meishu-Sama nos orienta no 
Ensinamento do Culto de hoje, mudou o 
seu destino.

Consequentemente, a ferida sarou e 
após vários exames, foi constatado que a 
bactéria tinha desaparecido e a situação 
com o tumor estava sob controle.

Atualmente, a D. Cecília continua a 
dedicar às quartas-feiras, não só para 
receber, mas, principalmente, para 
transmitir Johrei, além de dar continui-
dade à participação nas dedicações 
de distribuição de Flores de Luz e 
transmissão de Johrei nas ruas.

É maravilhoso como, através da busca 
de se tornar alguém que se dedica à 
felicidade dos outros, transformou o seu 
destino de infeliz para feliz.

Por falar em mudar o destino, dias 
atrás, li uma história verídica que muito 
me emocionou e gostaria de comparti-
lhar com os senhores, pois acredito que 
se encaixa perfeitamente no período que 
já estamos a viver e que, provavelmente, 
continuaremos a enfrentar.



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

9|junho / 2022

“Um judeu, proprietário de uma 
famosa confeitaria em Berlim, costumava 
perguntar aos seus clientes: ‘Sabe porque 
é que estou vivo?’

Quando a pessoa dizia que não, ele 
contava a sua história:

‘Quando ainda era adolescente, na 
Alemanha, os judeus eram levados de 
comboio pelos nazistas, sem piedade, 
para os campos de concentração.

Ficávamos por muitos dias nos vagões 
sem comida e agasalhos, e, durante a 
noite, com um frio terrível, não tínhamos 
como nos aquecer. Havia neve por todos 
os lados e o vento frio congelava-nos. 
Éramos centenas de pessoas naquelas 
noites frias e horríveis, sem comida, sem 
água e sem abrigo. Sentíamos o sangue 
congelar nas nossas veias.

Ao meu lado, estava um senhor de 
idade, muito querido na nossa cidade. 
Tinha um aspeto horrível e, como não 
parava de tremer, abracei-o com força 
para o aquecer e dar-lhe um pouco do 
meu calor. Esfregava-lhe as mãos, os pés, 
o rosto, o pescoço, implorando-lhe que 
ficasse vivo. Acabei por me deitar sobre 
ele, para aquecê-lo durante toda a noite. 
Apesar de sentir muito cansaço e frio, 
continuei a massajá-lo para que ficasse 
aquecido.

Passaram-se muitas horas, finalmente 
amanheceu e o Sol começou a brilhar. 
Quando olhei ao meu redor para as 
outras pessoas no vagão, horrorizado, só 
vi cadáveres congelados. Só se ouvia o 
silêncio da morte!

O gelo da noite tinha matado todos 
por hipotermia e apenas duas pessoas 
sobreviveram: eu e aquele senhor de 
idade. Ele sobreviveu porque não o deixei 

congelar e eu sobrevivi porque procurei 
mantê-lo sempre quente.’

Assim, aprendi que esse é o segredo 
para sobreviver neste mundo! Quando 
se aquece o coração dos outros, o 
nosso também se aquece. Quando nos 
esforçamos para apoiar, encorajar e 
fortalecer os outros, recebemos apoio, 
encorajamento e fortalecimento nas 
nossas vidas.”

Os senhores já tinham ouvido esta 
história? Emocionante e profunda, não 
é? É um grande exemplo que podemos 
trazer para a prática da fé, pois, o facto 
daquele jovem ter colocado a vida do 
outro em primeiro lugar, fez com que ele 
também se salvasse.

No caso do senhor de idade, também 
mudou o seu destino por ser uma pessoa 
muito querida na sua cidade, despertando 
assim, no jovem, o desejo de não o deixar 
morrer, pois uma pessoa bondosa como 
ele deveria ser salva. Esse facto alerta-
nos para a importância de sermos alvo 
de sentimentos positivos onde quer que 
estejamos, e tenho a certeza de que a 
prática da fé altruísta é, em absoluto, o 
que mais semeia esse tipo de sentimento.

No Livro “A criação da civilização”, 
Meishu-Sama costumava usar o símbolo 
⊙ (circunferência com um ponto no 
centro) para explicar o conceito de 
kubukurin (99%) e itchirin (1%).

Ele orienta-nos que o Supremo Deus fez 
progredir a cultura mediante o confronto 
entre o Bem e o Mal. Em consequência, 
o Mal chegou a dominar o mundo até 
99% - kubukurin. Agora, manifestando 
finalmente o poder do 1% do Bem - itchirin, 
o Supremo Deus inverterá o grande 
plano do Mal, de dominar a Terra. Esta 
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é a luta entre o kubukurin e o itchirin, da 
qual estamos apenas a um passo. Quem 
compreender essa Verdade, não deixará 
de despertar plenamente.

O itchirin - 1% de Bem, que salvará o 
mundo, manifestar-se-á na prática da fé 
que visa salvar o próximo. A fé que tem por 
objetivo salvar somente a si mesmo, su-
cumbirá com o kubukurin - 99% de Mal.

A esse respeito, Meishu-Sama escreveu 
o seguinte poema:

“Se abrirmos os olhos, poderemos 
ver, por trás da destruição, o martelo de 

construção da Obra Divina.”

Podemos entender este “martelo” como 
as práticas básicas da fé.

Atualmente, como todos sabemos, o Juí-
zo Final já está em ato e podemos cons-
tatar esse facto, através das calamidades 
que estamos a viver: pandemia, guerra, 
escassez de alimentos, crises financeiras, 
etc.

No Ensinamento “O Juízo Final”, do Ali-
cerce do Paraíso vol. 1, edição portuguesa, 
Meishu-Sama orienta-nos a esse respeito:

“Para ultrapassar o Juízo Final, é ne-
cessário purificar os nossos sentimen-
tos. Isto será a queda do ser humano 
que pratica o Mal, que perecerá para 

sempre. Assim, torna-se imprescindível 
purificarmos a nossa alma através de 

uma fé correta, a fim de podermos trans-
por esta fase com segurança.”

Como poderemos, então, caracterizar o 
ser humano que pratica o Mal? No Ensi-
namento do Culto de hoje, Meishu-Sama 
orienta-nos:

“A semente do Mal tem origem na 
conceção egoísta que leva as pessoas 
a objetivar ter benefícios apenas para 
si próprias e a não se importar com o 
sofrimento e o prejuízo que possam 

causar ao próximo.”

Por outro lado, a respeito do ser huma-
no que pratica o Bem, Meishu-Sama tam-
bém nos esclarece:

“A semente do Bem origina-se no 
amor altruísta de querer alegrar e favo-

recer o semelhante.”

Portanto, estamos perante uma bifur-
cação, ou seja, um momento crucial onde 
temos de optar entre o caminho da práti-
ca do Bem, do altruísmo, do itchirin, que 
nos levará ao Paraíso, tal como vimos 
com o exemplo da D. Cecília e do jovem 
que salvou o senhor idoso, ou, por outro 
lado, o caminho do Mal, do egoísmo, do 
kubukurin, que nos levará à destruição.

Para concluir, sendo dia 15 de junho o 
dia do Paraíso Terrestre, em que, a par-
tir dessa data, há um aumento da ener-
gia espiritual do elemento fogo, vamos, 
em todas as Unidades Religiosas, fazer 
uma grande distribuição de Flores de Luz 
e transmissão de Johrei às pessoas pelas 
ruas, convidando-as para virem conhecer 
a nossa Igreja, salvar-se e sentir-se feli-
zes como nós nos sentimos.

Conforme Meishu-Sama nos orienta, se 
considerarmos que o Paraíso Terrestre é 
o mundo dos felizes, concluiremos que, 
no lugar onde as pessoas se reúnem e se 
tornam felizes, está estabelecido o Paraí-
so Terrestre.

Muito obrigado e um bom mês a todos!
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VIAGEM MISSIONÁRIA DO PRESIDENTE DA IMMP 
- REV. CARLOS EDUARDO LUCIOW ÀS UNIDADES RELIGIOSAS DE LISBOA, 

AMADORA E SINTRA, MARGEM SUL E OEIRAS-CASCAIS

Entronização do Mitamaya no Lar da família Sá. Assistência Religiosa no Lar de membros pioneiros em purificação.

Visita ao Núcleo de Johrei de Forte da Casa, em V. F. de Xira.

Visita ao Núcleo de Johrei da Alta de Lisboa.

Outorga de Ohikari - Medalha da Luz Divina.

Culto e Dai Johrei Kai - Grande encontro de Johrei.
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M E I S H U - S A M A  E R A  A S S I M

MEISHU-SAMA 
ERA PRATICANTE 

DOS ENSINAMENTOS 
DE DEUS

Por volta de 1952, Meishu-Sama costu-
mava dizer aos servidores:

“Façam redações. Se as fizerem, de-
senvolverão o raciocínio. Devem escrever 
principalmente sobre mim.”

Assim, também resolvi escrever sobre a 
vida quotidiana de Meishu-Sama. Naque-
la ocasião, Ele disse-me:

“Não importa se escrevem bem ou não. 
Todos aqueles que servem próximos a 
mim, têm o dever de levar ao conheci-

mento dos fiéis a minha vida diária. Pre-
cisam de observar se realmente estou a 
pôr em prática o que digo ou ensino aos 
membros e registar tal e qual o que pre-
senciam.”

Um servidor.

TUDO É LUZ

Um dia, Meishu-Sama disse-me:
“Todos os acontecimentos da minha 

vida quotidiana, por mais simples que se-
jam, geram Luz. Portanto, transmita-os ao 
maior número de pessoas possível.”

Um servidor

VOLUME ÚNICO

MAIS DE 
600 PÁGINAS

COMPILAÇÃO DOS SEIS VOLUMES ANTERIORES

PREÇO DE 
LANÇAMENTO

25€ PREÇO 
UNITÁRIO

20€
P R E Ç O  U N I T Á R I O

VÁLIDO ATÉ DIA 20 DE JUNHO
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A importante Revelação Divina, que 
Meishu-Sama recebeu na madrugada 

do dia 15 de junho de 1931, acompanhado 
por 28 discípulos, no topo do Monte Noko-
guiri, foi denominada de “Revelação Divina 
da Transição da Era da Noite para a Era do 
Dia”. Nesse dia, ocorrera solenemente no 
Mundo Espiritual, um acontecimento Divi-
no: a Transição da Era da Noite para a Era 
do Dia.

Por outras palavras, Meishu-Sama teve 
conhecimento de que, no Mundo Espiritual, 
chegara a Era do Alvorecer. Este facto é 
realmente algo muito misterioso, totalmen-
te inédito, nunca pregado por ninguém até 

então. Entretanto, tendo alcançado o estado 
de Suprema Iluminação Espiritual, Meishu-
-Sama captou o profundo significado dessa 
Revelação.

Assim como no período de vinte e quatro 
horas existe a claridade do dia e a escuridão 
da noite e, no período de um ano, há o verão 
e o inverno, no período de dez, cem, mil, dez 
mil anos, também se intercalam períodos de 
claridade e de trevas. Atualmente, estamos 
na Era do Alvorecer, saindo da longa Era das 
Trevas para entrar na Era da Luz.

Esta Transição começou, primeiramente, 
no Mundo Espiritual, a partir do dia 15 de 
junho de 1931, e está a refletir-se, pouco a 

Monumento da IMM no topo do Monte Nokoguiri, onde Meishu-Sama recebeu a Revelação Divina 
sobre a Transição da Era da Noite para a Era do Dia. A inscrição significa: “Lugar Sagrado da Revelação Divina”.

REVELAÇÃO DO ALVORECER 
DA NOVA ERA

C U LT O  D O  PA R A Í S O  T E R R E S T R E
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pouco, no Mundo Material. Estes dois Mun-
dos estão numa relação de frente e verso, re-
lação íntima e inseparável: todos os fenóme-
nos ocorrem primeiro no Mundo Espiritual e 
depois, refletem-se no Mundo Material, pois 
tudo é regido pela Lei do Espírito Precede a 
Matéria. Agora que o Mundo Espiritual – o 
Mundo das causas – se tornou Dia, o Mun-
do Material, que é o seu reflexo, irá realizar a 
Transição inédita do Mundo Infernal das Tre-
vas para o Mundo Paradisíaco da Luz.

Ao captar o profundo significado desta 
Revelação, Meishu-Sama apreendeu clara-
mente que a “Chegada do Reino dos Céus”, 
mencionada por Jesus Cristo, e o “Mundo 
de Miroku”, anunciado por Sakyamuni, eram 
previsões sobre o advento deste Mundo do 
Dia. Ao mesmo tempo, descobriu que está se 
a aproximar a época em que se irão concre-
tizar os factos que os antigos fundadores de 
religiões simplesmente se limitaram a prever. 
“É a ocorrência de uma grande, assustadora, 
terrível e alentadora mudança”, afirmou.

Expressou essa emoção nas seguintes 
composições:

“Dando o sinal de que surgiu
A tão desejada salvação,

Vou despertar a humanidade.”

“No maravilhoso dia 15 de junho de 1931,
Abriram-se as portas do Céu.”

(...) Meishu-Sama orientou que a antiga 
profecia sobre advento da Luz do Oriente, 
transmitida desde tempos remotos no Oci-
dente, relacionava-se ao nascimento da Era 
do Dia. Com o avanço da transição para essa 
Era, a civilização da Noite, que perdurara até 
então, seria destruída e, no seu lugar, seria 
construída a Nova Civilização do Dia, sendo 
necessário transmitir a toda a humanidade 
o verdadeiro significado dessa destruição e 
construção e salvar as pessoas do estado de 
confusão e sofrimento em que elas se encon-
tram.

Assim, Meishu-Sama reconheceu a impor-
tante missão que lhe era confiada por Deus. 
Desejando construir a Nova Civilização do 
Dia, esperou o momento oportuno para fun-
dar a Igreja Messiânica Mundial.

REF ORMA DA SEDE CENTR AL

DONATIVO 
DE GRATIDÃO 

ESPECIAL
A todos os membros e frequentado-

res,  inclusive os residentes no exterior, 
que queiram materializar a sua grati-

dão,  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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O orégão (Origanum vulgare L.) é uma 
erva perene e aromática, muito utilizada 

na cozinha do Mediterrâneo. São utilizadas 
as suas folhas, frescas ou secas, pelo sabor 
e aroma que dão aos pratos. Considera-se 
que as folhas secas têm melhor sabor. É um 
condimento mais conhecido como uma folha 
repartida, sendo as várias folhas cortadas 
em pequenos pedaços para darem aroma e 
sabor.

Utilização na culinária
Em Portugal, os orégãos são indispensáveis 

na confeção de caracóis, e é usado também 
em caldeiradas e em saladas de tomate e 
queijo fresco ou requeijão.

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

ORÉGÃO

Como cultivar orégãos
O orégão é uma planta muito resistente, por 

isso, adapta-se facilmente a qualquer terreno. 
Pode ser cultivado em vasos, na horta ou no 
jardim.

Para cultivar orégãos, podemos escolher 
entre fazê-lo através de sementes ou através 
de mudas que podemos adquirir em hortos 
ou viveiros. Assim que começarem a crescer, 
podemos reproduzi-lo através da própria 
planta (por estaca).

Esta amiga, adora luz solar, muito embora 
também possa crescer num local com meia-
sombra. A plantação pode ser feita durante o 
outono ou na primavera.

Quanto ao clima e temperaturas, não nos 
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devemos preocupar, pois é um arbusto com 
muita resistência. Suporta altas temperaturas, 
bem como, ambientes frios.

Uma das coisas mais importantes para a 
planta é um solo bem drenado ou, no caso 
de plantá-lo em vasos, um bom sistema de 

drenagem. Será essencial que a água da rega 
não encharque o substrato, caso contrário, a 
planta morrerá.

Não é recomendado fertilizar a terra onde 
se cultiva orégãos; antes, um solo pobre e 
pedregoso. Se se plantar num vaso, será 
melhor combinar areia, composto e terra em 
partes iguais.

Como ressaltámos, a irrigação deve ser 
moderada e sempre tentando que o solo 
não fique encharcado. Durante o verão e 
nas estações mais secas, será necessário 
aumentar a irrigação, mas nunca de forma 
muito abundante.

Quanto à colheita do orégão, para ser 
utilizado na cozinha, fresco, as hastes devem 
ser cortadas a uma distância considerável do 
solo, uma vez que são grandes o suficiente. 
Se quiser secar os orégãos, estes devem ser 
colhidos antes da floração e deixados em 
local ventilado a secar.

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A9gano
https://acientistaagricola.pt/oregaos-o-antibiotico-natural/
https://www.semeareplantar.com/como-semear-plantar-oregaos/
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