
“O HOMEM TRANSFORMA-SE 
EM ANIMAL QUANDO SE CORROMPE 
E EM SER DIVINO, QUANDO SE ELEVA.”
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

A RESPEITO DOS ELOS 
ESPIRITUAIS

A expressão “elos espirituais” tem 
sido pouco utilizada até aos dias 

de hoje. (…) Entretanto, não se deve me-
nosprezar a influência que os elos espiri-
tuais exercem em tudo o que se relaciona 
com os seres humanos, sendo que eles 
são a causa da felicidade ou da infelicida-
de. (…) Portanto, é imprescindível que as 
pessoas conheçam o seu significado. (…) 

Mesmo o princípio da relatividade, os 
raios cósmicos e questões referentes à 
sociedade e ao indivíduo, estão relacio-
nadas com os elos espirituais. Citarei a 
relação entre eles e o ser humano.

Tenhamos uma pessoa como exemplo, 
que pode ser o próprio leitor. Este não 
sabe o incalculável número de elos es-
pirituais com os quais tem ligação, pois 
podem ser dezenas, centenas ou milha-
res. Há elos espirituais grossos e finos, 
compridos e curtos, corretos e incorretos, 
que constantemente exercem alguma in-
fluência e provocam mudanças no ser hu-
mano. Portanto, não é exagero dizer que 
nos mantemos vivos graças aos elos es-
pirituais. (…)

A espessura dos elos espirituais modifi-
ca-se constantemente, tornando-se mais 
grossos ou mais finos. Quando há harmo-
nia entre o casal, ele é grosso e brilhante; 
quando há conflito, torna-se mais fino e 
perde o brilho. (…)

A seguir, deve-se prestar atenção 

quanto aos elos espirituais entre pais e 
filhos. Como estão sempre a pensar uns 
nos outros, existe reciprocidade e os fi-
lhos sofrem influência da índole dos pais, 
por intermédio do elo espiritual. Portanto, 
se os pais desejam melhorar os filhos, em 
primeiro lugar, devem melhorar o próprio 
espírito. (…)

O ser humano vai para o Mundo Espi-
ritual após a morte, isto é, nasce nesse 
mundo. (…) Lá efetua-se a ação purifi-
cadora dos vários tipos de impurezas e 
pecados cometidos pela pessoa no Mun-
do Material e, após atingir certo grau de 
purificação, o espírito reencarna. Assim 
sendo, as pessoas que em vida foram 
malvadas, ao morrerem, arrependem-se 
por causa das punições e outros moti-
vos, compreendendo que o ser humano 
não deve praticar o Mal de forma alguma. 
Fazem o firme propósito de se tornarem 
virtuosos a qualquer custo ao reencarnar 
e quando isso ocorre, dedicam-se enor-
memente ao Bem. (…)

 Muitas pessoas, enquanto estão vivas, 
não acreditam na vida após a morte e de-
pois de morrer, não conseguem encontrar 
paz no Mundo Espiritual. Pelo apego à 
vida, reencarnam antes de estarem sufi-
cientemente purificadas e, por este moti-
vo, sofrem várias purificações no Mundo 
Material, pelos pecados e impurezas que 
ainda restam no seu espírito. Como o pro-

https://youtu.be/tlfWJ_l-AtE?t=2707
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cesso de purificação acarreta sofrimento, 
o facto de uma pessoa ser infeliz, apesar
de ser boa desde que nasceu, deve-se ao
princípio acima exposto. (…)

Os elos espirituais não ligam o ser hu-
mano apenas aos parentes próximos que 
estão vivos, eles também o ligam àqueles 
que se encontram no Mundo Espiritual, 
sendo que também existem elos que se 
ligam às forças do bem e os que se ligam 
às forças do mal. Evidentemente, as for-
ças do bem estimulam a prática do Bem e 
as do mal, o contrário. Assim, o ser huma-
no é constantemente influenciado pelo 
Bem ou pelo Mal. 

Além disso, o espírito que foi purificado 
até certo ponto no Mundo Espiritual, é es-
colhido para ser um espírito protetor guar-
dião que, por meio do elo espiritual, pro-
tege a pessoa confiada à sua guarda. (…)

 A quantidade de elos espirituais varia 
de acordo com a posição social da pes-
soa. (…) Quanto mais elevada for, maior 
será o número de elos espirituais. Neste 
sentido, o caráter de alguém que se tor-
ne chefe de Estado deve ser nobre. Se a 
sua alma estiver nublada, isso refletir-se-
-á sobre um grande número de pessoas
e prejudicará os seus pensamentos. Por
esse motivo, o primeiro-ministro de um
país, por exemplo, deve ter uma grande
sabedoria da perceção verdadeira, além
de ser uma pessoa de caráter idóneo para
tratar dos assuntos com Makoto*. (…) Os
educadores, em especial, se soubessem
que o seu caráter se reflete sobre os alu-
nos através dos elos espirituais, deveriam
polir a própria alma constantemente e

tornar-se pessoas exemplares, dignas de 
exercerem essa profissão.

Especialmente os religiosos, como o 
fundador de uma religião, o seu presidente 
e os seus sacerdotes devem ter em mente 
que, por serem venerados por um grande 
número de fiéis como se fossem um deus 
vivo, devem ter muita atenção, pois a sua 
alma possui um notável poder de se refle-
tir nas pessoas. Assim sendo, se pratica-
rem atos condenáveis, aproveitando-se da 
sua posição elevada, isso refletir-se-á em 
todos os fiéis e no final, a decadência des-
sa religião será inevitável. (…)

Os elos espirituais não se limitam aos 
seres humanos. As divindades também se 
ligam aos seres humanos por meio des-
ses elos. No entanto, a diferença é que os 
elos que nos chegam das divindades são 
de luz intensa. (…)

Uma vez que os elos espirituais das for-
ças do bem são de luz, quando oramos e 
as veneramos constantemente, a alma do 
ser humano é purificada. Pelo contrário, 
através das forças do mal, a pessoa rece-
be influências negativas, que corrompem 
as suas ideias e fazem com que se torne 
infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é 
essencial discernir se a divindade perten-
ce ou não às forças do bem. Mesmo entre 
estas, a intensidade da luz varia de acor-
do com o seu grau hierárquico. Quanto 
mais elevado for, maior será o número de 
milagres, pois a luz dos seus elos espiri-
tuais é forte. (…)

5 de setembro de 1948
Alicerce do Paraíso vol. 2

*Makoto: Sinceridade, fé, amor, lealdade, honestidade, fidelidade, cordialidade, verdade, devoção, correção,
constância e altruísmo.
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Chamo-me Anna
Flávia Leão 

Castro Lopes, vivo 
em Vizela e dedico 
no Núcleo de Johrei 
de Braga.

Desde que o mi-
nistro nos propôs 
realizar pela primei-
ra vez o Culto Men-
sal de outubro, do 
Núcleo de Johrei de 
Braga, na nossa re-
sidência, eu e o meu 
marido ficámos mui-

to felizes, mas, ao mesmo tempo, preocupa-
dos com a preparação. Comecei logo a pen-
sar o que teria de se fazer para que a Cerimó-
nia se realizasse da melhor forma possível, 
como receber bem as pessoas, etc.

Entretanto, poucos dias depois, no Cul-
to Mensal de setembro da Sede Central, o 
nosso Presidente, Reverendo Carlos Eduar-
do Luciow, orientou-nos sobre a preparação 
que deveríamos fazer para o Culto Anual pela 
Salvação dos Antepassados, as várias dedi-
cações a realizar e, entre elas, a limpeza pro-
funda das nossas casas foi a que me chamou 
mais à atenção, visto o momento que estava 
a viver na preparação da minha casa para o 
Culto Mensal.

Pensei logo que era uma grande oportu-
nidade que estava a ter e comecei imediata-
mente a tirar tudo para fora dos móveis, das 
gavetas, etc. Fiz uma seleção do que já não 
usávamos para ser doado e o que não presta-
va, deitei fora. Imediatamente, senti-me muito 
bem e tive vontade de fazer alguns melhora-
mentos na casa, que vinham sendo sempre 
adiados, por falta de tempo ou dinheiro.

Comecei pelo móvel do Altar, que tinha 

sido feito por mim e pelo meu marido, mas 
apresentava algumas falhas. Aproveitei para 
o reforçar, envernizar e ficou muito melhor!
Fiz também uma reforma nas cadeiras da
sala, para torná-las mais bonitas e confortá-
veis para as pessoas que viessem participar
no Culto.

O interessante é que tudo acontecia muito 
naturalmente, inclusive, nesses dias, surgiu 
mais trabalho e com isso, a nossa condição 
financeira melhorou, permitindo-nos fazer 
mais reformas na casa.

Nesse período também aconteceu algo 
inesperado. A família para quem fui trabalhar 
decidiu trocar os seus móveis e perguntaram-
-me se não gostaria de ficar com eles! Aceitei
prontamente, pois eram bem melhores que
os nossos e, desta forma, conseguimos mo-
bilar a casa toda.

Além disso, como não tínhamos sequer um 
armário no quarto dos nossos filhos, foi pos-
sível arrumar e organizar tudo. Nem podía-
mos acreditar!

As graças continuavam, pois sempre que 
eu decidia comprar algo para melhorar e tor-
nar mais bela a casa para o Culto, o dinheiro 
aparecia. Por exemplo, como o Altar não tinha 
uma boa iluminação, decidi comprá-la e, nes-
se mesmo instante, a minha chefe ligou-me: 
“Anna Flávia, está aqui o teu dinheiro!” Não 
entendi e perguntei-lhe: “Mas que dinheiro?!” 
Era o pagamento de um serviço que tinha fei-
to e nem mais lembrava. Ou seja, tudo o que 
precisava se materializava, os dias passavam 
e a casa ia se transformando!

O meu marido, apesar de estar a trabalhar, 
também se empenhou bastante, ajudando-
-me na mudança dos móveis, pintou a facha-
da da casa e, com satisfação, apoiou-me em
tudo o que desejei fazer. Entretanto, foi demi-
tido do emprego nesse período, mas, no dia

“Constatei que quando 
realmente queremos 
fazer algo em prol da 
felicidade das outras 

pessoas, Meishu-Sama 
dá-nos os meios que 

precisamos!”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/tlfWJ_l-AtE?t=3142
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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

seguinte, foi logo contratado para outro tra-
balho com melhores condições!

Já na semana do Culto Mensal do Núcleo 
de Johrei, decidi ficar em casa a tempo intei-
ro, para os últimos preparativos, pinturas, lim-
pezas finais, Ikebanas, etc.

Entretanto, nessa mesma semana, aconte-
ceu mais uma situação inesperada, algo que 
nunca tinha visto em 5 anos a morar nesta 
casa. Era ainda de manhã cedo quando co-
mecei a ouvir um barulho insistente: abro a 
porta de casa e vejo uns homens na nossa 
rua a trabalhar com umas máquinas e a lim-
par precisamente a frente da nossa casa! A 
rua estava cheia de ervas daninhas, algumas 
já secas, que a tornava feia, mas com esta 
limpeza ficou com outro aspeto, nem parece 
a mesma!

Na véspera do Culto, já tinha tudo pratica-
mente pronto e precisava de descansar um 
pouco, pois tenho um problema nas juntas, 
nos meus ossos e estava exausta, mas surgiu 
uma outra tarefa, pois Meishu-Sama sempre 
nos coloca à prova. 

Recebi um pedido de socorro de um amigo 
que está a passar por uma fase muitíssimo 
complicada, tive que inclusive trazê-lo para 
minha casa. Como não podia ficar sozinho, 

sempre que precisava de sair para comprar 
mais alguma coisa, ele e a minha filha peque-
na iam comigo no carro, mas não me abati, 
nada me parou, consegui fazer tudo, graças a 
Deus e a Meishu-Sama!

No dia do Culto, foi uma alegria muito 
grande termos tido a permissão de que este 
se tenha realizado em nossa casa! Todas as 
pessoas vieram agradecer-nos e disseram 
que sentiram muito amor impregnado e mui-
ta serenidade! Uma vizinha nossa participou 
pela primeira vez e gostou muito. Um detalhe 
interessante é que o Culto Mensal de outu-
bro foi precisamente dedicado à Coluna de 
Salvação do Belo, fiquei muito feliz com isso 
também!

Com este momento vivido, constatei que 
quando realmente queremos fazer algo em 
prol da felicidade das outras pessoas, Meishu-
-Sama dá-nos os meios que precisamos!

Muito obrigado ao nosso Presidente pela
orientação, ao Ministro pela confiança, ao
meu marido pela dedicação incansável e aos
membros e frequentadores do Núcleo de
Johrei de Braga que vieram a nossa casa e
que contribuíram para tornar esse dia tão es-
pecial!

Muito obrigada!
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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-vindas 
a quem está a assistir a este Culto pela 
primeira vez e a todos os membros e fre-
quentadores que estão a participar nes-
ta transmissão online, tanto em Portugal, 
como em outros países. Do exterior, esta-
mos a receber presencialmente membros 

PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

CULTO ANUAL PELA SALVAÇÃO DOS ANTEPASSADOS
SEDE CENTRAL - NOVEMBRO 2022

https://youtu.be/tlfWJ_l-AtE?t=3575
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vindos de Angola e do Brasil.
Sejam todos muito bem-vindos! (Palmas)
Congratulações a todos pelo Culto Anual 

pela Salvação dos Antepassados! Acredito 
que como eu, todos os senhores também 
sentiram uma forte emoção e uma força 
muito grande durante a oração e o Johrei. 
Tenho a certeza de que isso é fruto da gra-
tidão dos nossos queridos Antepassados 
por terem sido lembrados e sufragados, 
com tanto amor, no dia de hoje.

Receberam no Mundo Espiritual a nossa 
sincera gratidão e com isso se elevaram, se 
alegraram e a felicidade deles reflete-se em 
nós em forma de emoção. Houve pessoas 
que enxugavam as lágrimas, mas não são 
lágrimas de pesar, são lágrimas de felicida-
de e gratidão pela Luz que eles receberam.

Também, durante a oração, lembrei com 
muita gratidão de todos os reverendos, mi-
nistros, missionários e membros pioneiros 
da nossa Igreja que dedicaram a sua vida 

pela difusão da nossa amada Fé Messiâni-
ca. Graças a eles, herdamos essa preciosa 
bagagem espiritual que nasceu do esforço, 
sacrifício, amor e muita dedicação, e assim, 
seguindo os seus passos, assumimos o 
compromisso de nos esforçarmos para en-
riquecê-la cada vez mais e, como pioneiros 
de uma nova era, transmiti-la às gerações 
futuras. A todos eles, a nossa eterna grati-
dão! (Palmas)

Meishu-Sama, no Ensinamento “A causa 
das doenças, os pecados e as impure-
zas”, do Alicerce do Paraíso vol. 3, edição 
portuguesa, orienta-nos:

“Nós, que estamos vivos, não somos 
seres surgidos do nada, sem relação com 

nada. Na verdade, somos a síntese de 
milhares de Antepassados e existimos 
como seres vivos, na extremidade de 

uma sequência infinita de vida. Numa vi-
são mais ampla, somos uma existência 
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os habitantes do mundo de hoje têm esse 
mesmo número infindável de Antepassa-
dos, somando-os, sabemos que na antigui-
dade nunca existiu um número de pessoas 
tão elevado; pelo contrário, quanto mais 
voltamos no tempo, menos pessoas exis-
tiam sobre a Terra. Isso demonstra que toda 
a humanidade, remotamente, descende do 
mesmo número restrito de Antepassados. 
Por outras palavras, todos os seres huma-
nos pertencem a uma só família!

Por falar em família, durante as reuniões 
de preparação para este importantíssimo 
Culto, assisti com os ministros ao filme de 
animação “Coco”, que os senhores talvez 
conheçam e já tenham assistido.

O enredo passa-se no México, no perí-
odo de finados, no tradicional “Dia de los 
Muertos” e relata a história de um menino 
chamado Miguel, filho de uma família de 
sapateiros, que almeja seguir os passos do 
maior músico de todos os tempos, “Ernesto 
de La Cruz”, que ele acredita ser o seu trisa-
vô. No entanto, a sua família não aceita esse 

individualizada no tempo, como um elo 
de uma corrente, que une os Antepassa-

dos com os descendentes. Em sentido 
restrito, somos uma peça destinada a 

firmar a ligação entre os nossos pais e os 
nossos filhos.”

Ao refletir sobre este Ensinamento, pode-
mos constatar que os nossos pais são dois; 
os nossos avós, quatro; os nossos bisavós, 
oito; e assim sucessivamente. Se contar-
mos quantos Antepassados temos em dez 
gerações, este número ultrapassa a casa 
dos mil. Na 20ª geração, excede a casa de 
um milhão. Se somarmos todos os Antepas-
sados em vinte gerações, são mais de dois 
milhões.

Alguns estudiosos consideram uma gera-
ção o período de trinta anos, outros, qua-
renta anos; então, 20 gerações equivalem 
a voltar no tempo de 600 a 800 anos. Se 
voltarmos atrás por milénios, esse número 
multiplica-se numa cifra inimaginável! No 
entanto, tendo em consideração que todos 
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sonho pois creem que aquele Antepassado 
abandonou a mulher e a filha pequena para 
se dedicar à música, nutrindo, por este mo-
tivo, uma grande mágoa por ele.

Mesmo contra a vontade da sua família, 
com o desejo de demonstrar a sua habili-
dade musical num concurso da praça da 
cidade, decide “pegar emprestado” o violão 
que estava guardado como uma relíquia no 
jazigo do famoso músico. Nesse momento, 
por magia, é transportado para o Mundo 
dos Mortos e depara-se com os seus en-
tes queridos que lá se encontravam. Para 
seu desgosto, não recebeu o apoio de ne-
nhum deles para seguir o seu sonho, pois 
eles também nutriam a mesma mágoa em 
relação ao trisavô. No decorrer da história, 
acaba por descobrir que o seu verdadeiro 
trisavô não tinha abandonado a família, mas 
sim, tinha sido envenenado pelo famoso 
músico para apoderar-se das suas canções. 
A partir dessa revelação, os Antepassados 
perdoaram o seu trisavô e deram ao menino 
a bênção para que voltasse ao Mundo dos 

Vivos e realizasse o sonho de ser cantor.
Além de ser um belo filme, muito bem 

feito, que aconselho a todos a assistirem, 
é também muito rico em vários detalhes, 
como por exemplo, o facto de somente os 
Antepassados que estão vivos na memória 
dos seus descendentes, recebem as oferen-
das nesse dia especial. Os que são lembra-
dos com gratidão por muitas pessoas, como 
o músico famoso, vivem na fartura, e os que 
estão esquecidos, vivem abandonados, de 
forma miserável. Se fizermos uma analogia 
com a nossa grata fé messiânica, como são 
afortunados os Antepassados que foram 
por nós lembrados e convidados a estarem 
presentes no Culto de hoje, através dos for-
mulários colocados no Altar, juntamente 
com a sincera gratidão materializada no do-
nativo especial.

A respeito da relação com os nossos An-
tepassados, Meishu-Sama, no Ensinamento 
“Julgamento no Mundo Espiritual”, do Ali-
cerce do Paraíso vol. 3, edição portuguesa, 
orienta-nos:
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“Quanto mais os familiares lhes ofere-
cerem ofícios religiosos feitos de cora-
ção, com todo o Makoto, ou então, pela 

soma de virtudes praticando o Bem, aju-
dando o próximo com amor e compaixão, 

a purificação do espírito será propor-
cionalmente acelerada. Por essa razão, 

a dedicação aos pais, a fidelidade ao 
cônjuge, etc., revestem-se de significado 

ainda maior após a morte. Por isso, os 
espíritos ficam muito contentes com os 
cultos de sufrágio que lhes são ofereci-

dos em sua memória.”

Hoje é também um dia de reflexão sobre 
a nossa relação com os Antepassados. Nós 
somos um elo entre eles e os descendentes 
e conforme for o nível da nossa prática da 
fé, se for universalista, altruísta e baseada 
na soma de virtudes, conseguiremos não 
só salvar os Antepassados, como também, 
guiar os descentes ao Caminho da Felici-
dade.

No Ensinamento do Culto de hoje, “A res-

peito dos elos espirituais”, do Alicerce do 
Paraíso vol. 2, edição portuguesa, Meishu-
-Sama orienta-nos claramente:

“Os elos espirituais não ligam o ser hu-
mano apenas aos parentes próximos que 
estão vivos, eles também o ligam àqueles 
que se encontram no Mundo Espiritual.”

São os nossos Antepassados que nos 
guiam para a Obra Divina, onde, através da 
prática de virtudes e aprendendo a sufragá-
-los, podemos elevar todo o nosso tronco 
familiar. Porém, se ficarmos presos somen-
te à solução dos problemas, sem nos tor-
narmos altruístas, virtuosos e dedicados à 
felicidade do próximo, não só não os resol-
veremos como também estaremos traindo 
a expetativa que os Antepassados deposi-
taram em nós, quando nos encaminharam 
à prática da fé. Temos de nos tornar numa 
pessoa que se dedica à salvação dos ou-
tros através do Johrei, da difusão dos Ensi-
namentos de Deus revelados a Meishu-Sa-
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ma, do Belo de alto nível e da Agricultura 
Natural Messiânica, enfim, por meio das 
Colunas de Salvação.

Infelizmente, algumas pessoas ainda cul-
tuam os Antepassados com o sentimento 
de resolver problemas, atribuindo-lhes a 
causa dos seus sofrimentos, sendo que, 
os únicos e verdadeiros sentimentos com 
que devemos cultuá-los é por amor e gra-
tidão. Em primeiro lugar, a gratidão por 
termos nascido neste mundo: recebemos 
de Deus, a Alma, um corpo físico dos nos-
sos pais, que são os nossos Antepassados 
mais próximos, e também, um Espírito Pro-
tetor Guardião, que é um Ancestral de alto 
nível espiritual, que nos acompanha duran-
te toda a nossa vida com a missão de nos 
guiar à prática do bem.

Não podemos deixar de reconhecer e 
agradecer-lhes por tudo que atualmen-
te usufruímos com naturalidade, como se 
desde sempre tivesse existido, mas que, na 
verdade, herdamos dos Antepassados: a 
religião, a cultura, a língua, as artes, a agri-

cultura, a ciência, a arquitetura, os meios de 
transporte, a tecnologia, os meios de co-
municação, etc., foram sendo descobertos 
e aperfeiçoados de geração em geração, 
até aos dias de hoje. O materialismo leva-
-nos a pensar que temos tudo isso porque 
temos dinheiro, mas se não fossem todos 
os Antepassados que se sacrificaram em 
prol destas descobertas, por mais ricos que 
fôssemos, não estariam à nossa disposição 
pois não existiriam. Prova disso é que, no 
passado, aos reis e aos nobres, riqueza não 
faltava e ainda assim, andavam de carroça 
mesmo que revestidas de ouro.

Hoje ouvimos a maravilhosa Experiência 
de Fé da Anna Flávia Lopes, que recebeu 
do Ministro, pela primeira vez, o convite 
para realizar no seu lar o Culto Mensal de 
outubro, do Núcleo de Johrei de Braga. Ela 
e o marido ficaram muito felizes e come-
çaram a pensar em como melhor receber 
as pessoas. Lembrou-se da orientação da 
Sede Central de como deveríamos nos pre-
parar para este importante Culto Anual 
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pela Salvação dos Antepassados e, entre 
as várias dedicações, a que mais lhe cha-
mou a atenção, visto o momento que esta-
va a viver, foi a limpeza profunda da casa.

Começou por tirar tudo para fora dos 
móveis, das gavetas, etc. e fez uma seleção 
do que já não usava para ser doado, dei-
tando fora o que não prestava. Sentiu-se 
bem e teve vontade de fazer alguns melho-
ramentos na casa que vinham sendo sem-
pre adiados, por falta de tempo ou dinheiro. 
Reforçou e envernizou o móvel do Altar e 
reformou também as cadeiras da sala, para 
torná-las mais bonitas e confortáveis para 
as pessoas que fossem participar no Culto 
Mensal.

Este sentimento de oferecer o melhor 
para Deus e Meishu-Sama, pensando na 
felicidade das pessoas que viessem partici-
par no Culto, deu-lhes a permissão para que 
conseguissem fazer todas as melhorias que 
há muito desejavam. A família para quem 
foi trabalhar, de forma inesperada, oferece-

ram-lhes móveis de melhor qualidade, que 
lhes permitiram mobilar toda a casa. Ela 
afirma que bastava pensar em algo para 
melhorar ou tornar a casa mais bela para 
o Culto, como por exemplo, a iluminação 
do Altar, que o dinheiro logo aparecia, tal 
como se sucedeu com um pagamento atra-
sado que já nem sequer lembrava.

O marido, apesar de estar a trabalhar, 
também se empenhou bastante, com 
grande satisfação, ajudando na mudança 
dos móveis, pintando a fachada da casa 
e apoiando-a em tudo o que ela desejava 
fazer. Entretanto, nesse período, foi despe-
dido e rapidamente contratado para outro 
trabalho, com melhores condições.

Precisamente na semana do Culto, acon-
teceu outra situação inesperada, algo que 
em 5 anos a morar naquela casa ela nunca 
tinha visto: numa manhã bem cedo, acor-
dou com o barulho dos funcionários da câ-
mara a limpar a rua que já estava suja há 
bastante tempo, tendo ficado logo com ou-
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tro aspeto, nem parecendo a mesma. Inte-
ressante como a limpeza espiritual que ela 
começou na sua casa, acabou por se refle-
tir na rua e na vizinhança.

No dia do Culto Mensal, recebeu a grati-
dão de todos os presentes que, sem sabe-
rem de toda esta preparação, relataram que 
sentiram muito amor e serenidade. Uma vi-
zinha participou pela primeira vez e gostou 
muito! Por fim, constatou que quando real-
mente queremos fazer algo em prol da fe-
licidade das outras pessoas, Meishu-Sama 
dá-nos os meios de que precisamos.

Esta experiência é a confirmação do que 
falei anteriormente, ou seja, a partir do mo-
mento em que, com o sentimento de servir 
a Deus e a Meishu-Sama, ela buscou criar 
as condições de oferecer o melhor para os 
outros, os seus problemas solucionaram-se 
de uma forma natural.

Acredito que, tal como a Anna Flávia, 
muitos dos senhores também tiveram ex-
celentes resultados com esta prática e pe-

diria que seguindo o seu exemplo, também 
compartilhassem com os vossos ministros 
as experiências vividas. Quem ainda não fez 
a limpeza profunda ou, por qualquer moti-
vo, não conseguiu concluí-la, ainda está em 
tempo de a fazer, com todo o esmero, até 
ao dia 31 de dezembro, como preparação 
para receber o próximo ano com muita Luz.

Como de costume, no dia 3 de dezembro, 
às 15h00, vamos realizar online o Seminá-
rio Nacional de preparação para o Culto do 
Natalício de Meishu-Sama. As vagas são 
limitadas, por isso, inscrevam-se desde já 
com os vossos ministros.

Para concluir, objetivando essa importan-
te preparação, vamos desde já estudar com 
afinco as Reminiscências sobre Meishu-
-Sama, buscando conhecer a Sua Divinda-
de e o Seu exemplo de pragmatismo dos 
Ensinamentos que Lhe foram revelados por 
Deus.

Despeço-me com um forte abraço 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

“SOU O MELHOR A ARRUMAR ARMÁRIOS”
Meishu-Sama conseguia organizar uma grande 

variedade de coisas com muita habilidade.
Certa vez, enquanto guardava as Obras de Arte 

no depósito, disse-me: “As peças mais altas devem 
ser colocadas nas extremidades da prateleira, e as 
mais baixas, no centro.”

Meishu-Sama dispunha-as de modo que ficassem 
harmoniosas e ordenadas para quem as visse, bem 
como, numa posição de fácil acesso para serem reti-
radas ou recolocadas. Dizia também: “Sou o melhor 
a arrumar armários. As pessoas não sabem apro-
veitar totalmente o tamanho de um armário amplo; 
quando o faço, geralmente, sobra bastante espaço.”

Numa tarde, logo após o encerramento das visi-
tas ao nosso museu, assustei-me quando vi Meishu-
-Sama a ordenar as caixas com as Obras de Arte no 
depósito, localizado no primeiro andar, mesmo com 
pouca iluminação. 

Naquele momento, fiquei constrangido ao ver o 
próprio Meishu-Sama a fazer aquilo.

Um dedicante do Museu de Arte 

“A DESORGANIZAÇÃO PREJUDICA 
A AGILIDADE MENTAL”

Enquanto arrumava as coisas à Sua volta, 
Meishu-Sama dizia sempre, em tom de brincadei-
ra: “Sou hábil em separar e dispor os objetos em or-
dem, por isso, acho que teria sucesso caso decidis-
se abrir um ferro-velho ou uma loja de ferramentas.”

Creio que o esmero e a ordem com que Ele dis-
punha os objetos, eram realmente uma arte. Quan-
do Meishu-Sama pedia: “Traga ‘tal’ coisa, que está 
em ‘tal’ lugar, no armário ‘tal’”, estava sempre certo, 
pois realmente, o objeto encontrava-se naquele lu-
gar.

Uma vez, Meishu-Sama disse: 
“As pessoas devem ter o cuidado de deixar sem-

pre os objetos em ordem para que os possam ter 
sempre à mão e, quando necessário, até mesmo no 
escuro, consigam pegar neles sem dificuldade. A 
desorganização prejudica a agilidade mental.”

Essas Suas palavras tornaram-se um grande En-
sinamento para mim.

Um servidor

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 19h30939 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 19h00916 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 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 15h às 20h965 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 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 

- 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 
- 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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A  RÚCULA

A rúcula, cujo nome científico é Eruca sa-
tiva – também conhecida como mostar-

da-persa, é uma planta herbácea, anual, de 
pequeno porte, pertencente à família Brassi-
caceae, na qual estão incluídas mais de três 
mil espécies, entre elas, o repolho, o nabo e 
a couve. 

Nativa do mediterrâneo, a rúcula tem sido 
cultivada por conter folhas comestíveis de 
sabor picante característico, muito aprecia-
das por serem nutritivas e saborosas. Estas 
folhas, que possuem forma alongada, podem 
ser encontradas em tons que variam do ver-
de-claro ao escuro, sendo consumidas em 
várias partes do mundo, cruas em saladas, 
como também refogadas e cozidas.

As folhas da rúcula possuem um perfil nu-
tricional bastante atrativo. As sementes tam-
bém podem ser consumidas e são utilizadas, 
por vezes, no lugar das sementes de mostar-
da. (…)

 Sob refrigeração, a rúcula pode ser arma-
zenada no máximo quatro dias, sendo re-

comendado guardá-las em sacos plásticos 
contendo furos. Se for mantida à temperatu-
ra ambiente, deve ser consumida até no má-
ximo um dia, desde que a parte de baixo da 
hortaliça esteja mergulhada na água.

Planta de fácil cultivo e adaptada a climas 
amenos, com temperaturas entre 15 a 20°C, 
a rúcula desenvolve-se bem o ano todo. No 
entanto, necessita de solos bem drenados, 
ricos em matéria orgânica. 

Eruca sativa
Na época da colheita, pode atingir entre 10 

a 30 cm de altura, dependendo da variedade 
cultivada e das condições de cultivo. Durante 
a floração, pode chegar a atingir de 50 a 100 
cm de altura.

Clima
A rúcula cresce melhor em clima ameno, 

com temperaturas entre 16 a 22°C. Em tem-
peraturas mais elevadas, a planta floresce 
precocemente. Além disso, quando cultivada 
dessa forma, as suas folhas tendem a ser 

A G R I C U LT U R A  N A T U R A L
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menos tenras e mais amargas. Embora su-
porte bem temperaturas próximas de 0°C, em 
regiões com invernos rigorosos, as plantas 
jovens podem necessitar de proteção, como 
o cultivo em estufas agrícolas.

Luminosidade
No outono e inverno, poderá ser cultivada 

com exposição solar direta, o dia todo, po-
rém, no verão, é melhor prover sombra par-
cial durante as horas mais quentes do dia.

Solo
O solo deve ser bem drenado, fértil, rico em 

matéria orgânica, com pH entre 6 e 7.

Irrigação
Irrigue com frequência para que o solo seja 

mantido sempre húmido, evitando que per-
maneça encharcado.

Plantio
Semeie as sementes diretamente no local 

definitivo, superficialmente ou a uma pro-
fundidade não superior a 0,5 cm. As semen-
tes germinam normalmente entre 4 a 8 dias. 
Quando as plantas atingem cerca de 10 cm 
de altura, o excesso de plantas pode ser co-
lhido para se obter um espaçamento adequa-
do. Se for conveniente, as sementes também 

Fonte: 
https://hortas.info/como-plantar-rucula
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAcula
https://www.plantarportugal.org/sementes-biologicas/rucula-selvatica

podem ser semeadas em sementeiras, com 
as mudas sendo transplantadas assim que 
estiverem grandes o suficiente para serem 
manuseadas.

O espaçamento recomendado varia de 
acordo com a planta cultivada, as condições 
de cultivo e o estágio de desenvolvimento no 
qual as plantas serão colhidas. Poderão ser 
plantadas de 15 a 60 cm entre as linhas de 
cultivo e 10 a 30 cm entre as plantas.

Tratos culturais
Retire as plantas invasoras para poder-

mos apreciar na sua plenitude a beleza desta 
“nossa querida amiga”! 

Colheita
A colheita da rúcula pode ser feita a par-

tir de 20 a 65 dias, arrancando toda a planta 
ou colhendo apenas as folhas bem desen-
volvidas, de forma a estender a colheita por 
semanas. No entanto, deverá ser feita antes 
que a planta comece a florescer, pois neste 
estágio, por norma as folhas tornam-se mais 
amargas.
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