
“QUEM AMA AS FLORES 
DA PRIMAVERA E O BORDO 
DO OUTONO, ESTÁ 
A CORRESPONDER 
ÀS DÁDIVAS DE DEUS.”
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

O PARAÍSO 
É O MUNDO DO BELO

Os fiéis da nossa religião estão
bem cientes de que o objetivo de 

Deus é a construção do Mundo Ideal, de 
perfeita Verdade, Bem e Belo. Sendo as-
sim, o objetivo de Satanás, Seu antago-
nista, é obviamente a Inverdade, o Mal 
e a Fealdade. Creio que a Inverdade e 
o Mal dispensam explicações, portanto,
vamos falar a respeito da Fealdade.

Neste mundo, existem muitas coisas 
equivocadas. Há casos em que a Feal-
dade se associa à Verdade e ao Bem. 
Ao se depararem com tais casos, é fre-
quente as pessoas fazerem deles alvo 
de admiração e respeito. Desde os tem-
pos antigos que tem havido pessoas 
que se alimentam e vestem precaria-
mente, moram em casebres, enfim, que 
vivem uma vida miserável e realizam 
práticas virtuosas para o bem do pró-
ximo e da sociedade. Realmente, se as 
suas condições de vida fossem tão des-
favoráveis a ponto de não conseguirem 
sobreviver, isso seria inevitável. Algu-
mas, porém, mesmo tendo condições 
melhores, preferem essa forma de vida, 
o que não acho nada interessante. En-
tre elas, encontram-se muitos religiosos
que escolhem uma vida de abstinência
como um aprimoramento que eles mes-
mos consideram ser um modo de viver
digno e admirável. O povo que os ob-
serva, considera-os pessoas sublimes.

Mas, na verdade, esse pensamento não 
é correto, uma vez que negligencia um 
fator importantíssimo, que é o Belo. Por 
conseguinte, tem-se como resultado 
Verdade, Bem e Fealdade.

Neste sentido, desde que sejam con-
dizentes e não fujam às condições de 
cada indivíduo, as vestes, a alimentação 
e a moradia devem ser as mais belas 
possíveis, pois estarão de acordo com 
a Vontade Divina. Mais do que uma sa-
tisfação pessoal, o Belo causa uma sen-
sação agradável aos outros. Assim sen-
do, podemos dizer que é uma espécie 
de boa ação. À medida que uma socie-
dade eleva o seu grau de civilidade, é 
natural que tudo se torne belo, essa é 
a Verdade. Numa simples observação, 
podemos notar que, nos primórdios da 
História, não existia praticamente ne-
nhuma beleza no quotidiano. Podemos 
dizer, assim, que o desenvolvimento da 
cultura é um dos aspetos do aperfeiçoa-
mento do Belo.

A nível individual, o ser humano deve 
procurar manter a beleza, a fim de cau-
sar uma impressão positiva junto dos 
seus semelhantes. (...) É importante ter 
atenção quanto à limpeza dos aposen-
tos da casa, varrendo-os e mantendo-os 
sempre limpos, tendo especial cuidado 
para não haver teias de aranha no teto. 
Da mesma forma, devem esforçar-se 

https://youtu.be/fkoBQLJi1Vc?t=2534


IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL DE PORTUGAL

3|outubro / 2022

O meu nome é
Mayla Cristina 

Fernandes Dornas  
e sou aluna do Curso 
Básico de Ikebana 
Sanguetsu, no Johrei 
Center de Lisboa.

Num dia de aula, 
estava muito tris-
te, revoltada e in-
dignada, porque o 
senhorio tinha-me 
comunicado que 
iria dobrar o valor 
da renda. Apesar 
de logo de segui-

da ter conseguido outro apartamento, no 
mesmo prédio, não conseguia agradecer a 
situação.

Em todas as aulas, além das composi-
ções florais, estuda-se um Ensinamento de 
Deus revelado a Meishu-Sama e, nesse dia, 
foi “A forte vontade de crescer”. Após fa-
zer a Ikebana, senti-me mais leve, tranquila 
e em paz. Recebemos também, como de 
costume, uma tarefa para realizar em casa. 
Coincidentemente, desta vez, fazer um ar-
ranjo com o Sonen de agradecer uma si-
tuação difícil.

Assim, no dia seguinte, fiz a Ikebana com 
todo o amor, alegria e gratidão a Deus e 
Meishu-Sama, agradecendo por ter um 
apartamento onde morar, pela permissão 
de pagar uma renda relativamente baixa 
durante um ano e por ter conseguido en-
contrar um outro no mesmo prédio.

Três dias depois, o meu marido recebeu 
uma chamada do senhorio, dizendo que iria 
renovar o contrato por mais 3 anos, pelo 
mesmo valor e, assim, acabámos por não 
precisar mudar de casa. Além disso, por 

“Sinto sempre 
que somos muito 
protegidos e tudo 
o que aconteceu
até agora, serviu 

para que nos 
tornássemos mais 

gratos.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

por deixar tudo devidamente organiza-
do e arrumar o que seja desagradável 
à vista. Assim, tanto os familiares como 
as visitas sentir-se-ão bem e o respeito 
surgirá naturalmente. (...)

Devemos, ainda, cuidar do aspeto ex-
terno das residências. Para isso, não há 
necessidade de despender muito di-
nheiro, pois se procurarmos conservar 
a nossa casa sempre limpa e com boa 
aparência, não só causaremos uma sen-
sação agradável aos transeuntes, como 
também influenciaremos positivamente 
o turismo. (...)

Além do mais, através dessa atmos-
fera de beleza, os sentimentos dos ci-
dadãos tornar-se-ão belos, e creio que, 
com isso, os crimes e os acontecimen-
tos desagradáveis diminuirão de forma 
significativa, o que, consequentemente, 
se constituirá um dos fatores determi-
nantes para a concretização do Paraíso 
Terrestre.

Para finalizar, escreverei a meu res-
peito.

Desde a juventude, gostava de tudo o 
que dissesse respeito ao Belo. Embora 
fosse muito pobre, cultivava flores em 
pequenos espaços e, quando dispunha 
de tempo, pintava quadros. Sempre que 
me era possível, visitava museus e expo-
sições. Na primavera, apreciava as flo-
res; no outono, as folhas coloridas das 
árvores. Agora, pela graça de Deus, a 
minha vida é mais afortunada. Portanto, 
poder apreciar o Belo livremente cons-
titui uma contribuição para a realização 
das atividades da Obra Divina. (...)

Jornal Eiko n° 112
11 de julho de 1951

https://youtu.be/fkoBQLJi1Vc?t=2850
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Omeu nome é
Rodrigo dos 

Santos Oliveira e 
dedico no Johrei 
Center do Porto.

Quando comecei 
o curso básico de
Ikebana Sanguetsu
era muito ansioso e
nervoso e ao longo
das aulas, fui des-
pertando para a ne-
cessidade de mu-
dar o meu interior.

Trabalho num hotel e passei a fazer Ike-
bana na receção, com o desejo de receber 
os hóspedes com muito amor e carinho.

Recentemente, tive um conflito com o 
meu chefe e por não me sentir valorizado, 
deixei de fazer os arranjos. Após alguns 
dias, percebi que isso não estava correto, 
pois não estava a fazê-los à espera de ser 
reconhecido, mas sim, pela elevação espiri-

Chamo-me Mar-
ta Mesquita de  

Abreu Fonseca e  
sou Professora de 
Ikebana Sanguetsu  
nos Núcleos de 
Johrei de Braga e 
de Amarante. Gos-
taria de relatar duas 
experiências viven-
ciadas nas aulas 
do curso básico, no 
Núcleo de Johrei de 
Braga.

A primeira expe-
riência aconteceu durante uma aula, com 
duas alunas que não se sentiam bem e es-
tiveram para faltar, mas conseguiram vir. 
Uma delas chegou mais cedo e recebeu 

sua iniciativa, ainda nos devolveu as três 
rendas de caução do início do contrato. 
Não podia acreditar!!!

Com esta experiência, aprendi que exis-
tem situações que não conseguimos com-
preender na hora e isso gera angústia, 
medo e desespero. Mas, se pensarmos que 
ocorrem, na verdade, para o nosso bem, po-
deremos entender que tudo acontece para 
o nosso crescimento, e que Deus e Meishu-
-Sama nunca nos desamparam.

Sinto sempre que somos muito protegi-
dos e tudo o que aconteceu até agora, ser-
viu para que nos tornássemos mais gratos.

Muito obrigada!

tual dos hóspedes e da família do meu che-
fe, pois trata-se de uma empresa familiar. 
Com esta dedicação, reparei que também 
começou a melhorar o nível espiritual dos 
clientes que se hospedavam no hotel, pois, 
anteriormente, eram muito problemáticos e 
conflituosos.

Atualmente, percebo que com a prática 
da Ikebana, o meu modo de falar também 
mudou e passei a ter consciência do quanto 
podia ofender as pessoas com as palavras 
que usava no quotidiano. Sinto-me mais 
calmo e menos ansioso e quando estou a 
fazer uma Ikebana, sinto-me feliz, mais leve 
e em paz!

Entendi que ao vivificar a Flor com o sen-
timento de Meishu-Sama, tudo muda na 
nossa vida!

Muito obrigado! 

“Entendi que ao 
vivificar a Flor com 

o sentimento de
Meishu-Sama, tudo 

muda na nossa 
vida!”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

“As alunas ficaram 
muito contentes 

e gratas pela 
experiência que 

puderam vivenciar 
através da Flor de 

Meishu-Sama.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/fkoBQLJi1Vc?t=2993
https://youtu.be/fkoBQLJi1Vc?t=3089
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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

Johrei, mas estavam as duas com uma forte 
dor de cabeça, sendo que uma apresenta-
va forte reação de alergia, rinite e sinusite, 
motivo para que muitas pessoas evitem o 
contacto com as flores. Disse-lhes, apenas, 
para que “aproveitassem” a aula e entre-
gassem a Deus e a Meishu-Sama o que es-
tavam a sentir.

Assim foi, realizaram todas as tarefas e, 
no final, pareciam outras! Riam e estavam 
bem dispostas, como se não tivessem tido 
nada! Além de aliviadas também, pois am-
bas iam ter visitas em casa a seguir à aula 
e, se estivessem como antes, não estariam 
nas devidas condições para receber as 
pessoas da melhor maneira.

Quando lhes perguntei como estavam, 
até já se tinham esquecido, e ficaram muito 
contentes e gratas pela experiência que pu-
deram vivenciar através da Flor de Meishu-
-Sama.

A segunda experiência refere-se à prática
da Ikebana no lar, de uma outra aluna do
Núcleo de Johrei de Braga.

Desde que começou a fazer o curso bá-
sico de Ikebana Sanguetsu, que vivifica a
Flor no seu lar, com o Sonen de levar Luz
para os seus pais e irmãos que moram no

Brasil.
Uma das irmãs estava a passar por al-

guns problemas, principalmente de confli-
to com os seus familiares. Ao longo desse 
período, essa aluna fazia Ikebana a pensar 
na felicidade da sua irmã e enviava-lhe uma 
fotografia do arranjo, com o objetivo de a 
alegrar através da beleza da Flor.

Com o passar do tempo, a aluna perce-
beu que a sua irmã foi ficando melhor e, ao 
mesmo tempo, com outra lucidez. 

Certo dia, a sua irmã ligou-lhe a chorar e 
perguntou-lhe como é que fazia para “falar 
novamente com Deus”. Para a aluna, foi um 
sinal de que a sua dedicação estava a dar 
resultado e assim continuou a realizá-la, 
dando-lhe também força e apoio.

Passados alguns dias, a sua irmã dirigiu-
-se à Igreja Messiânica Mundial no Brasil,
reconsagrou o seu Ohikari e voltou a dedi-
car, algo que não fazia há muito tempo.

A aluna ficou muito feliz com o sucedido 
e comentou que foi apenas utilizada como 
instrumento de Deus e Meishu-Sama. Ficou 
muito grata por isso e vai continuar a reali-
zar esta maravilhosa dedicação de Ikebana, 
com um sentimento renovado.

Muito obrigada a Deus e a Meishu-Sama!
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Bom dia!
Como os senhores estão a passar? 

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

taria de agradecer a vossa sincera dedi-
cação que nos possibilita expandir cada 
vez mais a Obra Divina em toda a Europa! 
Muito obrigado!

Gostaria também de dar as boas-vin-
das a quem está a assistir a este Culto 
pela primeira vez e a todos os membros 
e frequentadores que estão a participar 
nesta transmissão online, tanto em Por-
tugal, como em outros países. Do exte-
rior, estamos a receber presencialmente 

PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO DEDICADO AO BELO
SEDE CENTRAL - OUTUBRO 2022

https://youtu.be/fkoBQLJi1Vc?t=3290
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membros vindos de Angola.
Sejam todos muito bem-vindos! (Pal-

mas)
Nos dias 17 e 18 de setembro, visitei o 

Johrei Center de Londres, que funciona 
na casa da família Murphy, onde encon-
trei e transmiti Johrei a 39 pessoas: 33 
membros (dos quais, dois da Irlanda) e 6 
frequentadores.

Foi realizado o Culto Mensal de Grati-
dão num clima de muita alegria e confra-
ternização, contando com a participação 
de 39 pessoas presencialmente e 9 onli-
ne. Realizaram-se também a Outorga da 
Luz Divina - Ohikari de 3 novos membros: 
2 da Inglaterra e 1 da Irlanda, Dai Johrei 
Kai (Grande Encontro de Johrei), oficinas 
de Flores de Luz e Agricultura Natural 
Messiânica.

Posteriormente, do dia 22 ao dia 26, es-
tive a visitar as Unidades Religiosas da 
Região Norte de Portugal.

No Núcleo de Johrei de Amarante, que 
funciona na casa da família Mesquita, foi 
realizado o Culto Mensal pela Salvação 
dos Antepassados e Reforma da Sede 
Central, Outorga da Luz Divina - Ohika-
ri de 2 novos membros, Dai Johrei Kai 
(Grande Encontro de Johrei) e assistência 
religiosa a membros pioneiros em purifi-
cação.

No Núcleo de Johrei de Braga, que fun-
ciona na casa da família Iponema, foi rea-
lizado o Culto Mensal pela Salvação dos 
Antepassados e Reforma da Sede Central, 
Outorga de 4 novos membros: 2 Ohikari - 
Medalha da Luz Divina e 2 Shoko - Meda-
lha de Proteção para crianças, Dai Johrei 
Kai (Grande Encontro de Johrei) e visita a 
duas hortas comunitárias onde praticam 
a Agricultura Natural Messiânica.

No Núcleo de Johrei de Vila Real, que 
funciona na casa da família Araújo, foi 
realizado Dai Johrei Kai (Grande Encon-
tro de Johrei) e assistência religiosa a 
membros pioneiros em purificação.

No total, encontrei e transmiti Johrei a 
56 pessoas: 39 membros, 12 frequenta-
dores e 5 pessoas pela 1ª vez.

Nestas viagens, pude constatar que to-
dos 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! Agra-
deço o carinho e a hospitalidade com que 
me receberam, muito obrigado! (Palmas)

Gostaria de comunicar que realizámos 
uma atualização do nosso website, onde 
os senhores podem encontrar toda a in-
formação sobre a nossa Igreja, Boletins 
Informativos, Ensinamentos, Experiên-
cias de Fé, Palestras da Sede Central, e 
os contactos de todas as Unidades Re-
ligiosas. Peço por favor que visitem em 
“www.messianica.pt” e qualquer suges-
tão, partilhem com os vossos Ministros. 
(Palmas)

O Culto Mensal de hoje é especialmente 
dedicado à Coluna de Salvação do Belo 
e convido todos os senhores a visitarem 
a exposição de Ikebana Sanguetsu, ela-
borada pelas professoras e alunas, en-
riquecida pela mostra de Caligrafias de 
Meishu-Sama. Teremos também a atua-
ção do coro, exposição de quadros e 
workshops gratuitos de Ikebana, origami 
e aguarela. Agradeço e parabenizo to-
dos os que se empenharam na realização 
destas maravilhosas atividades que tanto 
enobrecem o Culto de hoje. Muito obriga-
do! (Palmas)

A palavra “belo”, por si só, já nos trans-
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representa bem esse conceito, é: “O Belo 
pode reparar as deficiências da natureza 
humana.”

No romance “O idiota”, de Dostoiévski, 
o príncipe Mychkine fez a famosa afirma-
ção: “A Beleza salvará o mundo!” Entre-
tanto, no desenrolar da história, pergun-
tam-lhe: “Qual é essa Beleza que há de 
salvar o mundo?” Mas o príncipe não res-
pondeu.

A esta pergunta, Meishu-Sama escla-
rece-nos claramente, através do seguinte 
poema:

“A Verdade é o caminho, o Bem é a 
ação e o Belo é o sentimento.” 

A Verdade é o estado natural das coi-
sas, a Natureza. Só quando estamos ali-
cerçados na Verdade, é que conseguimos 
praticar o verdadeiro Bem, universalista, 
pois, o Bem que não se fundamenta na 
Verdade, revela-se um Mal, porque se li-
mita a um determinado povo, raça ou cul-
tura. O Belo, portanto, só existe quando 
se baseia no Bem em prol da humanida-
de, que nasce da Verdade. Portanto, está 
bem claro que somente este nível de Be-
leza é que salvará o mundo!

A este respeito, gostaria de comparti-
lhar com os senhores uma Reminiscência 
sobre Meishu-Sama que conta a história 
de um membro da Igreja Oomoto, que 
conviveu com Ele quando frequentava 
essa religião. Tempos depois, esse se-
nhor viu uma caligrafia de Meishu-Sama 
em que estava escrito “Shin Zen Bi” (Ver-
dade, Bem e Belo).

Esse senhor ficou curioso do porquê de, 
além de “Verdade, Bem e Belo”, Meishu-
-Sama não ter escrito “Shin Zen Bi Ai” 

mite uma sensação positiva, não é verda-
de? Quando se vê ou se fala em algo belo, 
naturalmente, sentimo-nos atraídos. Pode 
ser uma paisagem, uma flor, uma pessoa, 
um objeto, qualquer coisa: o Belo trans-
mite-nos uma sensação de harmonia e 
êxtase.

Desde a Era Primitiva, em todas as épo-
cas, lugares e culturas, o Homem sem-
pre buscou manifestar o Belo. Mesmo 
no tempo das cavernas, há 30 mil anos, 
a arte rupestre, considerada a expressão 
artística mais antiga da humanidade, era 
feita com materiais facilmente encontra-
dos na natureza, como argilas, minerais, 
carvão, ossos e vegetais. Também en-
contramos em certos artefactos da Idade 
do Ferro e do Bronze, decorações pinta-
das ou cinzeladas, procurando dar, além 
da sua utilidade, uma expressão artística. 

A flor também esteve sempre presente, 
como manifestação de Belo e de amor. 
Nos velórios vemos o caixão coberto de 
coroas de flores e podemos pensar que é 
algo recente, mas não é. Já nas sepulturas 
pré-históricas foram encontradas flores 
junto aos corpos, portanto, é um instinto 
natural do Homem procurar rodear-se de 
coisas belas.

Na Grécia Antiga, entre os filósofos pré-
-socráticos, Pitágoras procurou o Belo na 
harmonia da Natureza. Através da Mate-
mática, chegou à proporção áurea que, 
posteriormente, serviu de parâmetro para 
a construção do Pártenon, considerado 
um dos principais monumentos culturais 
da história da humanidade.

Já Aristóteles, aluno de Platão e pro-
fessor de Alexandre “O Grande”, foi o pri-
meiro filósofo a associar o Belo à prática 
da virtude. Uma das suas máximas, que 
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(Verdade, Bem, Belo e Amor) e mandou-
-Lhe uma carta com essa pergunta.

Meishu-Sama respondeu gentilmente:
“O Amor é algo que vem de Deus. 

Por isso, onde há Verdade, Bem e Belo, 
sempre haverá Amor!”

No Ensinamento do Culto de hoje “O 
Paraíso é o Mundo do Belo”, do Alicer-
ce do Paraíso vol. 5, edição portuguesa, 
Meishu-Sama orienta-nos:

“Desde os tempos antigos que tem ha-
vido pessoas que se alimentam e ves-
tem precariamente, moram em case-

bres, enfim, que vivem uma vida mise-
rável e realizam práticas virtuosas para 
o bem do próximo e da sociedade. (...) 
Entre elas, encontram-se muitos reli-

giosos que escolhem uma vida de abs-
tinência como um aprimoramento que 
eles mesmos consideram ser um modo 

de viver digno e admirável. O povo 
que os observa, considera-os pessoas 
sublimes. Mas, na verdade, esse pen-
samento não é correto, uma vez que 

negligencia um fator importantíssimo, 
que é o Belo. Por conseguinte, tem-se 

como resultado Verdade, 
Bem e Fealdade.”

A origem deste comportamento está no 
facto de seguirem o exemplo dos funda-
dores das religiões tradicionais, as quais, 
devido ao fator tempo, por estarem muito 
longe do advento do Paraíso, dedicavam-
-se somente à Verdade e ao Bem, igno-
rando o Belo. Agora que adentramos na 
Era da Luz, sendo o Paraíso o Mundo do 
Belo, Deus revelou a Meishu-Sama a ne-
cessidade de desenvolvê-lo, tal como ou-
vimos no Ensinamento do Culto de hoje:

“Neste sentido, desde que sejam con-
dizentes e não fujam às condições de 
cada indivíduo, as vestes, a alimen-

tação e a moradia devem ser as mais 
belas possíveis, pois estarão de acordo 

com a Vontade Divina. (...) À medida 
que uma sociedade eleva o seu grau de 
civilidade, é natural que tudo se torne 

belo; essa é a Verdade.”

Hoje ouvimos maravilhosas Experiên-
cias de Fé relacionadas com a importân-
cia da prática do Belo.

A Mayla, de Lisboa, acompanhada pela 
Prof. Harue, que estava muito triste com 
o aumento desproporcional da renda do 
apartamento, ao vivificar a Ikebana no 
seu lar com o Sonen de agradecer por 
uma situação difícil, recebeu a graça de 
ter o contrato renovado por mais 3 anos, 
com o mesmo valor, e além disso, o se-
nhorio, voluntariamente, devolveu-lhe os 
3 meses de caução. Assim, aprendeu que 
as situações difíceis que nos parecem 
incompreensíveis, ocorrem para o nosso 
crescimento e que Deus e Meishu-Sama 
nunca nos desamparam quando senti-
mos gratidão e temos o Sonen correto.

O Rodrigo, do Porto, acompanhado pela 
Prof. Juli, que era muito ansioso e ner-
voso, despertou para a necessidade de 
mudar o seu interior e através da prática 
da Ikebana, além da sua transformação 
pessoal, conseguiu mudar o ambiente 
espiritual do trabalho. Compreendeu que, 
ao vivificar a Flor com o sentimento de 
Meishu-Sama, tudo muda na nossa vida.

As alunas de Braga, acompanhadas 
pela Prof. Marta, que não se sentiam bem, 
com fortes dores de cabeça e outros sin-
tomas, conseguiram participar na aula 
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de Ikebana e no fim, ficaram tão bem que 
até se esqueceram de como estavam an-
tes!

Uma delas, com o Sonen de levar Luz 
para os seus familiares que passavam 
por uma situação de conflito, começou a 
fazer Ikebana no lar a pensar na felicida-
de da sua irmã e enviava-lhe uma foto-
grafia do arranjo para a alegrar, através 
da beleza da Flor.

Com essa prática, a irmã, que estava 
afastada da Igreja há algum tempo, de-
cidiu reconsagrar o Ohikari e voltar a de-
dicar.

Em todas estas experiências, observa-
mos que a Flor de Meishu-Sama, além 
de nos encantar com a sua beleza, é um 
instrumento efetivo de salvação messiâ-
nica! Além destas, temos conhecimento 
de muitas outras experiências que, infe-
lizmente, não podem ser apresentadas 
neste Culto devido ao fator tempo. Apro-
veito a oportunidade para agradecer, de 
coração, a todos os professores e dedi-
cantes da Academia Sanguetsu de Vivifi-
cação floral, pelo seu incansável esforço 
em prol da salvação de muitas pessoas 
através da Coluna do Belo. Muito obriga-
do e boa missão a todos! (Palmas)

No Ensinamento “Considerações so-
bre o Paraíso Terrestre”, do Alicerce 
do Paraíso vol. 5, edição portuguesa, 
Meishu-Sama orienta-nos:

“O Paraíso Terrestre a que nos costu-
mamos referir é, em termos mais cla-
ros, o mundo do Belo. Em relação ao 

ser humano, é o belo dos sentimentos, 
ou seja, a beleza interior. Naturalmen-
te, tanto as suas palavras como o seu 

comportamento, devem ser belos. Isso 

vem a ser o belo individual e, da sua 
expansão, nasce o belo social, isto é, o 
relacionamento entre as pessoas tor-
na-se harmonioso. As casas, as ruas, 

os meios de transporte e as praças pú-
blicas tornam-se ainda mais belos. 

É natural que a limpeza 
acompanhe o belo.”

Os senhores estão lembrados que no 
Seminário de preparação para o Culto 
Anual pela Salvação dos Antepassados, 
realizado no mês passado, definimos 
como uma das práticas a limpeza profun-
da das nossas casas?

Meishu-Sama orienta-nos claramente, 
no Ensinamento que ouvimos hoje, sobre 
a importância de mantermos todos os 
cómodos da nossa casa sempre limpos, 
arrumados e organizados, inclusive, só-
tão, garagem, arrumos, anexos, etc.

No entanto, não basta limpar e orga-
nizar de forma superficial, tirando de um 
lado e “escondendo” no outro. Há que 
tirar tudo para fora dos armários, cómo-
das, etc., desapegar do que não se usa, 
que esteja velho, gasto ou estragado, e 
depois, limpar e voltar a arrumar de for-
ma organizada somente o que seja útil.

Podemos estabelecer um paralelismo 
entre a nossa casa e o nosso interior: da 
mesma forma que acumulamos coisas 
que não servem e temos dificuldade em 
desapegar, também o fazemos com os 
nossos pensamentos e sentimentos.

 Além da limpeza, outra prática que 
definimos no Seminário foi a soma de 
virtudes através das pequenas práticas 
altruístas. Ainda se recordam? Assim, 
no Ensinamento de hoje, Meishu-Sama 
orienta-nos: 
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“Mais do que uma satisfação pessoal, 
o Belo causa uma sensação agradável 
aos outros. Assim sendo, podemos di-
zer que é uma espécie de boa ação.”

Vamos, primeiramente, a nível indivi-
dual, cultivar belos pensamentos e sen-
timentos, que se materializarão em belas 
palavras e ações. A nível coletivo, vamos 
criar uma atmosfera de beleza em todos 
os locais que frequentamos, inclusive pú-
blicos, promovendo dedicações de limpe-
za em grupo nas ruas, praças e parques.

Em relação à Flor, outro ponto aborda-
do no Seminário, a nível individual, va-
mos esforçar-nos para ter sempre uma 
flor em cada cómodo da casa, no traba-
lho, na escola, etc. A nível coletivo, vamos 
promover dedicações de distribuição de 
Flores de Luz e transmissão de Johrei às 

pessoas que passam pelas ruas.
Todas estas práticas, tal como Meishu-

-Sama nos orienta, serão determinantes 
para a concretização do Paraíso Terrestre 
e fazem parte da nossa esmerada prepa-
ração para o Culto Anual pela Salvação 
dos Antepassados.

Este Culto será realizado aqui na Sede 
Central, no dia 1 de novembro, feriado na-
cional, em dois horários: 11h00 e 15h00, 
sendo que as inscrições serão feitas com 
os Ministros responsáveis.

Despeço-me com um forte abraço, de-
sejando a todos a continuação de uma ex-
celente preparação para este importan-
tíssimo Culto, onde os nossos queridos 
Antepassados estão à espera dos belos 
frutos das nossas práticas virtuosas.

Muito obrigado e um ótimo mês a to-
dos!

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 - 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 - 3ª e 5ª feira das 14h30 às 19h30

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 15h30 às 19h00

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  - 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 15h às 20h

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 - 4ª 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 

- 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 
- 2ª e 6ª feira das 10h00 às 18h00
- 3ª e 5ª feira das 10H00 às 19h00

- 4ª feira e sábado das 15h00 às 18h00
(segundo e quarto domingo do mês 

das  9h00 às 12h00)

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

“ESTAR ELEGANTE NÃO É SÓ PARA 
SATISFAZER A SI PRÓPRIO”

Fui pela primeira vez à casa de Meishu-Sama 
devido à doença da minha cunhada. Nessa oca-
sião, Ele orientou-me sobre a fé correta e, por fim, 
disse: “A fé não deve visar apenas a própria sal-
vação, mas sim, a do próximo. A nossa Igreja en-
sina justamente 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 assunto e não 
possuía autoconfiança, disse-Lhe: “O Senhor pra-
tica a Fé há muitos anos e é por isso que diz cla-
ramente que eu consigo. Até hoje, nunca professei 
nenhuma religião; portanto, para mim, é impossível 
salvar o próximo.” Então, Ele respondeu-me calma-
mente: “É natural que pense assim. Qualquer pes-
soa é capaz de seguir este Caminho sem grandes 
entraves. Vai entender isso mais tarde!”

Despedi-me e voltei para a sala de espera, onde 
fiquei a observar as pessoas doentes. As pessoas 
em sofrimento recebiam Johrei e saíam dali alivia-
das. Realmente, vi que Meishu-Sama tinha razão 
e isso despertou-me o interesse.

Na vez seguinte, Meishu-Sama perguntou-me: 
“Como é? Gosta deste tipo de dedicação?” Res-
pondi-Lhe que sim e, naquele momento, decidi 
dedicar-me exclusivamente à Obra Divina, tendo, 
mais tarde, ingressado na Igreja Messiânica Mun-
dial.

Um ministro 

AS PINTURAS DE KANNON 
ESTÃO VIVAS

Quando Meishu-Sama fazia pinturas de Kan-
non, o rosto da figura tomava, misteriosamente, 
uma tonalidade branca, assim que era concluído.

Certa vez, na época em que Meishu-Sama de-
senvolvia o Seu trabalho em Oomori, o profissio-
nal que costumava emoldurar as Suas pinturas re-

cebeu a visita de um colega de profissão, durante 
a realização desse trabalho. O colega não conse-
guia tirar os olhos do rosto da pintura de Kannon 
que estava a ser emoldurada e comentou: “O ros-
to dessa divindade só pode ter sido pintado com 
cal!”

Assim que a nossa Igreja se passou a chamar 
Igreja Kannon do Japão, e as pinturas entroniza-
das no Altar das Unidades Religiosas passaram a 
ser unicamente as de Kannon, sucederam-se mi-
lagres notáveis.

Naquela época, inúmeras pessoas viam uma 
Luz emanar das pinturas. Houve quem dissesse 
ter visto Kannon sorrir, piscar os olhos e até sair 
da Imagem e caminhar alguns metros. Outros 
viam uma onda de Luz banhar o rés-do-chão de 
uma casa que tinha a pintura no primeiro andar e, 
depois, transformar-se numa bela nuvem de luz, 
de cinco cores, que pairava no ar. Frequentemen-
te, ouvia-se o relato de pessoas que, em estado 
de êxtase, tomaram conhecimento de que os lares 
onde entronizavam a Imagem de Kannon, real-
mente, tornavam-se paradisíacos.

Certa vez, na Igreja de Omiya, uma pessoa que 
sofria de uma doença psíquica, curou-se em três 
dias. Segundo o relato da própria, quando fez a re-
verência diante do Altar, Kannon saiu da imagem, 
aproximou-se dela e ensinou-lhe várias coisas. A 
partir de então, recuperou a sua sanidade mental. 
Sem dúvida, trata-se de um milagre inédito

As pinturas de Meishu-Sama são Obras de Arte 
do mais elevado nível e de perfeita combinação 
da trilogia Verdade, Bem e Belo. Possuem vida 
misteriosa, e confesso que, por vezes, tive muita 
vontade de lhes tocar.

O profissional que emoldurava as pinturas de 
Meishu-Sama contou que, certa vez, precisou de 
passar por cima de uma delas. Quando passou o 
pé para o outro lado, caiu ao chão, como se tives-
se sido arremessado, tendo apanhado um enor-
me susto. Realmente, as pinturas de Kannon feitas 
por Meishu-Sama tinham vida.

Um servidor 
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EXPOSIÇÃO BELO

Inaguração da Exposição

Coro Messiânico
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Flores de Luz

Aguarela

Workshops

Origami
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O BELO ATRAVÉS DA AGRICULTURA NATURAL

Coroas de potentes pétalas vermelhas em redor 
de estames amarelos e folhas que realçam a 

beleza desta planta colorida, constituem os seus 
principais atrativos. Em Portugal, Celorico de Basto 
é a localidade portuguesa que se tornou conhecida 
pelas camélias. Em março de cada ano, este municí-
pio acolhe a Festa Internacional das Camélias, onde 
acorrem milhares de aficionados que anualmente fa-
zem questão de visitar este evento. (…)

Embora a espécie mais comum nos nossos jardins 
seja a Camellia japonica, de floração precoce prima-
veril, é importante realçar a espécie sasanqua, de 
floração outonal, a par da reticulata, com a sua espe-
tacular folhagem.

As cores das flores vão do branco puro ao verme-
lho mais intenso, passando por jaspeados muito sub-
tis, por vezes com apenas uma cinta de cor na mar-
gem de cada pétala branca, como se pode admirar 
em muitos jardins, de norte a sul do país. (…)

O género  Camélia  compreende cerca de 80 es-
pécies de árvores e arbustos perenifólios, entre as 
quais a planta de cuja folha se obtém o chá (Camellia 
sinensis). Crescem lentamente, embora possam al-
cançar 3 a 4 metros de altura. Trata-se de uma planta 
muito vistosa e decorativa durante todo o ano, gra-
ças às folhas de cor verde e sobretudo pelas flores 
grandes e que surge, segundo as variedades, em três 
períodos: outubro e dezembro, dezembro e março e 
março e maio. 

As camélias dão-se bem em climas húmidos e de 
suaves temperaturas durante todo o ano. (…) 

Localização: Sol/sombra
Embora aguentem o Sol, sempre que as tempera-

turas não sejam muito altas e o terreno esteja húmi-
do, o melhor é um local ao sol/sombra e protegido 
do vento.

Fonte: 
https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/decoracao-e-jardins/artigos/aprenda-a-tratar-as-camelias-co-
mo-rainhas#
https://revistajardins.pt/guia-cuidados-das-camelias/

O melhor terreno
Húmido, mas bem drenado. (…) Gostam de terre-

no rico em matéria orgânica em decomposição.

Rega
Gostam de humidade, tanto no terreno como na 

atmosfera. Além de boas regas, deve borrifar de vez 
em quando, mas com água não calcária.

Outros cuidados
Elimine as flores secas. Depois da floração, além 

de eliminar as flores murchas, pode fazer a poda, mas 
apenas se pretender conferir-lhe uma forma concre-
ta. No inverno, proteja as raízes com coberturas.

Multiplicação
Por estacas. O verão é a melhor época para obter 

estacas. Corte por baixo de um nó um ramo com 10 
a 15 cm, retire as folhas e plante em substrato ácido 
e húmido.
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