


IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

2 www.messianica.pt|

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

VENÇA O SEU 
PRÓPRIO MAL

Já escrevi um artigo intitulado 
“Vencer o Mal” com o sentido de 

que não nos devemos deixar vencer pelo 
Homem perverso. Agora, falarei sobre a 
necessidade de vencermos o Mal que 
existe no nosso interior.

No íntimo de cada ser humano ocorre, 
constantemente, um conflito entre o Bem 
e o Mal. É a luta para reprimir os desejos 
mundanos, conforme interpretação 
budista. Como a ambição humana não 
tem limites, o Bem tenta subjugar o Mal, 
que seduz o ser humano em relação ao 
dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao 
egoísmo. O lado bom adverte: “Olhe, não 
pode fazer isso!”, “Tenha cuidado, pois se 
o fizer, irá passar por maus momentos”. 
Além disso, incentiva: “Dê alegria às 
pessoas”, “Empenhe-se em fazer felizes 
todos os que se encontram ao seu 
redor!”. No fundo, a luta sem tréguas 
entre o Bem e o Mal é a pura realidade 
na qual vive o ser humano, tido como o 
senhor de todas as criaturas.

Por essa razão, quando o Mal vence, 
cometem-se pecados e gera-se 

infelicidade; quando o Bem vence, gera-

se felicidade. Isto pode parecer óbvio 

e simples de colocar em prática. No 

entanto, embora conheça este aspeto, o 

ser humano não o consegue concretizar, 

especialmente os descrentes. Todavia, 

como os nossos fiéis estão conscientes 

deste facto, não perdem tanto para o Mal. 

Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. 

Naturalmente, quem nos leva à prática 

do mal é o espírito protetor secundário 

e, quem nos leva à prática do bem, 

é o espírito protetor guardião. Acima 

destes, existe, ainda, o espírito protetor 

primário, que ordena o bem absoluto. 

Por conseguinte, é preciso ampliar a sua 

força, a qual domina o Mal na totalidade.

Assim, o ser humano deve estar 

sempre atento ao desenvolvimento 

dessa força e, para isso, o único recurso 

é orar a Deus e aprofundar a fé. Não 

existe outro meio para se tornar feliz.

Jornal Eiko nº 109

20 de junho de 1951

Alicerce do Paraíso vol. 3
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los ministros e pelas pessoas do Núcleo, 
sendo aconselhado a receber o máxi-
mo de Johrei possível. Passei, então, a 
ir todas as terças e quintas-feiras após 
as aulas e recebia pelo menos duas ho-
ras de Johrei. No início, parecia-me tudo 
uma farsa, as mãos levantadas, etc., 
mas, apesar de desconfiado, mantive-
-me firme, à espera de algum resultado. 
O certo é que, não tardou muito para me 
sentir diferente, com mais energia, os 
pensamentos tornaram-se mais claros, 
fiquei com melhor raciocínio e tranqui-
lidade! Pensava: “O que será isto!? Que 
é uma ‘cena’ poderosa, não há dúvida! 
Em duas semanas sinto uma diferença 
brutal, funciona mesmo!”

O que aconteceu posteriormente foi 
o seguinte: as pessoas do Núcleo de 
Johrei, mas, principalmente, a minha fa-
mília, colegas e amigos, começaram a 
notar a minha mudança, diziam que eu 
estava diferente, mas para melhor: tran-
quilo, sereno, com uma alegria natural, 
não estava mais com aquela agitação 
constante, e que desde criança não me 
viam assim!

Estava realmente radiante com a mi-
nha transformação! Fazia constante-
mente perguntas aos ministros, tinha 
muita ânsia de aprender, sublinhava 
partes dos Ensinamentos de Deus re-
velados a Meishu-Sama para que eles 
me explicassem melhor. Sentia também 
muita necessidade de partilhar com os 
outros o que estava a vivenciar, ou seja, 
comecei a canalizar a minha necessida-
de de estar sempre ocupado, encami-

Ch a m o - m e 
Dinis Pinto 

Magalhães Ma-
chado, tenho 18 
anos, sou mem-
bro desde 2019 e 
dedico no Núcleo 
de Johrei de Ama-
rante.   

Desde o início 
da adolescência 
que passei por 
vários problemas, 
sentia-me per-
dido, sem rumo, 
tinha a cabeça 
confusa com mui-
tos pensamentos 
negativos, tinha 
a necessidade de 

estar constantemente ocupado e passei 
a ter companhias que não eram bem vis-
tas pela minha família. Para não quebrar 
a harmonia em casa, cheguei a ficar du-
rante um ano e meio num internato com 
outros jovens, distante da minha cidade. 
Após esse período, fiquei aparentemen-
te melhor, mas, no fundo, continuava de-
sorientado.

Entretanto, em 2018, num jantar de 
família, a minha madrinha, membro da 
Igreja Messiânica Mundial de Portugal, 
ao perceber o meu estado, convidou-me 
para receber Johrei no Núcleo de Ama-
rante, dizendo que passaria a sentir-me 
melhor. Não hesitei, fiquei realmente an-
sioso e desejoso de conhecer. 

Fui muito bem recebido e acolhido pe-

“Aprendi com esta 
experiência que o 
verdadeiro e único 
bem-estar provém 
de Deus e Meishu-
Sama, através da 

nossa dedicação na 
Obra Divina, visando 
o encaminhamento 
do maior número de 
pessoas à salvação 

messiânica.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ
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nhando os meus colegas e amigos para 
que também conhecessem a Igreja! 
Passei a convidá-los constantemente e 
devo ter levado uns 20, no total!

No ano seguinte, tive a permissão de 
receber o Ohikari - Medalha da Luz Di-
vina, com o objetivo de transmitir Johrei 
à minha família e a todas as outras pes-
soas. Participo sempre nas atividades 
da Igreja, nos Cultos, nos Seminários 
Nacionais, faço a minha Gratidão Men-
sal, vou com regularidade à Sede Cen-
tral, pratico horta caseira, já participei 
na dedicação mensal na horta da Sede 
Central, ofereço Flores de Luz na escola, 
no ginásio, no yoga, no restaurante dos 
meus pais, enfim, onde quer que esteja, 
e participei na última dedicação de en-
trega de Flores de Luz e transmissão de 
Johrei nas ruas, no dia 15 de junho.

Pouco tempo após a minha outorga, os 
ministros falaram-me sobre a importân-
cia de receber a Imagem Consagrada de 
Meishu-Sama, para poder orar todos os 
dias no meu lar. Porém, não sentia assim 
tanta necessidade, pois, já rezava duas 
vezes por semana no Núcleo de Johrei. 

Entretanto, no início deste ano, os 
ministros voltaram a falar da máxima 
importância de se ter a Imagem Con-
sagrada de Meishu-Sama e, foi então, 
que, desta vez, determinei preparar-me 
com afinco para a entronização. Defini a 
minha Gratidão Especial e, desde essa 
altura, comecei a reparar em algo que 
nunca tinha acontecido. Sempre que 
desejo encaminhar um colega, um ami-
go ou outra pessoa qualquer, procuro 
explicar um pouco sobre a Igreja Mes-

siânica Mundial e só depois convido; 
marcamos um dia, mas sou sempre eu 
que tenho de lembrar a pessoa. A par-
tir do momento em que decidi receber a 
Imagem Consagrada de Meishu-Sama, 
passei a constatar uma grande diferença 
nas pessoas: primeiro, reparei que vêm 
desabafar comigo espontaneamente, 
não sou eu que vou atrás delas, por as-
sim dizer; depois, falo apenas um pouco, 
e, entretanto, são elas que se mostram 
interessadas em conhecer e não me 
largam até irmos ao Núcleo! Achei isto 
muito interessante! Duas dessas pes-
soas, por exemplo, são o Rui e o Diogo, 
que se sentem muito melhor e que já se 
interessaram em receber o Ohikari.

Assim, foi com muita felicidade que, 
no início do mês passado, tive a permis-
são de receber a Imagem Consagrada 
de Meishu-Sama no meu lar! Prometi a 
mim mesmo que, todos os dias, ao le-
vantar, iria fazer a oração Amatsu-No-
rito, agradecer o meu dia, ter sempre 
uma flor junto à Imagem e manter o meu 
quarto sempre limpo e arrumado.

Aprendi com esta experiência que o 
verdadeiro e único bem-estar provém 
de Deus e Meishu-Sama, através da 
nossa dedicação na Obra Divina, visan-
do o encaminhamento do maior número 
de pessoas à salvação messiânica. 

Quero agradecer a Deus e a Meishu-
-Sama, à minha madrinha que me enca-
minhou, aos meus pais, aos ministros e 
a todas as pessoas do Núcleo, por todo 
o carinho e apoio! 

Muito obrigado!
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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, 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 to-
dos os membros e frequentadores que estão a 
participar nesta transmissão online, tanto em 
Portugal, como em outros países. Sejam todos 
muito bem-vindos! (Palmas)

Do dia 12 ao dia 15 de junho, estive a visi-

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - JULHO 2022
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tar as Unidades Religiosas da Suíça: primeira-
mente, Berna, onde além dos membros dessa 
cidade, também participaram membros de 
Zurique e outras localidades, e posteriormen-
te, Riddes. Foram realizados dois Cultos Men-
sais de Agradecimento, acumulados com o 
Culto do Paraíso Terrestre. No dia 15 de junho, 
em comunhão com os membros portugueses, 
realizámos também a distribuição de Flores de 
Luz e transmissão de Johrei às pessoas nas 
ruas, tendo sido distribuídas 55 Flores e trans-
mitidos 9 Johrei, somente em uma hora. Fiquei 
surpreso ao constatar a recetividade dos hel-
véticos para receber Johrei, tanto jovens quan-
to adultos! Isso demonstra que, independen-
temente do país e da cultura, onde quer que 
seja, há pessoas que têm afinidade com a sal-
vação messiânica e que estão à nossa espera 
para conhecer Meishu-Sama! No total, pude 
encontrar com 21 membros e 3 pessoas pela 
1ª vez.

Posteriormente, do dia 16 ao dia 19, visitei os 
Johrei Center de Bergamo e Milão, onde tive a 
permissão de dar assistência religiosa a mem-
bros pioneiros em purificação. Foram realiza-
dos três Cultos Mensais de Agradecimento, 
acumulados com o Culto do Paraíso Terrestre. 
No total, pude encontrar com 38 membros e 7 
pessoas de 1ª vez, vindas de várias localidades.

Tanto na Suíça como no norte de Itália, pude 
constatar que todos se estão a esforçar, com 
Makoto, em prol da expansão da Obra Divina, 
através da prática do Johrei e dos Ensinamen-
tos de Deus revelados a Meishu-Sama!

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

Conforme programado no Culto do Paraíso 
Terrestre da Sede Central, no dia 15 de junho, 
com o desejo de levar ao maior número de 
pessoas a Luz da Salvação, foram realizadas, 
por todo o país, 14 atividades de distribuição 

de Flores de Luz e transmissão de Johrei nas 
ruas, com a participação de 67 membros e 1 
frequentador. Foram distribuídas 803 Flores de 
Luz e transmitidos 335 Johrei a pessoas de 1ª 
vez, sendo que, uma delas já foi receber Johrei 
ao Núcleo.

A este propósito, durante o primeiro semes-
tre do ano, já realizámos 73 atividades, com a 
participação de 315 membros e 13 frequenta-
dores. Foram distribuídas 4580 Flores de Luz, 
transmitidos 1681 Johrei a pessoas de 1ª vez e 
13 destas, já visitaram pelo menos uma vez as 
respetivas Unidades Religiosas, sendo que, 
três, estão a frequentar a Igreja com regulari-
dade.

Outro importante resultado a ressaltar é a 
alegria e satisfação dos membros, que estão a 
conseguir superar as suas dificuldades e têm 
vindo a participar com afinco nestas ativida-
des. As experiências vividas têm fortalecido 
a sua fé e confirmado o propósito de servir a 
Meishu-Sama na salvação do maior número 
de pessoas. Isto poderá ser constatado atra-
vés das fotos e relatos que serão publicados 
no Boletim Informativo deste mês.

Embora haja quem possa pensar material-
mente que, entre mais de 1600 pessoas, “só” 
3 delas estejam a frequentar a Igreja, do ponto 
de vista espiritual, a salvação dessas 3 pes-
soas representa uma oportunidade de mu-
dança do seu próprio destino, como ouvimos 
no Ensinamento do mês passado, e também, 
mérito e elevação para os seus Antepassados 
e para quem as encaminhou, sem esquecer 
as pessoas que, por seu intermédio, também 
poderão vir a ser encaminhadas à Igreja. Ma-
terialmente falando, um mais um é igual a dois, 
mas, espiritualmente, um mais um é igual a in-
finito.

Acabámos de entrar no segundo semestre 
do ano, ou seja, por incrível que pareça, cin-
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ingratidão!” O conceito de “ajudar” é muito re-
lativo, pois a prática do Bem também tem vá-
rios níveis, sendo que o verdadeiro Bem, é de 
caráter universal.

O Supremo Deus não julga o ser humano 
apenas pelas suas más ações, mas sim, pelo 
saldo entre as práticas do Bem e do Mal. Se vi-
vermos somente evitando praticar o Mal e não 
praticarmos o Bem, a nossa existência é nula, 
pois não se faz nem um nem outro. Na práti-
ca, sabemos que é humanamente impossível 
evitar totalmente o Mal, pois nem que seja em 
pensamento e palavras: acabamos por julgar, 
criticar, lamuriar, etc. Por esse motivo, para 
quem deseja mudar o seu destino e tornar-se 
um ser paradisíaco, é imprescindível a prática 
do Bem.

Nesse sentido, hoje ouvimos a maravilhosa 
Experiência de Fé do jovem Dinis que, como 
muitos outros jovens, passou por alguns pro-
blemas na adolescência, sentindo-se perdido, 
desorientado e sem rumo. Para sua felicida-
de, a sua madrinha, ao constatar o seu esta-
do de espírito, convidou-o para conhecer o 
Núcleo de Johrei, dizendo-lhe que passaria a 
sentir-se muito melhor. Ele aceitou o convite e, 
acompanhado por ela, foi muito bem recebido 
e aconselhado a receber o máximo de Johrei 
possível, tendo passado a frequentar duas ve-
zes por semana e a receber, no mínimo, duas 
horas de Johrei.

Em pouco tempo, passada a fase natural 
de desconfiança, começou a sentir-se mais 
sereno, tranquilo, com os pensamentos mais 
claros, a ponto das pessoas à sua volta come-
çarem a notar essa diferença, pois, não o viam 
assim desde criança.

Estando tão radiante com a própria transfor-
mação, passou a estudar os Ensinamentos de 
Deus revelados a Meishu-Sama, esclarecendo 
as suas dúvidas com os ministros, e canali-

quenta por cento já passou! Por este motivo, 
não temos tempo a perder e, com a máxima 
responsabilidade, devemos esforçar-nos de 
corpo e alma em todas as atividades que vi-
sam a salvação do maior número de pessoas, 
pois, no final, é isso que conta!

No Culto de hoje, ouvimos o Ensinamento 
“Vença o seu próprio mal”, do Alicerce do 
Paraíso vol. III, edição portuguesa.

Podemos considerá-lo como uma continui-
dade do Ensinamento que ouvimos no Culto 
do mês passado, “É possível mudar o des-
tino livremente”, onde Meishu-Sama nos 
orienta como consegui-lo:

“É mais do que evidente que basta se-
mear o Bem. (...) A semente do Bem origi-

na-se no amor altruísta de querer alegrar e 
favorecer o semelhante.”

Nesse sentido, no interior de cada um de 
nós, há um conflito permanente entre o Bem e 
o Mal, pois, como a ambição humana é ilimita-
da, vivemos constantemente tentados a prati-
car o Mal, fruto do egoísmo e do materialismo, 
seduzidos pela ganância, sexo, poder, fama, 
etc.

Mesmo dominando o Mal, seja por medo 
da punição ou da vergonha de ser descober-
to, ainda assim, não se trata efetivamente de 
Bem. Com certeza, trazemos no nosso interior 
uma herança da cultura da Era da Noite, onde 
se vivia amedrontado de ir para o inferno caso 
se praticasse o Mal. Na Era do Dia, devemos 
esforçar-nos nas práticas do Bem para, assim, 
irmos para o Céu. O desconhecimento deste 
facto leva as pessoas a dizer: “Não sei por que 
motivo sofro se nunca fiz mal a ninguém!” Não 
nascemos neste mundo para não fazer o Mal, 
mas sim, para fazer o Bem! Outras ainda di-
zem: “Ajudei os outros a vida inteira e só recebi 
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zou a necessidade de estar sempre ocupado, 
encaminhando para a Igreja os seus colegas e 
amigos, tendo conseguido acompanhar até ao 
Núcleo 20 deles para conhecerem Meishu-Sa-
ma e receberem Johrei.

Uma dessas pessoas, não sei se os senho-
res estão lembrados da Lara Mota, que foi en-
caminhada por ele, tornou-se membro após 
ter recebido uma graça maravilhosa, relatada 
na Experiência de Fé de janeiro deste ano.

Como ele bem relatou, participa de todas 
as atividades da Igreja, mas, o seu ponto for-
te é o encaminhamento de novas pessoas, o 
que vem de encontro ao Ensinamento de hoje, 
onde Meishu-Sama nos orienta que devemos 
empenhar-nos em fazer felizes todos aqueles 
que se encontram ao nosso redor. Não existe 
Bem mais elevado que o encaminhamento de 
pessoas à fé messiânica, onde poderão elimi-
nar as causas dos seus problemas e, através 
das práticas básicas, somar méritos para se 
tornarem felizes. Por outras palavras, não é 
nada mais nada menos o que a madrinha fez 
por ele.

Já há algum tempo, os ministros vinham a 
orientá-lo sobre a importância de entronizar 
a Imagem Consagrada de Meishu-Sama no 
seu lar, mas ele justificava-se, dizendo que não 
precisava, pois já rezava no Núcleo. No entan-
to, graças ao amor dos ministros que conti-
nuaram a orientá-lo, ele tomou a firme decisão 
de se preparar com afinco para recebê-la, de-
finindo logo a data e o valor da Gratidão Espe-
cial. A partir daí, reparou que as pessoas à sua 
volta estavam diferentes pois passaram a ser 
elas a procurá-lo, pedindo-lhe que as acompa-
nhasse até ao Núcleo. Dois amigos já se sen-
tem tão bem que demonstraram interesse em 
receber o Ohikari.

Atualmente, a Imagem já foi entronizada, 
ele inicia o seu dia agradecendo a Deus e a 

Meishu-Sama através da Oração Amatsu-No-
rito e mantém o quarto sempre limpo e arru-
mado, algo desafiante para um jovem de hoje!

Com tudo isto, aprendeu que o verdadeiro 
e único bem-estar provém de Deus e Meishu-
-Sama, através da nossa dedicação na Obra 
Divina, que visa a salvação do maior número 
de pessoas.

Como já falado noutras ocasiões, as Ex-
periências de Fé são um modelo que Deus e 
Meishu-Sama utilizam para nos orientar. Neste 
caso, sobre a importância do encaminhamen-
to, pois foi essencialmente isso que mudou o 
seu destino, e de termos no nosso lar, um local 
consagrado onde possamos fazer as orações 
diariamente. Num rápido levantamento, verifi-
cámos que cerca de metade dos lares messiâ-
nicos em Portugal, infelizmente, ainda não tem 
nem Altar do Lar nem Imagem Consagrada de 
Meishu-Sama. Estarei a orar para que todos os 
senhores possam ter essa sublime permissão 
e se esforcem, com afinco, seguindo o exem-
plo do jovem Dinis!

Esta Experiência de Fé é a demonstra-
ção prática do Ensinamento de hoje, no qual 
Meishu-Sama nos orienta que quem nos leva 
à prática do Mal é o espírito protetor secun-
dário e, quem nos leva à prática do Bem, é o 
espírito protetor guardião.

Acima destes, há o espírito protetor primário 
que ordena o Bem absoluto. Portanto, é preci-
so ampliar a sua força, a qual domina o Mal na 
sua totalidade.

A este respeito, Meishu-Sama conclui o En-
sinamento, orientando-nos:

“O ser humano deve estar sempre aten-
to ao desenvolvimento dessa força e, para 
isso, o único recurso é orar a Deus e apro-
fundar a fé. Não existe outro meio para se 

tornar feliz.”
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Para concluir, gostaria de compartilhar com 
os senhores uma pequena história sobre o 
destino. 

Num reino distante, vivia um ancião, que era 
o mais sábio dos sábios e nenhuma pergunta 
ficava sem resposta.

Nesse mesmo lugar, vivia também um ra-
paz que, inconformado, pensava: “Tenho de 
encontrar uma forma de enganar o sábio pois 
ninguém pode saber tudo!”

Até que, certo dia, acreditou ter encontrado 
uma maneira de o ludibriar, da qual não teria 
como escapar:

“Colocarei um pequeno pássaro vivo na 
mão, levemente fechada, atrás das costas, e 
vou perguntar ao sábio se o pássaro está vivo 
ou morto. Se ele responder que está morto, 
abro a mão e deixo-o voar. Se ele disser que 
está vivo, aperto-o até morrer. Portanto, desta 

vez não terá saída!”
Assim, dirigiu-se ao encontro do ancião e, 

tal como tinha planeado, perguntou-lhe se o 
pássaro que tinha na mão estava vivo ou mor-
to.

O sábio, olhando-o nos olhos, calmamente 
respondeu:

“Meu jovem, o destino desse pássaro está 
nas tuas mãos!”

Embora se trate de uma história que alguns 
dos senhores possam até conhecer, é bastan-
te alusiva ao que temos vindo a falar: o nos-
so destino está nas nossas mãos, pois, como 
Meishu-Sama nos ensina, podemos traçá-lo 
livremente.

Assim, vamos usá-las em prol da prática do 
Bem, de forma altruísta, para sermos verda-
deiramente felizes.

Muito obrigado e um bom mês a todos!

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

IRRITEM-SE 
CONTRA O MAL

Certo dia, a minha mulher disse a 
Meishu-Sama: “Irrito-me com muita facili-
dade e não sei mais o que fazer. Gostaria 
de ter mais paciência.” Eu, que estava ao 
seu lado, disse com orgulho: “Eu não!”

Meishu-Sama, dando uma gargalhada, 
afirmou: “O natural é ficar irritado. Quem 
não fica assim, não consegue realizar um 
grande trabalho. Consegui chegar onde 
estou hoje e cumprir a minha missão, por 
me irritar contra o mal. É aconselhável sen-
tir esse tipo de irritação positiva.” E, dirigin-
do-se a mim, disse: “Passe também a irri-
tar-se a sério!”

Um chefe de Igreja

“DEUS CUIDARÁ 
DE TUDO”

No início de maio de 1944, fui convocado 
para a guerra.

No dia do encontro com Meishu-Sama 
daquele mês, fui à Sede Geral em Hako-
ne. Quando lhe contei que tinha recebido 
a convocação, Meishu-Sama disse sim-
plesmente: “Não se pode fazer nada, não 
é? Mas Deus cuidará de tudo.”

Após o encontro, alguns ministros vete-
ranos que tinham ouvido a nossa conversa 
aproximaram-se, deram-me os parabéns 
e disseram-me que não havia razão para 
me afligir. Naquele momento, não entendi 
o significado daquelas palavras.

Logo em seguida, fui destacado para um 
regimento em Tiba e integrei uma unidade 

encarregada de construir ferrovias. Alguns 
dias depois, lembrei-me que, anos atrás, ti-
nha sido desenganado por ter cálculos re-
nais. Então, pensei comigo: “Talvez me dis-
pensem quando fizer o exame médico…”

Ao contrário do que esperava, fui apro-
vado sem quaisquer restrições. Desejava 
muito ser excluído, pois assim poderia de-
dicar-me inteiramente à Obra Divina. La-
mentava o facto de que, sendo membro 
da Igreja, precisasse de combater, ao in-
vés de ajudar os que sofriam. Estava certo, 
entretanto, de que nada me caberia fazer 
naquele momento e, por isso, resignei-me.

Naquela noite, o oficial de plantão fez o 
seguinte comunicado: “As seguintes pes-
soas não precisam de seguir amanhã para 
a frente de batalha…” Fiquei perplexo ao 
ouvir o meu nome entre os relacionados.

No dia seguinte, a unidade partiu. Tanto 
eu, como todos os que ficaram, passámos 
por um minucioso exame médico e, duas 
semanas mais tarde, fomos mandados de 
volta para casa.

Dias depois, soube que a unidade a que 
pertencera tinha sido atacada por aviões 
inimigos quando transportada para a linha 
da frente, tendo sido totalmente dizimada. 
Esta notícia fez-me refletir e reconsiderar 
o meu destino e o daqueles homens que, 
junto comigo, milagrosamente, tinham 
sido dispensados.

Quando reencontrei Meishu-Sama no 
Shinzan-So, em Hakone, Ele disse-me: 
“Parabéns. De agora em diante, dedique-
-se inteiramente à Causa de Deus.”

Fiquei tão emocionado que senti todo o 
meu corpo tremer.

Um ministro
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ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE FLORES DE LUZ 
E TRANSMISSÃO DE JOHREI ÀS PESSOAS NAS RUAS 

NO DIA DO PARAÍSO TERRESTRE

RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS

Conforme programado no Culto do Paraíso Terrestre da Sede Central, no dia 15 de junho, com 
o desejo de levar ao maior número de pessoas a Luz da Salvação, foram realizadas, por todo o 
país, 14 atividades de distribuição de Flores de Luz e transmissão de Johrei nas ruas, com a par-
ticipação de 67 membros e 1 frequentador. Foram distribuídas 803 Flores de Luz e transmitidos 
335 Johrei a pessoas de 1ª vez, sendo que, uma delas já foi receber Johrei ao Núcleo.

“Estávamos dedicando, na Suíça, em 
sintonia com os membros de Portugal, 
levando a Luz da Salvação aos nossos 
irmãos helvéticos. Foi uma alegria muito 
grande, depois do Johrei, ver um sorriso 
no rosto de quem antes estava triste.”

Rev. Carlos Eduardo Luciow

“As pessoas estavam muito felizes! Foi 
uma dedicação muito tranquila, parecia 
que estavam à nossa espera.

Conseguimos transmitir bastante Johrei, 
as pessoas não tinham pressa e estavam 
todas muito recetivas.

Várias disseram que nos iriam contac-
tar posteriormente e algumas delas fica-
ram maravilhadas com as Flores e com o 
Johrei.”

Min. Maria de Jesus Miranda

“Senti-me muito feliz! Fiquei radiante 
com a última pessoa a quem transmiti 
Johrei, pois era uma senhora com mui-
tos problemas de saúde. Foi a última Flor 
que entreguei e logo a uma senhora que 
tanto precisava! Ficou muito interessada 
em conhecer o Núcleo de Johrei e em dar 
continuidade!”

Maria Celeste Santos

“Foi importante a atividade de hoje por 
perceber a boa aceitação das pessoas 
que recebem as Flores de Luz e o Johrei. 
Maravilhosa a sensação de estar a ser-
vir a Deus e Meishu-Sama em benefício 
de outras pessoas. É gratificante e muito 
acrescenta ao nosso espírito quando ca-
nalizamos a Luz de Deus ao próximo!”

Sérgio Varejão



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

12 www.messianica.pt|

“Inicialmente, achei que não iria conse-
guir dedicar devido à purificação no ner-
vo ciático. À medida que foi passando, fui 
percebendo que a dor reduzia. Lembrei-
-me das palavras de incentivo do nosso 
Presidente, Rev. Carlos Eduardo Luciow, 
no Culto do Paraíso Terrestre, quando 
disse: ‘Ponha as suas pernas para traba-
lhar para Deus.’ Foi o que fiz e foi gra-
tificante! Consegui transmitir 11 Johrei e 
nada senti.

Agradeço a Deus e Meishu-Sama pela 
permissão!”

Leila Varejão

“Na dedicação de hoje, estava com o 
Sonen bastante elevado e correu muito 
bem com todo o sentimento, com a trans-
missão da Luz Divina perante as pessoas 
e achei que cada vez mais estão receti-
vas às nossas palavras e ao Johrei. Fiquei 
muito feliz por ter feito esta dedicação no 
dia do Paraíso Terrestre!”

Ana Maria Andrade

“Neste dia tão maravilhoso, ‘Paraíso 
Terrestre’, na distribuição da Flor de Luz 
para alegrar as pessoas, senti uma emo-
ção tão grande, pois para cada pessoa a 
quem oferecia a Flor e transmitia Johrei, 
tinham o apelido dos meus avós pater-
nos, outras nomes de pessoas que du-
rante a minha vida tiveram grande pro-
ximidade comigo, algumas já no Mundo 
Espiritual. 

Fiquei muito emocionada, senti mui-
ta alegria e felicidade, não tenho dúvida 
que reflexo do que todos sentiam. 

Muito obrigada, Meishu-Sama, por esta 
grande oportunidade.”

Salete Lopes

“Nunca tinha feito uma dedicação ex-
terna ao som de relâmpagos no céu! En-
contrei na maioria jovens que aderiram 
muito ao recebimento das Flores e do 
Johrei e me fez ficar muito feliz, porque 
esses jovens são o futuro do mundo.”

Luísa Teixeira

“A dedicação do dia 15 de junho foi real-
mente diferente.

A começar pelo alinhamento dado pelo 
nosso Presidente, Rev. Carlos Eduardo 
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“Foi uma dedicação muito especial pois 
encontrei pessoas interessadas em saber 
mais sobre a Flor de Luz, que expressa o 
Belo, a Agricultura Natural que respeita as 
Leis da Natureza e sobre o Johrei, que é 
uma oração em ação. 

Senti uma maior conexão com as 
pessoas. Combinei com duas delas para 
visitarem o Johrei Center no meu dia de 
plantão.

Cada Flor, um Johrei e um sorriso.”
Min. Edite Moreira

Luciow, a respeito de se transmitir um 
Johrei da ‘Era da Luz’, reconhecendo o au-
mento da energia espiritual do elemento 
fogo. 

Assim, como o sentimento renovado, 
acredito que foi possível envolver as pes-
soas abordadas nas ruas, que mesmo 
sem terem a consciência da importância 
do dia 15 de junho, puderam sentir o peso 
espiritual desse dia através do Johrei e 
das Flores de Luz que receberam.”

Vinícius Amâncio
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“Sinto uma grande alegria em dedicar 
na distribuição de Flores de Luz e de 
transmitir Johrei. As pessoas estão muito 
recetivas à Flor de Luz, ao Johrei e à 
Agricultura Natural.”

Cecília Ribeiro

“Neste dia tão especial para nós mes-
siânicos, ao realizar esta dedicação pude 
sentir uma sensação leveza e de grande 
alegria. Foi muito gratificante para mim!”

Maria Andrade

“A reação das pessoas ao receber a Flor 
de Luz e o Johrei, emocionou-me até às 
lágrimas.” 

Magna Napoleão

“Uma senhora no banco do hospital 
desligou o telefone para receber Johrei 
e chorou imenso. Ao final, disse que ia à 
igreja para receber mais Johrei, pois havia 
adorado.”

Min. Luísa Urbano

“Senti muita paz e felicidade ao ver as 
pessoas que vinham ter connosco, mani-
festando alegria. Realmente, foi um gran-
de aprendizado!”

Maria Angelina Coelho

“Consegui transmitir Johrei a uma se-
nhora e logo em seguida acompanhá-la 
ao Núcleo de Johrei.  Foi uma alegria mui-
to grande!”

Marciana Quissongo

“Após a Oração especial de agradeci-
mento a Meishu-Sama e de Lhe termos 
pedido para nos acompanhar, a distribui-
ção das Flores de Luz nas ruas superou o 

esperado. Ver a alegria dos membros que 
distribuíam, foi muito bom, mas sentir a 
gentileza e simpatia de quem nos recebia, 
foi uma enorme surpresa.

As Flores acabaram e continuamos a 
distribuir o folheto explicativo das três Co-
lunas da Salvação. Eram as pessoas que 
vinham ter connosco, interessadas em 
saber a que religião pertencíamos.”

Min. Maria Leonor Mesquita

“Há muito que não dedicava por estar a 
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ta, não me senti à vontade, pois tenho 
dificuldade em abordar as pessoas. Mas, 
depois de começar a falar e entregar as 
Flores de Luz tudo mudou. 

Receberam-nos muito bem e eu fiquei 
com um grande sentimento de gratidão e 
muita emoção. Regressei a casa muito fe-
liz e, à espera de nova dedicação!”

Maria Fernanda Almeida

“No início da dedicação, nas primeiras 
abordagens que fiz, tive uma certa rejei-

purificar, mas hoje, como agradecimento 
a Deus e Meishu-Sama, propus-me a de-
dicar na entrega de Flores de Luz e sen-
ti muita paz e tranquilidade.  Notei que a 
maior parte das pessoas que foram abor-
dadas foram recetivas, sendo que algu-
mas aceitaram receber Johrei!”

Maria Amélia Carneiro

“Hoje, dia do Paraíso Terrestre, saímos 
para a rua para fazer distribuição de Flo-
res de Luz. Quando me foi feita a propos-
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ção das pessoas, fechadas em si próprias, 
desconfiadas, mesmo sendo-lhes ofereci-
da uma Flor. Com a continuidade da de-
dicação, melhorou um pouco, mas ainda 
assim, senti muita tristeza e sofrimento no 
rosto de muitas pessoas. Através desta 
dedicação, obtive maior consciência de 
que, realmente, o mundo precisa de ser 
salvo por Deus e Meishu-Sama e aqui 
estamos nós para levar essa Luz da Sal-
vação! Temos de realizar esta dedicação 
mais vezes!”

Cristina Ribeiro

“Na preparação das Flores de Luz para 
a atividade do dia 15 de Junho, já sen-
ti algo de especial, diferente, em relação 
a todas as outras preparações. Aquando 
da entrega das Flores, também foi assim, 
senti como que uma evolução em relação 
às anteriores, isto porque, as pessoas re-
ceberam as Flores e o Johrei com tanta 
alegria, sem o mínimo de resistência. Ou 
seja, notei hoje, claramente, uma magni-
tude diferente, uma evolução maior nesta 
dedicação! É, sem dúvida, consequência 
do aumento da Luz!”

Elizabeth Iponema

“A dedicação no dia do Paraíso Terres-
tre foi maravilhosa! Fizemos a entrega 
de Flores de Luz nos arredores da nossa 
horta comunitária, no centro da cidade. A 
primeira pessoa a quem ofereci a Flor e 
transmiti Johrei, foi precisamente num vi-
zinho de horta. Depois transmiti Johrei a 
um pai com duas crianças pequenas, que 
estava com muita pressa, mas conseguiu 
parar uns instantes para receber Johrei 
respeitosamente. 

Tive oportunidade de transmitir mais 

alguns Johrei e sentir a emoção das pes-
soas! 

Foi uma linda dedicação, num dia tão 
importante!”

Cleilce Azevedo

“Sou membro da Suíça e estando de vi-
sita aos meus parentes em Portugal, tive 
a oportunidade de participar nesta ativi-
dade no dia do Paraíso Terrestre. Senti-
-me muito grata por ter tido a permissão 
de dedicar na Obra Divina junto com os 
membros portugueses. O meu sentimen-
to ao entregar as Flores de Luz, foi de ex-
pandir a Obra Divina e desejei que aque-
las Flores e o Johrei que tive oportunidade 
de transmitir, fizessem a diferença na vida 
daquelas pessoas!”

Laura Batista Monteiro
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“A dedicação de entrega de Flores de Luz 
é um desafio recompensante, pois apesar 
de sentir vergonha e medo de uma reação 
negativa, lembro que faço isso para agra-
decer a Deus e Meishu-Sama por todas 
as graças e purificações da minha vida e 
também, para que mais pessoas tenham 
as mesmas oportunidades que tive de co-
nhecer a grandiosa Obra de Salvação. No 
fim, sempre conheço pessoas simpáticas 
e que me recebem muito bem, depois de 
receberem a Flor e o Johrei.”

Flávia Nascimento

“Na dedicação da entrega de Flores no-
tei diferenças de mês para mês, isto é, as 
pessoas estão mais recetivas a recebê-
-las e a aceitar que lhes transmita Johrei.

À medida que as pessoas sabem que 

estamos a dedicar, já vêm ter connosco, 
pedindo flores, Johrei, o que antes não 
acontecia.

Deus e Meishu-Sama estão a atuar em 
força, dando permissão para que os An-
tepassados encaminhem os seus descen-
dentes.”

Min. Maria Emília Pereira

“Quando fiz a dedicação de distribui-
ção de Flores e transmissão de Johrei nas 
ruas, as pessoas choravam de emoção, 
sentindo-se muito bem.”

Min. Rosa Duarte

“Entregar Flores de Luz e transmitir 
Johrei nas ruas é para mim uma das me-
lhores dedicações, pois sentimos mui-
ta alegria interior. O melhor, sem dúvida, 
é sentir a gratidão de quem recebe e a 
certeza que Meishu-Sama leva até nós 
as pessoas certas. Uma senhora chegou 
com um grande sorriso e perguntou-me, 
enquanto eu lhe ofertava a Flor: ‘Como 
sabia que era o meu aniversário?’ E eu 
respondi: ‘Meishu-Sama sabia!’”

Fabiane Turisco

“Senti muita felicidade ao fazer a dedi-
cação de distribuição de Flores de Luz e 
transmissão de Johrei. As pessoas fica-
ram muito contentes!”

Madalena Almeida

“No início da dedicação de distribuição 
de Flores de Luz e transmissão de Johrei, 
senti me um pouco receosa.

Ao longo da dedicação, fui-me sentindo 
cada vez mais feliz pois senti que as pes-
soas também ficavam felizes.”

Lara Gonçalves
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O repolho, subespécie da Brassica 
oleracea, grupo Capitata, é uma 

variedade peculiar de couve, constituindo 
um dos vegetais mais utilizados na cozinha, 
em diversas aplicações (sopas, conservas, 
acompanhamentos, massas, etc). É uma 
planta bianual, herbácea, da família das 
Brassicaceae ou crucíferas, as folhas 
superiores do caule aparecem encaixadas 
umas nas outras, formando o que é 
designado como uma “cabeça” compacta 
(daí o título de Capitata, dada ao grupo 
cultivar).

Este tipo de cultivar formou-se por 
seleção a partir de espécies silvestres, 
mais semelhantes às couves-de-folhas do 
grupo Acephala (sem “cabeça”), originárias 
da região em torno do mar Mediterrâneo, 

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

REPOLHO

cerca do ano 100 d.C.
O repolho é usado cozido ou em saladas. 

Como se conservava facilmente, foi um 
vegetal particularmente utilizado antes da 
invenção da refrigeração como meio de 
conservação de alimentos frescos.

Então, este querido amigo pode ser 
consumido cru ou cozido... Contudo, o 
cozimento exagerado do repolho produz 
um sabor e um cheiro desagradáveis. 
Dentro de certos limites, quanto mais 
tempo o repolho for cozido, mais forte será 
o seu sabor e mais desagradável o seu odor 
(poucos minutos de cozimento podem fazer 
uma grande diferença). O tempo ideal de 
cozimento para o repolho cortado em tiras 
finas é de aproximadamente 4 minutos, 
podendo variar de cultivar para cultivar.
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Clima
O repolho é uma hortaliça de clima frio, 

sendo que algumas variedades cultivadas 
podem sobreviver mesmo quando a tempe-
ratura chega a -10°C, por curtos períodos de 
tempo. Algumas variedades cultivadas de re-
polho estão adaptadas a climas mais quen-
tes e toleram temperaturas mais altas. É im-
portante escolher uma variedade cultivada 
de repolho de acordo com o clima local e a 
época do ano em que ocorrerá o plantio. Há 
cultivares de inverno e cultivares de verão.

Longos períodos com temperaturas muito 
altas ou muito baixas podem induzir plantas 
bem desenvolvidas a florescer precocemen-
te. 

Luminosidade
Necessita de alta luminosidade, devendo 

ser cultivado com luz solar direta.

Solo
O solo deve reter bem a humidade, mas 

deve ser bem drenado, e deve ser fértil e rico 
em matéria orgânica. O pH do solo pode ficar 
entre 6 e 7,5.

Irrigação
É exigente quanto a disponibilidade de 

água e deve ser irrigado com frequência, de 
forma que o solo fique sempre húmido, mas 
sem ficar encharcado.

Plantio
O plantio é feito através de sementes, que 

podem ser semeadas diretamente no local 
definitivo ou podem ser semeadas em se-
menteiras, com as mudas de repolho sendo 
transplantadas quando atingem aproxima-
damente 10 a 15 cm de altura. A profundida-

de da semeadura pode ser de 1 a 2 cm e a 
germinação normalmente ocorre em menos 
de uma semana.

O espaçamento recomendado entre as 
plantas pode variar de 30 a 60 cm, depen-
dendo da variedade cultivada e do tamanho 
da cabeça que se deseja colher. Dentro de 
certos limites, quanto maior o espaçamento, 
maiores poderão ser as cabeças formadas.

Tratos culturais
Retire as plantas invasoras que estiverem 

a concorrer por recursos e nutrientes. 

Colheita
A colheita do repolho ocorre de dois a 

quatro meses após o plantio, dependen-
do da variedade cultivada e das condições 
de cultivo. Colha quando as cabeças estão 
bem formadas, firmes e compactas.

Algumas variedades cultivadas podem 
rebrotar e produzir uma segunda colheita 
de pequenas cabeças se as plantas forem 
deixadas no solo com um caule de pelo me-
nos 10 cm de altura.

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Repolho
https://hortas.info/como-plantar-repolho

Muda de repolho-roxo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Repolho
https://hortas.info/como-plantar-repolho
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REF ORMA DA SEDE CENTR AL

DONATIVO 
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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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COMPILAÇÃO DOS SEIS VOLUMES ANTERIORES

25€
P R E Ç O  U N I T Á R I O

http://www.messianica.pt 
http://facebook.com/messianicapt
https://www.instagram.com/messianicapt/
http://@messianicapt
mailto:@messianica.pt 
http://www.youtube.com/c/IgrejaMessiânicaMundialdePortugal

