
“COMPETE 
A CADA SER 
HUMANO 
TORNAR-SE UM 
ENTE CELESTIAL 
E CHEGOU ESSE 
MOMENTO.”
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

AS IMPUREZAS 
DO SOLO E DAS PLANTAS, 

AS INUNDAÇÕES, OS CRIMES 
E O PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Com o avançar da Nova Era, au-
menta a atuação do espírito do 

fogo. Trata-se de uma energia espiritual 
purificadora, que influencia o aspeto fí-
sico da vida, em proporção à sua inten-
sidade. (...) O crescimento do fogo espi-
ritual afeta todos os aspetos da vida, de 
um modo ou de outro.

Nas culturas agrícolas, pode-se ob-
servar um efeito atemorizador na proli-
feração de insetos que aparecem para 
consumir as toxinas das plantas. Os 
agricultores, ao não compreenderem 
esse facto, empregam os mais variados 
tipos de fertilizantes químicos, que, por 
sua vez, produzem mais e mais toxinas e 
insetos nocivos.

À medida que diferentes fertilizantes 
químicos são utilizados, aparecem no-
vos tipos de insetos. Então, para comba-
ter as pragas, os agricultores empregam 
inseticidas venenosos, que faz com que 
surjam insetos de natureza ainda mais 
nociva. Ano após ano, essa tendência é 
evidente, à semelhança do que ocorre 
com a variedade e número de doenças, 
que aumentam à medida que são usa-
dos medicamentos mais fortes.

Por uma Lei da Natureza, na propor-
ção em que as plantas absorvem os 
fertilizantes que lhes são tóxicos, apa-
recem espontaneamente micróbios 
e insetos nocivos. De acordo com a 
mesma Lei, as toxinas devem ser eli-
minadas. E, para isso, a Natureza dis-
põe dos seus meios. Os insetos, po-
rém, não ingerem somente as toxinas, 
mas também, parte das plantas, que 
adoecem e morrem.

O mundo físico é governado por Leis 
Naturais autorreguladoras. Onde quer 
que se acumulem produtos estranhos 
e prejudiciais, produzir-se-á, automa-
ticamente, uma atividade corretiva 
para eliminá-los. Consequentemente, 
quando os seres humanos prejudicam 
o equilíbrio da Natureza com venenos 
artificiais, produzem-se atividades pu-
rificadoras, de acordo com as Leis da 
Natureza.

Durante a Era da Noite, o poder puri-
ficador era bem mais fraco e, por isso, 
os produtos químicos foram tempora-
riamente eficientes. Com o aumento 
da intensidade do espírito do fogo, a 
purificação age mais rapidamente e 
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O meu nome é 
Iva Martins 

de Boa Morte da 
Fonseca, sou mem-
bro há 17 anos e de-
dico no Johrei Cen-
ter de Lisboa.

Na época em que 
vivia em São Tomé 
e Príncipe, após 4 
anos de relaciona-
mento, eu e o meu 
companheiro ti-
vemos uma filha. 
Quando ela estava 
com 1 ano e meio, 
ele foi trabalhar para 
Angola. No início, 

ele telefonava, mas após alguns meses, dei-
xou de ligar e assim, naturalmente, acabou a 
nossa relação.

Há 4 anos, programei a minha vinda para 
Portugal e tentei contactá-lo através dos 
meus primos, que também residem em An-
gola, para que ele assinasse uma autorização 
de viagem para a nossa filha. Foram inúme-
ras tentativas, sem sucesso, impossibilitan-
do-a de viajar comigo.

Já em Portugal, dei continuidade à prática 
da Fé Messiânica: Participação nos Cultos, 
assistência religiosa, dedicação de limpeza, 
donativos de gratidão diária, mensal, reforma 
da Sede Central, etc., distribuição de Flores de 
Luz nas ruas para encaminhar novas pessoas 
à Fé e prática da Agricultura Natural, através 
da Horta Caseira nos lares das pessoas que 
acompanho. Todas estas práticas sempre me 
deram muita força e coragem para o cumpri-
mento da minha missão.

Na Coluna da Agricultura Natural, mesmo 
ao praticar a Horta Caseira, tinha um 

“Reafirmo o meu 
compromisso de 
dar continuidade 
a todas as minhas 
dedicações, mas 
agora, ainda mais 
fortalecida graças 
a esta maravilhosa 

experiência que pude 
vivenciar.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

com maior severidade.
Consideremos agora o significado 

das inundações. As impurezas do solo 
causadas pelos fertilizantes químicos 
e inseticidas resultam, naturalmen-
te, numa ação purificadora por parte 
da Natureza, num esforço para elimi-
ná-las. Devido à crescente poluição 
química, podemos sofrer inundações 
ainda mais frequentes e outras catás-
trofes sem precedentes. Esse princípio 
fundamental aplica-se a todas as coi-
sas.

Também a doença obedece a esse 
princípio. A ingestão de substâncias 
estranhas ao corpo aumenta as toxi-
nas. Ao aumentar o uso de produtos 
químicos não naturais e venenosos 
para suprimir esses efeitos, produ-
zem-se toxinas ainda mais pernicio-
sas, que ocasionam purificações ainda 
mais drásticas. (...)

Durante a Era da Noite, o Mal era 
ocultado pelas trevas, pois a Luz era 
fraca. À medida que entramos na Era 
da Luz e que a energia do elemento 
fogo se torna cada vez mais intensa, os 
métodos supressivos perderão a sua 
eficácia. Toda a desonestidade, vício e 
outras atividades perversas, serão gra-
dualmente reveladas, assim como, to-
das as toxinas serão dissolvidas e eli-
minadas. O mundo inteiro compreen-
derá, então, que o único meio para se 
formar uma sociedade realmente feliz, 
consiste em recorrer à Luz Divina para 
a elevação espiritual e eliminação das 
condições negativas.

Extraído do Livro: 
“Os Novos Tempos”
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enorme desejo de poder desenvolvê-la 
numa área mais ampla. Assim, em agosto 
do ano passado, no Núcleo de Johrei da 
Alta de Lisboa onde dedico, tivemos a 
permissão de ter um espaço com 150 m2, 
no Parque Agrícola desta localidade.

Esta oportunidade deixou-nos muito fe-
lizes e entusiasmados, mas, por vezes, eu 
não estava a conseguir manter a regularida-
de que a prática desta Coluna da Salvação 
exige: acompanhamento, rega, limpeza do 
terreno, etc. Em conversa com o ministro, 
este orientou-me sobre a necessidade de 
me comprometer com as diversas tarefas 
e, a partir da minha decisão, tudo mudou! 
Como o terreno estava muito sedimentado 
e cheio de pedras, encarei esta dedicação 
como uma oportunidade única para purifi-
car as nuvens espirituais oriundas de mui-
tos Antepassados.

Um mês depois, um dos meus primos te-
lefonou-me a perguntar que “feitiço” eu ti-
nha feito, pois, o meu ex-companheiro, por 
iniciativa própria, tinha procurado um deles 
e pediu o meu contacto de Portugal. Não 
podia acreditar! No total, foram 12 anos 
sem ter notícias dele! Só podia ser um mi-
lagre de Deus e Meishu-Sama! 

Atualmente, ele já enviou o documento 
de autorização e, além disso, prontificou-se 
a participar financeiramente no bilhete de 
avião para a vinda da nossa filha.

Como agradecimento por esta experiên-
cia, tomei a decisão e já realizei um donativo 
especial de gratidão. Pude aprofundar a im-
portância de nos comprometermos nas dedi-
cações para Deus e Meishu-Sama. Acredito 
que, a partir do momento em que alinhei o 
meu Sonen com o do meu orientador, a minha 
vida começou a tomar um novo rumo. Outro 
ponto, foi sobre a importância de ser persis-
tente nas práticas que estão alicerçadas na 
Verdade transmitida por Meishu-Sama.

Hoje, já conseguimos saborear produtos 
da Agricultura Natural cultivados no nosso 
espaço, o que chamou a atenção dos vizi-
nhos pelo facto de nunca ninguém ter tido 
resultados naquele difícil local. 

Reafirmo o meu compromisso de dar con-
tinuidade a todas as minhas dedicações, mas 
agora, ainda mais fortalecida graças a esta 
maravilhosa experiência que pude vivenciar.

O meu agradecimento a Deus, a Meishu-
-Sama, aos meus Antepassados e a todas 
as pessoas que estiveram envolvidas. 

Muito obrigada!

REF ORMA DA SEDE CENTR AL

D ONAT I VO  DE 
GR AT I DÃO  E S PEC I A L

A todos os membros e frequentadores, 
inclusive os residentes no exterior, que quei-

ram materializar a sua gratidão,  podem fazê-lo 
através do envelope  especial ou por transfe-
rência bancária direta para a conta da IMMP.

IBAN PT50 0010 0000 23039550001 97
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PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

Bom dia!
Como os senhores estão a passar? 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 primeira 
vez e a todos os membros e frequentadores 
que estão a participar nesta transmissão on-
line, tanto em Portugal, como em outros paí-
ses. Do exterior, estamos a receber presen-
cialmente um membro de Moçambique.

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO DEDICADO À AGRICULTURA 
NATURAL MESSIÂNICA - SEDE CENTRAL - SETEMBRO 2022
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Sejam todos muito bem-vindos! (Palmas)
Do dia 12 ao dia 22 de agosto, estive a visi-

tar os Núcleos de Johrei em França.
No Núcleo de Johrei de Nîmes, que funcio-

na na casa da família Sabatier, em Saint-Mar-
cel-de-Careiret, foi realizado o Culto Mensal 
de Gratidão, duas Outorgas da Luz Divina - 
Ohikari, Dai Johrei Kai (Grande Encontro de 
Johrei), estudo dos Ensinamentos com per-
guntas e respostas, vivência de Horta Caseira 
e confeção de Flores de Luz.

No Núcleo de Johrei de Paris, que funciona 
na casa da família Sakaguchi, em Champig-
ny-sur-Marne, foi realizado o Culto Mensal de 
Gratidão com a Entronização do novo Altar, 
Outorga da Luz Divina - Ohikari e estudo dos 
Ensinamentos com perguntas e respostas.

No Núcleo de Johrei de Bordeaux, que fun-
ciona na escola de dança da família Caval-
cante, em Blanquefort, foi realizado o Culto 
Mensal de Gratidão, Outorga da Luz Divina 
- Ohikari, Dai Johrei Kai (Grande Encontro de 
Johrei), estudo dos Ensinamentos com per-
guntas e respostas, vivência de Horta Caseira 
e confeção de Flores de Luz.

No total, encontrei e transmiti Johrei a 44 
pessoas: 35 membros (dois da Bélgica), 5 
frequentadores e 4 pessoas pela 1ª Vez. Pude 
constatar que todos se estão a esforçar, com 
Makoto, em prol da expansão da Obra Divi-
na, através da prática do Johrei e dos Ensina-
mentos de Deus revelados a Meishu-Sama! 
Agradeço o carinho e a hospitalidade com 
que me receberam, muito obrigado! (Palmas)

Ontem, para nos prepararmos da melhor 
forma possível para o Culto Anual pela Sal-
vação dos Antepassados, realizámos, com 
dois meses de antecedência, por videoconfe-
rência, o Seminário Nacional de preparação 
contando com a participação de mais de 100 
membros de todo o país. Após a oração de 

abertura, ouvimos maravilhosas experiên-
cias de fé, orientei como nos devemos pre-
parar para este importantíssimo Culto e, de 
seguida, os participantes foram divididos em 
grupos de estudo, liderados pelos Ministros, 
onde puderam aprofundar o tema, apresen-
tar dúvidas e criar objetivos práticos para 
esta preparação. Por fim, ouvimos as conclu-
sões de cada grupo e esclareci as dúvidas 
apresentadas.

Apesar de ter sido realizado online, o clima 
de alegria e entusiasmo por parte de todos 
foi contagiante. Tenho a certeza de que será 
uma grande preparação, que nos irá propor-
cionar excelentes resultados! Parabéns a to-
dos os participantes! Aproveito para comu-
nicar que esta mesma preparação, será feita 
nos mesmos moldes pelos Ministros super-
visores de cada país, em datas e horários a 
combinar e, em Portugal, pelos Ministros nas 
respetivas Unidades Religiosas, através dos 
estudos mensais.

O Culto Mensal de hoje é especialmente 
dedicado à Coluna de Salvação da Agricultura 
Natural Messiânica e, para expressar a nossa 
gratidão, colocámos no Altar produtos culti-
vados pelos membros, oriundos das hortas 
caseiras da Sede Central e de todas as Uni-
dades do país. (Palmas)

Com muita alegria, precisamente no dia de 
hoje, gostaria de apresentar o primeiro Ma-
nual de Agricultura Natural e Horta Caseira 
da Igreja Messiânica Mundial de Portugal. Ba-
seado nos Ensinamentos de Deus revelados 
a Meishu-Sama, foi elaborado de acordo com 
as características do solo, clima e culturas do 
nosso país. Além disso, é um guia prático de 
como desenvolver esta importantíssima Co-
luna de Salvação.

Agradeço sinceramente à Comissão de 
Agricultura Natural e a todos os que presta-
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que ensinava os homens a cuidar da terra e 
das plantações. A sua filha Perséfone foi rap-
tada por Hades e levada para o mundo sub-
terrâneo. Desolada com a falta da filha, saiu 
do Olimpo e, por esse motivo, interrompeu-
-se a produção agrícola. A vida foi quase ex-
tinta, a terra ficou estéril e com tanta fome no 
mundo, os homens suplicaram a Zeus para 
resolver o problema. Assim, foi feito um acor-
do entre Zeus e Hades, de que ela passaria 3 
meses com ele no mundo subterrâneo e os 
restantes 9 meses do ano, sobre a Terra, com 
a mãe.

Esta é a explicação mitológica para as qua-
tro estações do ano: o inverno reflete a tris-
teza da mãe pela falta da filha, a primavera, 
a alegria pelo seu retorno, o verão, a felicida-
de plena pela sua companhia e, o outono, a 
melancolia pela iminência da sua inevitável 
partida.

A este respeito, Meishu-Sama, no Ensina-
mento “O Planeta Terra respira”, do Alicerce 
do Paraíso vol. V, edição portuguesa, orienta-
-nos que a respiração é uma propriedade de 
todos os seres, até mesmo dos vegetais e dos 
minerais e, inclusive, do próprio Planeta Terra.

“A Terra respira uma vez por ano. Na pri-
mavera, começa a expirar e tal processo 

atinge o ponto máximo no verão. O ar que 
ela expira é cálido, como a respiração do 

ser humano, e isso deve-se à irradiação do 
próprio calor da Terra. Na primavera, essa 
irradiação é mais intensa, e tudo começa 
a ser formado, começando pelas plantas 
e pelas árvores. Nesta estação, todas as 

coisas desenvolvem-se em direção ao céu 
e o ser humano também se sente mais 

animado. Com a chegada do verão, a vege-
tação torna-se mais viçosa e chega ao seu 
ápice. A partir de então, a Terra começa 

ram a sua preciosa colaboração na realização 
deste importante manual! (Palmas)

Até se desenvolver a agricultura, há cerca 
de 10 000 anos, o ser humano era nómada 
e vivia da caça, da pesca e da coleta de fru-
tos, raízes, sementes, grãos, etc. Através da 
prática agrícola e da domesticação de ani-
mais, o Homem fixou-se e, a partir daí, sen-
do a produção de alimentos garantida pelos 
agricultores, proporcionou-se o desenvolvi-
mento de outras profissões, impulsionando 
o crescimento das cidades e, com estas, o 
progresso da cultura. Na prática, basta ob-
servar as grandes metrópoles europeias: Pa-
ris, Londres, Roma, Viena, Lisboa, etc., que 
se desenvolveram não só em terras férteis, 
mas também à beira de rios, para a irrigação 
agrícola. Na época, sendo o alimento o bem 
mais precioso, a posse de terras férteis era 
sinónimo de riqueza e poder. Por este motivo, 
a terra foi, desde sempre, a causa de dispu-
tas, discórdias e sofrimentos. Quantas famí-
lias se dividiram, quantos irmãos se tornaram 
inimigos na hora das partilhas? Muitos dos 
nossos Antepassados sofreram, mataram e 
morreram por causa de um pedaço de terra, 
pois não a viam como uma bênção de Deus, 
mas apenas como um bem pecuniário. Mui-
tos partiram para o Mundo Espiritual levando 
consigo esse sofrimento e apego. Através da 
prática da Agricultura Natural, além de de-
senvolvermos o sentimento de amor e grati-
dão pela terra, resgataremos também esses 
sofrimentos dos nossos Antepassados.

Entretanto, na antiguidade, o Homem sem-
pre teve um sentimento religioso em relação 
à Mãe Terra e à agricultura.

Os senhores já ouviram falar do mito de 
Deméter? Resumidamente, na mitologia gre-
ga, ela é uma das doze divindades do Olimpo 
e, entre outras coisas, deusa da agricultura, 
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a inspirar, a vegetação seca e as folhas 
começam a cair. Todos os seres entram 

num processo de declínio e o próprio ser 
humano, torna-se mais sereno. O inverno 

é quando esse estado alcança o ponto cul-
minante. Assim é a Grande Natureza.”

Meishu-Sama ensina-nos que nada pode-
ria existir neste mundo sem as benesses da 
Grande Natureza, ou seja, nada nasceria nem 
se desenvolveria sem os três elementos: fogo, 
água e terra. Em termos científicos, estes cor-
respondem, respetivamente, ao oxigénio do 
fogo, ao hidrogénio da água e ao azoto da ter-
ra. Na agricultura, não existe um único produ-
to que não dependa destes três elementos.

Depois de plantados e cultivados, os ali-
mentos absorvem a energia do solo, que pos-
teriormente é transmitida ao Homem. Esta 
energia, junto com o amor na preparação dos 
alimentos, nutrem o espírito do ser humano. 
Desta forma, é preciso desenvolver o senti-
mento de gratidão pela terra e por todas as 
pessoas que se dedicaram para que os ali-
mentos chegassem até ao nosso prato.

Para se ter uma ideia, o ideograma japonês 
da palavra “arroz”, é inspirado no número 88, 
pois, segundo eles, do seu plantio até chegar 
à nossa mesa, esse alimento passa por 88 
mãos, a quem devemos profunda gratidão. 
Este sentimento perdeu-se a partir do mo-
mento em que passámos a comprar os pro-
dutos nos supermercados, dentro das respe-
tivas embalagens. Tendo perdido o contacto 
com a terra e com o produtor, achamos que 
temos alimentos porque temos dinheiro para 
comprá-los. Mas, na verdade, por mais ricos 
que possamos ser, sem a terra e sem os agri-
cultores, morreríamos de fome.

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

“Chegou a hora de salvar os 
agricultores, respeitados como grande 

tesouro desde os tempos antigos.”

No Ensinamento de hoje, Meishu-Sama 
orienta-nos o seguinte:

“Com o avançar da Nova Era, aumenta 
a atuação do espírito do fogo. Trata-se 
de uma energia espiritual purificadora, 
que influencia o aspeto físico da vida, 

em proporção à sua intensidade (...) 
O crescimento do fogo espiritual afeta 

todos os aspetos da vida, de um modo 
ou de outro.”

Este aumento da Luz, nas culturas agrí-
colas, pode ser constatado na proliferação 
de pragas, que surgem para eliminar as to-
xinas das plantas. Por desconhecerem este 
princípio, os agricultores usam cada vez 
mais agroquímicos que, por sua vez, pro-
duzem ainda mais toxinas e, consequente-
mente, pragas cada vez mais nocivas, en-
trando assim num círculo vicioso. Para as 
combater, aplicam também inseticidas, que 
fazem com que elas se multipliquem e for-
taleçam.

Sendo o Homem um ser integrante da 
Grande Natureza, está à mercê do mesmo 
princípio: à semelhança do que ocorre com 
as plantas, a variedade, intensidade e nú-
mero de doenças aumentam à medida que 
são usados medicamentos mais fortes.

O acúmulo de toxinas também tem um 
limite. De acordo com as Leis da Nature-
za, onde quer que se acumulem elementos 
prejudiciais, produzir-se-á, automatica-
mente, uma atividade purificadora para eli-
miná-los. Desta forma, quando há um de-
sequilíbrio em qualquer elemento natural, 
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desencadeia-se a respetiva atividade puri-
ficadora para promover o reequilíbrio.

A soma dos desequilíbrios individuais 
provoca o desequilíbrio global, constatado 
nas catástrofes naturais que vemos atual-
mente: incêndios, inundações, escassez de 
água, etc.

Durante a Era da Noite, como o poder 
purificador era mais fraco, a eliminação das 
toxinas processava-se mais lentamente, 
sendo possível inclusive a sua solidifica-
ção. Com o aumento da energia espiritual 
do elemento fogo, todas as toxinas serão 
dissolvidas, eliminadas e os métodos su-
pressivos perderão a sua eficácia.

Meishu-Sama conclui este Ensinamento 
com a seguinte frase:

“O mundo inteiro compreenderá, 
então, que o único meio para se formar 

uma sociedade realmente feliz, consiste 
em recorrer à Luz Divina para a elevação 

espiritual e eliminação das condições 
negativas.”

A esse respeito, no Culto de hoje, ouvi-
mos a maravilhosa Experiência de Fé da 
Sra. Iva da Fonseca que, com o desejo de vir 
para Portugal com a sua filha, necessitava 
de uma autorização do pai da criança. Após 
inúmeras tentativas e não conseguindo lo-
calizá-lo, deixou a filha em São Tomé e Prín-
cipe com familiares.

Mudando-se para Lisboa, deu continui-
dade às práticas básicas da Fé Messiâni-
ca através da participação nos Cultos, da 
assistência religiosa, da dedicação de lim-
peza, da prática dos donativos de gratidão, 
da confeção e distribuição de Flores de Luz 
nas ruas e da prática da Horta Caseira nos 
lares das pessoas que acompanha. Todas 

estas dedicações sempre lhe deram muita 
força e coragem para cumprir a sua missão.

Entretanto, no Núcleo de Johrei da Alta 
de Lisboa onde ela dedica, com o desejo 
de colocarem em prática a Coluna da Agri-
cultura Natural de uma forma mais ampla, 
conseguiram um espaço de 150 m2 num 
parque agrícola.

Mesmo feliz e entusiasmada, por vezes, 
não conseguia manter a regularidade na 
prática que esta Coluna da Salvação exige: 
acompanhamento, rega, limpeza do terre-
no, etc. Em conversa com o ministro, este 
orientou-a sobre a necessidade de se com-
prometer com as tarefas desta dedicação. 
Ela assumiu esse compromisso e, perante 
um terreno muito sedimentado e cheio de 
pedras, encarou a dedicação como uma 
oportunidade única de purificar as nuvens 
espirituais oriundas de muitos Antepassa-
dos.

A partir do momento em que alinhou o 
seu Sonen com o do seu orientador e pas-
sou a dedicar com afinco, inesperadamen-
te, foi contactada por um dos seus familia-
res a perguntar-lhe que “feitiço” tinha feito, 
pois, após 12 anos de ausência, o pai da sua 
filha, por iniciativa própria, voltou a procu-
rá-la. Ela nem podia acreditar em tamanho 
milagre de Deus e Meishu-Sama!

Atualmente, ele já enviou o documento 
de autorização para a menina viajar e até 
se prontificou a participar financeiramente 
na compra do bilhete! O que os senhores 
acham? Incrível, não é?

Além da soma de todas as suas práticas 
na Fé, este resultado deve-se também ao 
seu compromisso e esforço incansável de 
enfrentar as condições adversas na prática 
da Agricultura Natural.

Para concluir, gostaria de confirmar a  



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

10 www.messianica.pt|

importância do Culto que realizámos hoje, 
dedicado a esta maravilhosa Coluna de Sal-
vação. A terra é capaz de decompor todas 
as coisas que recebe, como folhas secas, 
animais mortos, etc., transformando-os em 
energia, que servirá de nutriente para que 
as flores cresçam belas e perfumadas e as 
árvores e plantas possam gerar alimentos 
saborosos e nutritivos.

Nós, além dos elementos fogo e água, 
também somos constituídos pelo elemento 
terra. Muitas vezes, por egoísmo e apego, 
conservamos no nosso interior amargu-
ras, tristezas, deceções e não as deixamos 
“decompor”, não conseguimos transformar 
as experiências negativas do passado em 
“perfume” e “frutos saborosos” para o pre-
sente e futuro. Onde quer que estejamos, 
através da prática da fé altruísta e do senti-
mento de gratidão, conseguiremos promo-
ver essa transformação no nosso interior e 

na nossa relação com quem convivemos.
Nestes dois meses que faltam para o Cul-

to Anual pela Salvação dos Antepassados, 
vamos esforçar-nos, de corpo e alma, numa 
esmerada preparação que englobe a práti-
ca do Johrei, do Belo e da Agricultura Na-
tural.

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 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

Coro Messiânico
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Este facto também ocorreu na época em 
que Meishu-Sama vivia no Hozan-So1, em Ta-
magawa. Ele mesmo pegava na pá e estimu-
lava os jovens à prática agrícola. Aproveitan-
do o amplo jardim, cultivou plantas de chá e 
flores. Utilizando uma parte onde havia água 
corrente, transformou-a num arrozal. Além 
disso, preparou uma pequena horta, na qual 
plantava diversas hortaliças e estava sempre 
a analisar a consistência do solo.

No início, não prestávamos muita atenção 
a tal atividade, mas Meishu-Sama dedica-
va-se a ela com todo o esmero, sempre que 
estava livre. Posteriormente, percebi que Ele 
tinha um projeto em mente, pois, ao saborear 

os produtos que tinha cultivado, disse orgu-
lhoso:

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

Muito tempo depois é que Ele começou a 
difundir e a estimular a prática da Agricultura 
Natural. Antes disso, Meishu-Sama passou 
um período a realizar pesquisas antes de le-
var ao público os resultados. Hoje, temos a 
Associação de Divulgação da Agricultura Na-
tural, que tem vindo a desenvolver atividades 
em âmbito nacional.
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OS PRIMEIROS PASSOS 
DA AGRICULTURA NATURAL

1 Hozan-So: Solar da Montanha Preciosa, que se situava 
em Tamagawa, Tóquio.

5€
PREÇO UNITÁRIO
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DEDICAÇÃO DE AGRICULTURA NATURAL
NA SEDE CENTRAL - AGOSTO 2022
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A G R I C U LT U R A  N A T U R A L

O PRINCÍPIO DA AGRICULTURA NATURAL

A VITÓRIA DO CULTIVO 
NATURAL: A FORÇA DO SOLO

O princípio da Agricultura Natural con-
siste em fazer manifestar a força do solo, 
isto porque, até agora, o ser humano des-
conhecia a verdadeira natureza do solo, ou 
melhor, não lhe era dado a conhecê-la. Tal 
desconhecimento levou-o a utilizar fertili-
zantes e, despercebidamente, acabou por 
se colocar numa situação de total depen-
dência em relação a estes, o que tornou 
essa prática uma verdadeira superstição.

No começo, por melhor que eu explicas-
se o que era o cultivo agrícola sem fertili-
zantes, as pessoas não me davam ouvidos 
e riam-se de mim. No entanto, aos poucos, 
acabei por ser recompensado e, ultima-
mente, a cada ano que passa, o número de 
praticantes do cultivo natural tem aumen-
tado, pois os resultados das colheitas, em 
toda a parte, têm sido surpreendentes.

Ainda que, no momento, a maioria dos 
praticantes seja da esfera dos fiéis da nos-
sa Igreja, a partir de hoje surgirão gradati-
vamente, em várias regiões, simpatizantes 
fora deste círculo. O nosso método agrícola 
está a expandir-se rapidamente, portanto, 
podem imaginar que está para breve o dia 
em que será praticado em todo o territó-
rio japonês. Assim sendo, falando franca-
mente, acho que a nossa forma de cultivo 
poderá ser divulgada como o “movimento 
que derruba a superstição do fertilizante”.

Por ser uma agricultura que não usa fer-

tilizantes, nem na forma de estrume nem 
de adubos químicos, mas somente com-
postos naturais, é denominada de método 
de cultivo natural. Evidentemente, a maté-
ria-prima dos compostos naturais são as 
folhas e os capins secos, que se produzem 
naturalmente. Contrariamente, os adubos 
químicos, os dejetos humanos, o estrume 
de cavalo ou de galinha, os resíduos de 
peixe e as cinzas de madeira não caem do 
céu nem brotam da terra: são aplicados 
pelo ser humano. Portanto, a sua utilização 
é antinatural.

Originariamente, é certo que nada pode-
ria existir neste mundo sem as benesses 
da Grande Natureza, ou seja, nada nas-
ceria nem se desenvolveria sem os três 
elementos: fogo, água e terra. Em termos 
científicos, esses elementos correspon-
dem, respetivamente, ao oxigénio do fogo, 
ao hidrogénio da água e ao azoto da terra. 
Na agricultura, não existe um só produto 
que não tenha relação com o oxigénio, o 
hidrogénio e o azoto. Assim, Deus fez com 
que os cereais e as hortaliças, que consti-
tuem os alimentos para a sobrevivência do 
ser humano, pudessem ser produzidos de 
forma a suprir as suas necessidades nutri-
cionais. Analisando a lógica que se segue, 
será possível compreender isso perfeita-
mente. Seria um absurdo se Deus criasse 
o ser humano e não providenciasse os ali-
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mentos para o alimentar. Logo, o facto de 
determinado país não conseguir produzir 
os alimentos necessários à sua população 
é porque, em algum ponto, não está de 
acordo com as Leis da Natureza, criadas 
por Deus. Assim sendo, enquanto não se 
debruçarem sobre esta matéria, não será 
possível sequer imaginar a solução para o 
problema da escassez de alimentos.

A Agricultura Natural proposta por mim 
tem como base o princípio já citado. O atual 
empobrecimento e o cansaço dos agricul-
tores japoneses pela falta de alimentação 
serão solucionados, sem dificuldades, com 
a prática deste método. Deus, que tudo vê, 
não permite que esta situação equivocada 
passe despercebida. Assim, amparando-
-os com o Seu grandioso amor e miseri-
córdia, está a dignar-se expandir, por meu 
intermédio, o princípio da Agricultura Na-
tural à sociedade. Urge, portanto, que os 
agricultores despertem e adotem o quanto 
antes o nosso método; só assim poderão 
sair dessa situação.

Conforme já mencionado, os três ele-
mentos - fogo, água e terra - são as for-
ças motrizes necessárias para o desen-
volvimento dos produtos agrícolas. Logo, 
se houver uma boa exposição solar, se 
garantirmos um adequado fornecimento 
de água e se plantarmos numa terra pura, 
é certo que obteremos resultados jamais 
vistos. Não se sabe ao certo quando, mas 
o ser humano cometeu um enorme equí-
voco, quando começou a utilizar fertili-
zantes. Isso ocorreu por desconhecer, por 
completo, a natureza do solo.

Jornal Eiko n° 79
22 de novembro de 1950

COLETÂNEA 
COMPLETA 

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

50€75€

COLETÂNEA COMPLETA 
ALICERCE DO PARAÍSO 

VOL. 1 A 5 (EDIÇÃO PORTUGUESA) 

75€
 (EDIÇÕES PORTUGUESAS)

110€



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

www.messianica.pt facebook.com/messianicapt @messianicapt www.youtube.com/c/IgrejaMessiânicaMundialdePortugal

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

COUVE PENCA DE CHAVES
A Couve Penca é a parte comestível (pé, 

folhas e olho) da couve portuguesa, 
Brassica oleracea, variedade “Tronchuda”. É 
uma planta de tamanho grande, com peso 
de 8 a 10 kg, de diâmetro inferior a 90 cm, 
caule grosso a médio e longo, cicatriz fo-
liar grande, 10 a 12 folhas de pecíolo e folha 
grande arredondada, elíptica ou reniforme, 
de cor verde a verde-clara, com margem 
sub-inteira ou crenada, de muitas nervuras 
brancas em ambas as páginas e pseudo-
-repolho central muito grande, elíptico ou 
irregular. É uma couve muito tenra.

É uma couve típica do Norte de Portugal. 
É conhecida também como couve “tron-
chuda”, “toncha”, “manteiga”, etc.

Um pouco de história: Desde há muito 
que a produção desta couve é realiza-
da nas várzeas dos rios que atra-
vessam a região do Alto Tâmega. 
Não é afetada pelas geadas, an-
tes, consegue tirar vantagem 
destas, uma vez que a textura 
se altera e a torna menos fi-
brosa.

Tradição: Muito consumida du-
rante todo o ano, sendo de especial 
apreço na consoada, onde não pode faltar 
a acompanhar o bacalhau e as batatas co-
zidas.

Cultivada em todos os quintais das habi-
tações e também em hortas, para comer-
cialização. Esta couve é muito influenciada Fonte: 

Produtos Tradicionais Portugueses, Lisboa, DGDR, 2001

pelo clima: as melhores produções obtêm-
-se com temperaturas baixas e em terrenos 
férteis e húmidos. Os solos indicados de-
vem ter elevada capacidade de retenção 

de água, mas também drenagem su-
ficiente para que se evitem ex-

cessos.
A data da sementeira (de 

agosto a dezembro) e a du-
ração do período de cultivo 
interferem nas propriedades 

nutricionais da couve. Tradi-
cionalmente, a sementeira era 

feita em alfobre, sendo depois 
mudada para lugar definitivo em 

outubro. A rega era feita com o auxí-
lio de «cegonhas» (noras ou baldões) para 
retirar a água dos poços.
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