
“POR DESCONHECER QUE FOI CRIADO 
POR DEUS, O HOMEM TOLO NEGA A 
EXISTÊNCIA DO CRIADOR.”
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

UMA PESSOA SALVARÁ 
CEM PESSOAS

Quando um fiel da nossa Igreja 
se esforça e através do Johrei 

e do espírito da palavra, consegue 
formar um novo membro, sente-se 
aliviado. Na verdade, isso não pas-
sa de se conduzir alguém e fazê-lo 
ultrapassar o portão de uma casa, 
o que não dá tranquilidade sufi-
ciente. Se a pessoa não for condu-
zida à sala e não lhe forem mostra-
dos os locais importantes da casa, 
não podemos dizer que ela se tor-
nou um verdadeiro membro. Quem 
tem essa experiência sabe-o muito 
bem, mas há um ponto que desejo 
ressaltar. Se alguém possui capaci-
dade para formar um membro con-
victo, formar cem membros não é 
uma tarefa muito difícil. E se cada 
um desses cem membros formar 
cem novos membros, o aumento 
dar-se-á em progressão geométri-
ca e, obviamente, esse número ele-
var-se-á de forma espantosa. (...)

Embora a nossa Igreja seja uma 
entidade religiosa, a religião re-
presenta somente uma parte dela. 
Mesmo numa rápida análise, ve-
mos que ela manifesta resultados 
maravilhosos, principalmente no 
campo da Saúde, da Agricultura e 
da Arte. É óbvio que, no futuro, pre-
tendo realizar atividades extraordi-
nárias noutras áreas culturais. Em 
suma, vamos substituir a cultura 
infernal, que é errada, pela verda-
deira cultura, paradisíaca. Sendo 
a Igreja Messiânica Mundial uma 
religião que possui tal capacidade, 
não será impossível a uma pessoa 
poder salvar outras cem.

Jornal Eiko nº 192
21 de janeiro de 1953

Extraído do Livro:
 “O Pão Nosso de Cada Dia”
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Passei a ler os Ensinamentos diariamente, 
junto com o meu marido, e assistíamos ao 
Culto Matinal, de 3 a 4 vezes por semana. 
Fiz também uma limpeza profunda em casa, 
tendo deitado fora tudo o que não servia ou 
estava estragado, além de ter iniciado a prá-
tica da horta caseira.

No mês de maio, iniciaram-se as ativida-
des do Núcleo de Johrei de Estugarda. Pas-
sei a receber Johrei semanalmente e a fazer 
as aulas de Princípios Messiânicos, com o 
objetivo de receber o Ohikari. Além disso, 
participava online nos estudos de Ensina-
mentos e comecei a encaminhar outras pes-
soas para receberem Johrei. 

Durante esses meses, através das práticas 
básicas da fé, eu e a minha família recebe-
mos muitas graças. Logo após ter recebido 
o segundo Johrei, um quisto que tinha na 
mão desapareceu; já havia feito duas cirur-
gias para o retirar e ele sempre voltava. A 
minha mãe e a minha avó sofreram duran-
te anos com o mesmo problema. A psoríase 
que tinha nos braços e na cabeça também 
desapareceu. Passei a sentir-me mais calma 
e até o meu marido também percebeu a mi-
nha mudança, pois estava mais tranquila e 
feliz.

No mês de julho, a minha mãe passou a 
frequentar o Johrei Center na cidade onde 
mora, no Brasil, depois de eu ter partilhado 
com ela todas as experiências que estava a 
vivenciar com a prática da fé. Em menos de 
duas semanas, também ela e a minha família 
passaram a receber muitas graças, a ponto 
do meu pai também ter começado a notar a 
diferença no comportamento da minha mãe.

O meu filho mais novo necessitava de te-
rapia da fala, algo que na Alemanha normal-
mente demora cerca de um ano para se con-
seguir uma consulta. No dia em que enviei 

O meu nome 
é Fernan-

da Sousa da Silva 
Brito e dedico no 
Núcleo de Johrei de 
Estugarda, na Ale-
manha.

Em janeiro de 
2022, conheci o 
Johrei por intermé-
dio de uma cliente, 
tendo recebido ape-
nas 5 minutos, pois 
era o tempo que ela 
tinha disponível na-
quele momento.

Logo após ela viajou para o Brasil e voltei 
a receber Johrei com a sua mãe, que tam-
bém é membro, e estava de passagem pela 
Alemanha para visitar a filha. Nesse período, 
a minha cliente passava por uma forte puri-
ficação e, por isso, passei a receber Johrei e 
a ser acompanhada pelos seus pais.

Assim, contei-lhe que estava a passar por 
um grande dilema, entre continuar a morar 
na Alemanha ou regressar ao Brasil. A mi-
nha vontade era de ficar, no entanto, o meu 
marido desejava voltar. Durante o Johrei, 
senti muita paz interior. Ao ir embora, já no 
comboio, o meu marido ligou-me e disse-me 
que talvez fosse melhor ficarmos na Alema-
nha. Comentei com ele que tinha acabado 
de receber Johrei e ele associou positiva-
mente a decisão tomada, ao Johrei que eu 
tinha recebido.

Entretanto, os pais da minha cliente em-
prestaram-me os Livros Os Novos Tempos 
e Alicerce do Paraíso vol. 1, para que eu pu-
desse estudar os Ensinamentos de Deus re-
velados a Meishu-Sama, e orientaram-me a 
assistir aos Cultos Diários pela internet.

“Senti-me abraçada 
pela Igreja Messiânica 
Mundial, como se me 
tivesse reencontrado, 
tendo a oportunidade 

de evoluir 
espiritualmente.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ
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um email para solicitar a sua inscrição, fui 
prontamente contactada por telefone, pois 
havia uma vaga disponível a 5 minutos da 
minha casa, tendo começado logo a terapia.

Antes de começar a receber Johrei, já 
passava por dificuldades financeiras e, por 
este motivo, acreditava que não conseguiria 
juntar o donativo necessário para a Outor-
ga. Assim, entreguei a situação nas mãos de 
Deus e Meishu-Sama, resolvi desafiar-me 
e iniciei a prática do donativo diário, tendo 
também começado a juntar, à parte, o do-
nativo especial para a outorga, uma vez que 
era forte o meu desejo de transmitir Johrei às 
outras pessoas. Para minha surpresa, con-
segui amealhar além do necessário, o que 
me deixou muito feliz!

O Johrei mudou a minha vida, é como se eu 
tivesse encontrado algo que já existia den-
tro de mim, coisas que eu praticava incons-
cientemente, mas não tinha discernimento 

de que se tratava de práticas messiânicas. 
Senti-me abraçada pela Igreja Messiânica 
Mundial, como se me tivesse reencontrado, 
tendo a oportunidade de evoluir espiritual-
mente.

Como forma de agradecer a Deus e a 
Meishu-Sama por todas as graças recebi-
das, por ocasião da visita missionária do res-
ponsável pela difusão messiânica na Europa, 
Rev. Carlos Eduardo Luciow, ao Núcleo de 
Johrei de Heilbronn, no dia 23 de julho, tive 
a permissão de receber o Ohikari para tam-
bém poder ser instrumento na transmissão 
da Luz Divina ao maior número de pessoas.

Agradeço a Deus e a Meishu-Sama, aos 
nossos Antepassados, ao meu marido que 
sempre me apoiou nesta nova caminhada, 
à minha cliente e aos seus pais que, depois 
de tudo o que aconteceu na minha vida, se 
tornaram meus amigos.

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 20h939 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 20h916 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 20h917 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 17h965 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 19h911 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 16h30966 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? Es-

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

ria de agradecer a vossa sincera dedicação 
que nos possibilita expandir cada vez mais a 
Obra Divina em toda a Europa! Muito obriga-
do!

Gostaria também de dar as boas-vindas a 
quem está a assistir a este Culto pela primei-
ra vez e a todos os membros e frequentado-
res que estão a participar nesta transmissão 
online, tanto em Portugal, como em outros 
países. Presencialmente, estamos a receber 
membros vindos do exterior: Suíça, Brasil, 

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - AGOSTO 2022
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São Tomé e Príncipe e Moçambique. Sejam 
todos muito bem-vindos! (Palmas)

Do dia 22 ao dia 25 de julho, estive a visi-
tar o Núcleo de Johrei de Heilbronn, onde se 
reúnem os membros do sul da Alemanha. 
Realizámos o Culto Mensal de Agradecimen-
to e Outorga da Luz Divina - Ohikari, além 
de reunião de Johrei e assistência religiosa a 
membros pioneiros em purificação. No total, 
encontrei-me com 14 membros e 1 frequen-
tador. Pude constatar que todos se estão a 
esforçar, com Makoto, em prol da expansão 
da Obra Divina, através da prática do Johrei 
e dos Ensinamentos de Deus revelados a 
Meishu-Sama! Agradeço o carinho e a hospi-
talidade com que me receberam, muito obri-
gado! (Palmas)

Durante o mês de julho, aproveitando o pe-
ríodo de férias, recebemos na Sede Central 
ministros, missionários, membros e frequen-
tadores, num total de 23 pessoas, das seguin-
tes Unidades Religiosas: Amarante, Porto, 
Gaia e Coimbra, que num clima de alegria, 
gratidão e confraternização, dedicaram por 
três dias, de várias formas: na horta, nos jar-
dins, na Ikebana, na limpeza, na pintura dos 
muros externos, etc. Depois de terem rece-
bido muita Luz de Deus e Meishu-Sama, vol-
taram para os seus lares transbordantes de 
felicidade e determinadas a levar a Salvação 
Messiânica ao maior número de pessoas. No 
mês de agosto, daremos continuidade a es-
sas dedicações e já temos vários inscritos. A 
este propósito, a partir do próximo mês, re-
tomaremos as dedicações na Sede Central 
nos dias que antecedem o Culto Mensal de 
Agradecimento, tal como fazíamos antes da 
pandemia. Sendo as vagas limitadas, quem 
estiver interessado, é favor procurar o seu Mi-
nistro responsável.

No Culto de hoje, ouvimos o Ensinamento 

“Uma pessoa salvará cem pessoas”, extraí-
do do Livro “O Pão Nosso de Cada Dia”, pá-
gina 192.

Meishu-Sama orienta-nos que quando, 
através do Johrei e dos Ensinamentos, con-
seguimos formar um novo membro, sentimo-
-nos felizes. Mas, na verdade, isso não passa 
de conduzir a pessoa ao portão da fé. Só nos 
poderemos sentir verdadeiramente tranqui-
los quando ela chegar à sala principal, de-
pois de ter conhecido os locais importantes 
da casa. A esse ponto, surge naturalmente a 
pergunta: O que significa chegar à sala prin-
cipal da fé? Sem dúvida, é quando a pessoa 
desperta para o sentimento altruísta de que-
rer salvar as outras pessoas e se esforça no 
encaminhamento de novos membros.

Frequentemente, neste processo, esque-
cemo-nos deste importantíssimo ponto e 
ficamos presos à resolução do sofrimento 
da pessoa, sem darmos a devida importân-
cia ao seu despertar para a prática de uma 
fé altruísta que visa salvar o próximo. Assim 
sendo, a pessoa resolve o seu problema e, ao 
voltar à sua vida materialista e egoísta, reco-
meça, através dos seus pensamentos, pala-
vras e ações, a acumular novamente nuvens 
espirituais, sendo estas a causa dos seus “fu-
turos problemas”. Posteriormente, ao depa-
rar-se com estes, ela volta a pedir-nos que os 
resolvamos como anteriormente, vivendo as-
sim num círculo vicioso que não lhe permitirá 
tornar-se verdadeiramente feliz.

A nossa missão não é resolver os proble-
mas das pessoas sem que elas mudem o seu 
comportamento de egoísta para altruísta, mas 
sim, encaminhá-las à prática da fé altruísta 
que visa salvar o próximo. Ao salvar as ou-
tras pessoas, receberá a gratidão destas, que 
ao chegar ao seu espírito em forma de Luz, 
este será purificado e se elevará, eliminando  
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tal, salvou 75, tendo sido considerado um dos 
maiores heróis militares do país, condecorado 
com Medalha de Honra – a maior condecora-
ção militar dos Estados Unidos da América – 
pelo Presidente Truman. Foi o único objetor 
de consciência da Segunda Guerra Mundial 
a receber esse reconhecimento.

A frase principal, que descreve e resume o 
enredo do filme, é a seguinte: “Por favor, Se-
nhor. Ajude-me a salvar mais um!”

Acredito que podemos fazer uma analogia 
entre esta história e o Ensinamento de hoje, 
pois, só conseguiremos salvar 100 pessoas 
se nos determinarmos a salvar um por um!

Se lhe tivessem dito que teria de salvar 
75 companheiros, talvez achasse impossí-
vel. Mas, sem pensar no resultado final, em-
penhou-se, de corpo e alma, a salvar um de 
cada vez. Sempre que conseguia salvar uma 
pessoa, apesar de estar faminto, ferido e 
exausto, pedia a Deus forças para conseguir 
salvar mais um.

Nós, messiânicos, perante o Divino Drama 
de destruição da cultura da Era da Noite e de 
construção da nova cultura da Era do Dia, de-
vemos desenvolver este mesmo sentimento 
e rogar a Deus e a Meishu-Sama pela permis-
são de salvar sempre mais um!

Por falar em Salvação Messiânica, hoje ou-
vimos a maravilhosa Experiência de Fé da 
Sra. Fernanda Brito, que recebeu o Ohikari na 
minha última visita missionária ao Núcleo de 
Johrei de Heilbronn, e atualmente dedica no 
Núcleo de Johrei de Estugarda, na Alemanha.

Por intermédio de uma cliente, foi encami-
nhada à Igreja e posteriormente, passou a ser 
acompanhada pelos pais dela, que a tinham 
ido visitar à Alemanha. Emprestaram-lhe os 
Ensinamentos para que ela começasse a es-
tudar e passaram a transmitir-lhe Johrei re-
gularmente. Através das práticas básicas 

assim a verdadeira causa dos seus proble-
mas.

Meishu-Sama também nos orienta que, se 
alguém possui capacidade para formar um 
membro convicto, formar cem novos mem-
bros não é uma tarefa muito difícil. O que os 
senhores acham? É fácil ou difícil?

Acredito que haja um modo em que isso 
se torne fácil e para exemplificar, gostaria de 
compartilhar com os senhores uma história 
verídica, retratada no filme “O Herói de Ha-
cksaw Ridge”. Apesar das drásticas cenas de 
guerra, o ponto vital do filme é a determina-
ção em salvar o próximo.

Trata-se de um jovem americano, Desmond 
Doss, que conseguiu salvar 75 pessoas du-
rante a Segunda Grande Guerra, sem ter dis-
parado um único tiro. Em 1942, alistou-se no 
exército para cumprir o serviço militar, porém, 
diferentemente de todos os outros jovens, 
devido à sua crença, recusou-se a empunhar 
uma arma e a tirar vidas.

Na época, os objetores de consciência – 
pessoas que seguem princípios religiosos, 
morais ou éticos que são incompatíveis com 
o serviço militar – eram vistos como covardes.

Mesmo sendo humilhado e agredido pelos 
colegas, tendo ultrapassado várias tentativas 
de expulsão por parte dos superiores, foi fiel 
às suas convicções e foi-lhe finalmente per-
mitido acompanhar os demais na frente de 
combate, tendo sido destacado para a Bata-
lha de Okinawa, em 1945, no Japão. 

Perante um cenário de destruição e de per-
da de vidas humanas, atuou como socorris-
ta, arriscando a sua própria vida para salvar 
os colegas, tendo, inclusive, salvado a vida 
de alguns japoneses. Sempre que conseguia 
resgatar um deles, pedia a Deus forças para 
poder salvar mais um!

Com este espírito, um após o outro, no to-
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da fé, em poucos meses, ela e a sua família 
receberam muitas graças: o marido, que pre-
tendia regressar ao Brasil, decidiu ficar na 
Alemanha conforme desejo dela; um quisto 
na mão, que já tinha sido removido por duas 
vezes, desapareceu completamente, sendo 
também um problema que a sua mãe e avó 
tinham tido por vários anos; a psoríase que 
tinha na cabeça e nos braços, desapareceu 
por completo; por fim, passou a sentir-se 
mais calma, a ponto do marido ter notado a 
sua mudança.

Após ter partilhado todas estas graças com 
a sua família no Brasil, eles também começa-
ram a frequentar a Igreja e, em menos de duas 
semanas, passaram a receber muitas graças.

O seu filho mais novo, que necessitava de 
terapia da fala, sendo que na Alemanha o 
tempo de espera para este tipo de consulta é 
aproximadamente de um ano, no próprio dia 
em que enviou email para fazer a inscrição, 
foi prontamente contactada para uma vaga a 
5 minutos da sua casa, tendo começado logo 
a terapia.

Sem dúvida, todas estas bênçãos foram 
maravilhosas, mas, o verdadeiro milagre foi 
ela ter despertado para servir à Obra Divina, 
desejando salvar o maior número de pessoas, 
tendo já encaminhado a sua família.

Como já passava por dificuldades finan-
ceiras, mesmo antes de começar a receber 
Johrei, quando decidiu receber o Ohikari, 
acreditava que não conseguiria juntar o do-
nativo necessário. Decidiu então entregar a 
situação nas mãos de Deus e Meishu-Sama 
e desafiar-se, tendo começado a praticar o 
Donativo Diário e a separar um valor para o 
Donativo de Outorga. Para sua surpresa e fe-
licidade, conseguiu amealhar além do neces-
sário! Ela afirma que se sentiu abraçada pela 
Igreja Messiânica Mundial, como se tivesse 

se reencontrado, além de ter a oportunidade 
de evoluir espiritualmente.

Tal como ouvimos no Ensinamento do Cul-
to de hoje, a Sra. Fernanda conseguiu chegar 
à sala principal da fé, pois já está a dedicar na 
salvação de outras pessoas.

A este respeito, o saudoso Revmo. Tet-
suo Watanabe, orientou-nos sobre o termo 
“Shoshikantetsu”, que significa empenhar-se 
ao máximo até conseguir alcançar a meta es-
tabelecida, isto é, a perseverança é o cami-
nho para se obter o sucesso.

Nesse sentido, afirmou:
“Para se poder alcançar bons resultados, é 

preciso, primeiro, definir metas concretas a se-
rem cumpridas, ou seja, defini-las de acordo 
com as práticas e atividades que se preten-
dem desenvolver.”

Com o objetivo de formarmos 100 mem-
bros convictos, que conseguirão chegar à 
sala principal da fé, vamos esforçar-nos ao 
máximo, encaminhando um por um, até atin-
girmos essa meta desejada. Com essa per-
severança, obteremos a força necessária de 
Deus e Meishu-Sama e conseguiremos cum-
prir a nossa missão.

Meishu-Sama conclui o Ensinamento de 
hoje, com a seguinte orientação:

  
“(...) Vamos substituir a cultura infernal, 

que é errada, pela verdadeira cultura, para-
disíaca. Sendo a Igreja Messiânica Mundial 
uma religião que possui tal capacidade, não 
será impossível a uma pessoa poder salvar 
outras cem.”

Acredito que, se seguirmos o exemplo do 
socorrista Desmond Doss e salvarmos as 
pessoas, uma a uma, será possível formar 100 
membros convictos!

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

A FÉ QUE TEM COMO 
OBJETIVO A SALVAÇÃO 

DO PRÓXIMO

Fui pela primeira vez à casa de Meishu-
-Sama devido à doença da minha cunha-
da. Nessa ocasião, Ele orientou-me sobre 
a fé correta e, por fim, disse: “A fé não deve 
visar apenas a própria salvação, mas sim, 
a do próximo. A nossa Igreja ensina jus-
tamente o Caminho através do altruísmo, 
e qualquer pessoa pode percorrê-lo. Por 
ter essa missão, deve ingressar na Fé e 
praticá-la.”

Como eu nunca tinha pensado no as-
sunto e não possuía autoconfiança, dis-
se-Lhe: “O Senhor pratica a Fé há mui-
tos anos e é por isso que diz claramente 
que eu consigo. Até hoje, nunca professei 
nenhuma religião; portanto, para mim, é 
impossível salvar o próximo.” Então, Ele 
respondeu-me calmamente: “É natural 
que pense assim. Qualquer pessoa é ca-
paz de seguir este Caminho sem grandes 
entraves. Vai entender isso mais tarde!”

Despedi-me e voltei para a sala de es-
pera, onde fiquei a observar as pessoas 
doentes. As pessoas em sofrimento rece-
biam Johrei e saíam dali aliviadas. Real-
mente, vi que Meishu-Sama tinha razão e 

isso despertou-me o interesse.
Na vez seguinte, Meishu-Sama per-

guntou-me: “Como é? Gosta deste tipo 
de dedicação?” Respondi-Lhe que sim e, 
naquele momento, decidi dedicar-me ex-
clusivamente à Obra Divina, tendo, mais 
tarde, ingressado na Igreja Messiânica 
Mundial.

Um ministro

O ESPÍRITO 
DE DIFUSÃO

No dia 1 de abril de 1941, tornei-me mi-
nistro da Igreja e comecei a dedicar ex-
clusivamente na Obra Divina. Naquela 
época, fiz a seguinte pergunta a Meishu-
-Sama: “Com que espírito devo realizar a 
difusão da nossa Igreja?”

Meishu-Sama  ensinou-me: “Deve sal-
var as pessoas entregando-se de corpo 
e alma à Obra Divina. Nunca se esque-
ça dos favores que lhe forem prestados, 
nem esteja à espera de receber a grati-
dão das pessoas por aquilo que fizer por 
elas. Estarei sempre a trabalhar em con-
junto consigo: basta que proceda com 
esse espírito.”

Desde então, essas palavras dirigiram 
o meu trabalho de difusão.

Um ministro
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DIAS DE DEDICAÇÃO NA SEDE CENTRAL 
DURANTE AS FÉRIAS DE VERÃO - JULHO 2022
“A alegria, paz e tranquilidade sentidas, 

mostrou-me bem que não estamos num 
local qualquer... É como se fossemos 
convidados de honra a ser recebidos por 
Meishu-Sama... E estes sentimentos es-
tavam bem refletidos, na alegria, pura, 
genuína de uma criança de 9 anos, que 
com uma felicidade imensa, fez de tudo 
a par dos adultos: pintou, tirou ervas, fil-
mou a toda a volta da Sede para compar-
tilhar com as colegas, como se estivesse 
num Paraíso...

Muito obrigada a Deus e a Meishu-Sa-
ma que nos permitiram esta estadia.”

Min. Maria Leonor Mesquita

“Foi magnífico dedicar e pernoitar na 
Sede Central de Portugal! Com 3 gera-
ções a dedicar e estarmos em contacto 
com a terra, é como voltarmos às nossas 
raízes e lembrarmos daquelas mais pro-
fundas que nos impedem de crescer e 
evoluir, mas na hora podermos entregar 
tudo para Deus e Meishu-Sama. Muito 
obrigada!”

Prof. Marta Fonseca

“Agradeço a Deus e a Meishu-Sama 
pela oportunidade de dedicar na Sede 
Central no último fim de semana de ju-
lho. Participei em várias atividades, num 
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ambiente de alegria e paz, essencial 
para o meu crescimento espiritual. Re-
gressei muito feliz e renovada!”

Min. Iete Raimundo

“Para mim foi uma experiência única. 
Grupo unido com sentimentos Daijo, 
sob uma gestão cuidadosa, efetiva e fe-
liz. Gratidão imensa por esta oportuni-
dade. Ficará registada no meu coração!”

Thereza Aquino

“Foi uma dedicação maravilhosa. Fui 
uma pessoa e vim outra, completa re-
novada, cheia de vida. A semana tinha 
sido bastante penosa, a purificar imen-
so, mas a ter que trabalhar imenso tam-
bém. Posso dizer que cheguei um “far-
rapo”, cheia de tonturas, mal podia fazer 

a vénia no Altar sem que visse “tudo à 
roda”. A manhã foi a dedicar na horta, 
pensei não poder baixar-me, mas incri-
velmente deixei de ter tonturas, e à tar-
de, com a troca de Johrei, já me senti 
renovada e cheia de energia. Depois de 
uma boa noite de sono, no dia seguinte, 
era outra pessoa!

Não posso deixar de agradecer o bom 
convívio entre todos e as excelentes 
refeições servidas com tanto carinho. 
Muito obrigada!”

Alexandra Morgado

“Foi muito gratificante poder ter dedi-
cado na Sede Central, voltei mais leve, 
feliz e com mais vontade de me fortale-
cer nas dedicações.”

Célia Costa
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“Para mim, poder estarmos todos jun-
tos durante 3 dias na Casa de Meishu-
-Sama, saber que estamos unidos no 
mesmo sentimento, fortalece-me para 
seguir o meu caminho messiânico. Sou 
grata a Deus e Meishu-Sama pela opor-
tunidade e pelo aprendizado.”

Gesiane Vieira

“Fiz toda uma recarga de baterias 
para o 2º semestre do ano, com o foco 
em servir à Obra Divina, com o Sonen 
de receber o Altar do Lar e ter o nosso 
ponto de Luz aqui em Viseu. Foi este o 
meu sentimento na dedicação, enquan-
to tirava cada ervinha, ao limpar a entra-
da, e também, de partilha com os outros 
membros, todos com o mesmo senti-
mento.”

Kellyane Rudolf

“Quero agradecer a Deus e a Meishu-
-Sama pela permissão de ter dedicado 
na Sede Central com todos os membros, 
agradecendo-lhes pelo acolhimento, 
amizade e carinho. Foi fantástico e es-
pero participar mais vezes, pois me fez 
muito bem. Consegui dedicar sem ben-
gala durante o aprimoramento, algo que 
antes não fazia, para mim é motivo de 
muita gratidão. E também, com o espí-
rito renovado, pois depois da dedicação 
voltamos sempre muito leves!”

Adriana Rudolf

“Quero agradecer muito por tudo de 
bom que aconteceu este fim de sema-
na na Sede Central! Adorei dedicar em 
tudo e senti que Meishu-Sama estava 
connosco! Correu tudo muito bem, sen-
ti-me muito feliz e só tenho a agradecer, 
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desde mexer na terra, fazer a limpeza, 
etc.”

Maria José Martins

“Todas as vezes que dedico na Sede 
Central sinto muita alegria. Desta vez, 
em especial, fomos orientadas a dedi-
car com o sentimento de recebermos 
Meishu-Sama para o Culto Mensal de 
Agradecimento. Foi uma maneira muito 
real de Lhe poder retribuir a permissão 
de dedicarmos na Sua Obra.”

Min. Elisabete Ferraresi

“A minha ida à Sede Central foi para 
dedicar juntamente com os meus Ante-
passados e agradecer pelas minhas pu-
rificações. Pude dedicar com as flores, 
na arrumação da sala de Ikebana e na 
sala dos materiais de limpeza. Também 
fui surpreendida pelo convite para dedi-
car na venda dos produtos da Agricultu-
ra Natural, produzidos na Sede Central, 
que foi um sucesso! Foi a primeira vez 
que participei nesta dedicação e cor-
reu tudo muito bem, graças a Deus e a 
Meishu-Sama!”

Aida Alves

“Gostei muito da minha dedicação na 
Sede Central! Dediquei como se fosse a 
minha primeira vez, entreguei todos os 
problemas da minha família a Deus e a 
Meishu-Sama. No sábado, o marido da 
minha sobrinha que vive comigo, casa-
dos há 15 anos e com 3 filhos, que estão 
separados e a caminho do divórcio, já 
desistiu da separação e vem a Portugal 
para fazer as pazes. Estou muito feliz!”

Maria Conceição Chitamba
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A Mentha pulegium, comumente conhe-
cida como poejo, é uma das espécies 

mais conhecidas do género  Mentha, per-
tencendo à família Lamiaceae. É uma plan-
ta perene cespitosa de raízes rizomatosas 
que cresce bem em locais húmidos ou jun-
to de cursos fluviais, onde pode ser encon-
trada selvagem entre  gramíneas  e outras 
plantas. Dá ainda pelos seguintes  nomes 
comuns: pojo, hortelã-dos-Açores e horte-
lã-pimenta-mansa.

O poejo pode medir entre 15 e 40 centí-
metros de altura, trata-se de uma planta ro-
busta, que tanto pode assumir uma orienta-
ção prostrada como ascendente; as raízes 
são laterais na base.

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

POEJO
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Os seus eretos talos quadrangulares, 
muito ramificados, podem chegar a medir 
entre 30 e 40 cm. As folhas são pecioladas, 
podendo assumir um formato  lanceolado, 
elíptico ou obovado, além disso são ligeira-
mente dentadas, e exibem uma coloração 
entre o verde-médio e o verde-escuro. Dis-
põem-se opostamente ao longo dos talos.

As diminutas  flores, de  cor  rosada, dis-
põem-se em verticilastros multifloros, pelo 
que nascem agrupadas em densas  inflo-
rescências globosas.

Encontra-se em todo o continente euro-
peu, salvo no Norte da Europa. Tem presen-
ça ao longo de toda a Orla Mediterrânea.

Portugal
Trata-se de uma espécie presente em 

todo território português, nomeadamente 
em  Portugal continental, em todas as zo-
nas, no arquipélago da Madeira e no arqui-
pélago dos Açores.

Ecologia
Trata-se de uma espécie rupícola, com 

predileção por bouças e veigas húmidas, 
em barrocas, na orla cursos de água, agua-
çais, lagos e outros espaços temporaria-
mente madeficados ou anegados, amiúde 
azotados. Privilegia os solos de substrato 
ácido, pautados pela humidade edáfica, 
seja ela permanente ou não.

Culinária
Em Portugal é usada na culinária, para 

fazer infusões, licores e molhos, principal-
mente no Sul do país.

Flores
É de notar que o óleo essencial do poejo 

é venenoso, sendo especialmente perigo-
so para grávidas, pois pode causar o abor-
to.  Nos cozinhados deve, pois, ser usado 
em moderação e ser evitado completamen-
te pelas grávidas. (…)

Fontes: 
https://www.gardenersworld.com/plants/mentha-pulegium/
http://ihmtweb.ihmt.unl.pt/download/Palmeida/Teixeira_et_al_2012_Artigo-Mentha_pulegium.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poejo

https://www.gardenersworld.com/plants/mentha-pulegium/
http://ihmtweb.ihmt.unl.pt/download/Palmeida/Teixeira_et_al_2012_Artigo-Mentha_pulegium.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poejo
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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

COLETÂNEA 
COMPLETA 

COLETÂNEA COMPLETA 

ALICERCE DO PARAÍSO 
VOL. 1 A 5
 (EDIÇÃO PORTUGUESA)

ALICERCE DO PARAÍSO 
VOL. 1 A 5 (EDIÇÃO PORTUGUESA) 

50€75€ 75€
 (EDIÇÕES PORTUGUESAS)

110€
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