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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

FELICIDADE
Desde a antiguidade que todo o ser huma-

no almeja a felicidade. Ela é o seu primei-
ro e último objetivo. Apesar de todo o esfor-
ço, estudo e aperfeiçoamento para a alcançar, 
quantas pessoas a conquistaram de facto? 
Não obstante essa constante busca, a maioria 
permanece infeliz. A realidade, é que as pes-
soas em geral, acabam por deixar este mundo 
sem desfrutar da alegria de a ter atingido. Será, 
então, assim tão difícil de se alcançar a felici-
dade? Devo dizer que não. Todos sabem que 
a base da felicidade está na solução de três 
grandes problemas: doença, pobreza e confli-
to. Porém, como diz o ditado: “falar é fácil, fazer 
é difícil”, a maioria das pessoas acaba por se 
resignar.

Em tudo na vida, para cada efeito, existe uma 
causa. Evidentemente, a felicidade não foge a 
esse princípio. Assim, o primeiro passo para 
resolver esse problema seria conhecer a sua 
causa. No entanto, como o ser humano não 
consegue percebê-la, obviamente, torna-se 
impossível alcançar a felicidade, a despeito de 
todos os esforços. Qual será então a causa da 
infelicidade? Vou esclarecê-la. Diz-se, desde 
os tempos antigos: “o Bem, produz bons fru-
tos, e o Mal, maus frutos.” Realmente, é uma 
verdade eterna. A partir desse princípio, o em-
penho em fazer o próximo feliz deveria ser a 
condição essencial para se alcançar a própria 
felicidade. O mundo, entretanto, está repleto 
de pessoas que buscam a felicidade apenas 
para si, indiferentes à infelicidade alheia.

É realmente uma tolice querer colher a felici-
dade semeando a infelicidade. É como a água 
numa bacia: se a empurramos, a água passa 

para o nosso lado; se a puxamos, a água afas-
ta-se para o lado oposto.

É nesse ponto que se vê o quanto a Religião 
se faz necessária para a humanidade. A essên-
cia do amor cristão e da compaixão búdica é 
cultivar o sentimento altruísta de tornar o pró-
ximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente 
tem consciência de uma verdade tão simples.

Para auxiliar nesse sentido, as divindades es-
tabelecem diversas doutrinas, indicam critérios 
quanto à maneira correta de pensar, falar e agir, 
ensinam a existência do invisível e, por meio 
dos seus representantes, conduzem as pessoas 
a uma fé verdadeira e sincera. No entanto, não 
é nada fácil salvar nem mesmo uma única pes-
soa. Isso é muito compreensível, uma vez que as 
pessoas, em geral, estão presas ao pensamento 
materialista visto terem recebido uma educa-
ção que não acredita no invisível, e dificilmente 
demonstram interesse no assunto. Passam a 
vida a sofrer, vagando nas trevas da desilusão 
e, no final, tornam-se viajantes de uma viagem 
sem volta. Realmente, a vida não tem sentido 
para a maioria das pessoas. Se houver um meio 
de elas se tornarem verdadeiramente felizes na 
sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz in-
terior e vida longa, o mundo será realmente um 
paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas 
em geral, resignadas, talvez pensem: “Não te-
nho como ser feliz num mundo cheio de sofri-
mentos como este”. Entretanto, nós afirmamos 
que existe um segredo para qualquer pessoa 
se tornar feliz, e ofereço a presente publicação 
como um guia para revelá-lo.

1 de dezembro de 1948
Alicerce do Paraíso vol. 3

https://youtu.be/KfW7qb-TaFg?t=2453
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O meu nome é
Felisberto An-

tónio Santos Barros 
e dedico no Núcleo 
de Johrei de Ama-
rante. 

A minha aproxi-
mação à Igreja Mes-
siânica Mundial de 
Portugal, iniciou-se 
ao acompanhar a 
minha mulher que 
já frequentava o Nú-
cleo de Johrei desde 
fevereiro de 2021.

Observava a sua 
transformação no 

dia a dia, pois, naquela época, ela tinha al-
guns problemas sérios de saúde e com o re-
cebimento de Johrei, notou-se claramente a 
sua mudança, não só no aspeto e sintomas, 
como também, comprovado com a melhoria 
significativa das análises clínicas que realiza-
va. (Experiência de Fé publicada no Boletim 
Informativo nº 110, de janeiro de 2022)

Ela sempre me convidava por acreditar que 
eu também poderia melhorar da ansiedade e 
dos sintomas de aperto no coração que tinha 
há algum tempo. Inicialmente, a dificuldade 
em participar decorria da minha profissão 
de bancário, que é um trabalho muito stres-
sante e que me ocupa muito tempo entre o 
expediente normal e várias reuniões. Porém, 
o caloroso acolhimento e a simpatia dos mi-
nistros, a bondade de todos os que frequen-
tam o Núcleo de Johrei, foram uma forma de
me cativar a frequentar. Assim, semana após
semana, umas vezes com mais vontade, ou-
tras nem por isso, mas na hora, como se uma
força maior me atraísse, acabava por estar
presente.

Com o dia a dia muito agitado, chegava 
ao Núcleo e era sempre acarinhado, recebia 
Johrei e a minha vida começou a ser mais 
pausada, tornei-me mais tolerante com co-
legas, família e amigos. Assim, aumentou a 
minha curiosidade pela Igreja Messiânica 
Mundial.

Passei a frequentar com mais regularida-
de e os sintomas de ansiedade e aperto no 
coração começaram a diminuir, deixando-me 
mais tranquilo, confiante e agradecido pela 
Luz que me era transmitida.

Nesse período, surgiu uma doença na vista 
do meu pai, com 78 anos, que por sucessi-
vos adiamentos de uma operação devido à 
pandemia, o impossibilitou de ver de um dos 
olhos. A minha mulher começou a transmitir-
-lhe Johrei e ele sentia-se bem. Levado pelo
medo do que lhe poderia acontecer, tomei
a liberdade de pedir nas minhas orações a
Deus e a Meishu-Sama, se poderiam intervir.

Nos dias seguintes, a minha esposa deslo-
cou-se com ele ao médico e o que se pensa-
va ser um caso complicado, tornou-se mais 
simples do que o previsto, tendo conseguido 
recuperar a visão.

Este acontecimento fez-me entender que a 
Luz Divina está sempre presente, para os que 
decidem ser humildes e aceitam os Ensina-
mentos de Deus revelados a Meishu-Sama.

Nesta altura, a vontade de ser útil, fez-me 
tomar a decisão de receber o Ohikari - Meda-
lha da Luz Divina, no final do mês de setem-
bro, por ocasião da viagem missionária do 
nosso Presidente, Reverendo Carlos Eduardo 
Luciow, ao Núcleo de Johrei de Amarante.

Com o passar do tempo, com o cumpri-
mento da minha missão como membro, 
através das práticas básicas da fé, a minha 
maneira de encarar o quotidiano mudou bas-
tante, estando mais calmo e tolerante. Por 

“Este acontecimento 
fez-me entender que 

a Luz Divina está 
sempre presente, para 

os que decidem ser 
humildes e aceitam 
os Ensinamentos de 

Deus revelados a 
Meishu-Sama.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/KfW7qb-TaFg?t=2742
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O  meu nome é
Andréa Porte-

lla Goulart Meletti 
Galante e dedico no 
Núcleo de Johrei de 
Braga.

Em outubro de 
2021, mudei-me de-
finitivamente para 
Portugal com a mi-
nha família.

Tenho duas filhas 
em idade pré-univer-
sitária, que acabaram 
por vir 5 meses an-

tes, para fazer os exames de acesso ao ensino 
superior, isso porque, o meu pai ficou doente e 
eu e o meu marido não pudemos vir com elas 
na data programada. Entretanto, nesse perío-
do em que ficaram sozinhas, a minha filha mais 
nova desenvolveu uma forte crise de ansieda-
de. Tiveram o apoio da minha tia e prima que 
estavam próximas, mas foi muito difícil, não só 
para elas, como também para nós, pais, que 
estávamos longe e nos sentíamos impotentes. 
Meses depois, finalmente chegámos e perce-
bemos que a nossa filha mais velha também 
não estava bem, ou seja, as duas ficaram muito 
ansiosas e tristes pela doença do avô, por es-
tarem longe dele, da família, dos amigos, etc.

Com a nossa chegada, elas ficaram mais 
calmas, contudo, a ansiedade continuava pre-
sente. Nós também não estávamos bem, preo-
cupados com elas, com a situação de saúde 
do meu pai, saudades da restante família e do 
nosso trabalho, além da incerteza e medo em 
relação ao futuro. Alguns meses depois, uns 
amigos que também tinham chegado a Braga 
recentemente, perceberam o nosso sofrimento 
e falaram-nos da Igreja Messiânica Mundial. 

Acompanhei-os ao Núcleo de Johrei e fui 

exemplo, a nível profissional, o stress tem 
vindo a diminuir, pois antes ficava ansioso e 
queria resolver tudo o mais rápido possível, e 
agora, reparo que os clientes estão recetivos 
a aguardar, sendo compensados com uma 
melhor qualidade no atendimento. Algumas 
das tarefas que julgava serem difíceis, aca-
bam por se resolver naturalmente.

Já transmiti Johrei a uma colega de trabalho 
que não se estava a sentir bem, tendo tam-
bém disponibilizado ajuda a um irmão de um 
colega meu, que lhe foi detetado um cancro 
no intestino.

Em casa, pratico Johrei com a minha mu-
lher diariamente e, sempre que surge a opor-
tunidade, também transmito aos meus pais e 
filhos. Outra mudança que observo no meu 
comportamento é que tenho participado 
mais nas tarefas domésticas, procurando aju-
dar a minha mulher, como por exemplo, fazer 
as compras de supermercado, muitas vezes 
pesadas, algo que praticamente não fazia. 

Fui pela primeira vez à Sede Central por 
ocasião do Culto Anual pela Salvação dos 
Antepassados, o que foi motivo de grande 
orgulho, e participei também, com muito pra-
zer, numa atividade de Agricultura Natural em 
Amarante, bem como na confeção de Flores 
de Luz, para serem distribuídas nas ruas. 

Estou certo de que, estes passos na Obra 
Divina, são os iniciais, numa longa caminha-
da com destino a um bem comum - a cons-
trução do Paraíso Terrestre! 

Agradeço a Deus e a Meishu-Sama, à mi-
nha mulher que foi despertando em mim a 
vontade de frequentar, aos ministros por todo 
o apoio e acompanhamento e a todos os
membros do Núcleo de Johrei de Amarante!

Muito obrigado!

“Sinto-me renascida 
por ter conhecido os 

Ensinamentos de Deus 
revelados a Meishu-

Sama e pelos resultados 
da prática do Johrei na 

nossa vida.”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

https://youtu.be/KfW7qb-TaFg?t=3048
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muito bem recebida pelo ministro e por todos 
os membros. Senti-me tão bem nesse primeiro 
dia que, ao chegar a casa, falei sobre o Johrei 
com as minhas filhas. A mais velha ficou entu-
siasmada e foi comigo no encontro seguinte, 
que coincidiu com o Culto Mensal. Ela gos-
tou tanto que convenceu a irmã mais nova a 
ir connosco ao encontro seguinte. Na terceira 
vez, já fui com as minhas duas filhas e a mais 
nova, também gostou muito de receber Johrei!

Entretanto, como o Núcleo só funciona uma 
vez por semana, uma missionária disponibili-
zou-se amavelmente a ir todos os dias a nossa 
casa transmitir Johrei à minha família, inclusive 
ao meu marido. 

Com a continuidade de recebimento de 
Johrei e a participação nas atividades do Nú-
cleo, como o Culto Mensal, o Culto de Antepas-
sados e Reforma da Sede Central, a entrega de 
Flores de Luz às pessoas pelas ruas, a parti-
cipação nos estudos de Ensinamentos, etc., a 
minha filha mais nova melhorou consideravel-
mente das crises de ansiedade, conseguindo 
estudar para os exames nacionais e passou a 
sentir-se mais feliz por estar em Portugal. Nós 
ficámos muito gratos a Deus e a Meishu-Sama 
com a mudança dela e passámos também a 
sentir-nos muito melhor, sem tantas preocupa-
ções nos nossos corações. 

Entretanto, o meu marido arranjou emprego 

e temos vindo a prosperar financeiramente. 
No início de setembro, as minhas filhas não só 
tiveram boas notas nos exames, como foram 
colocadas nas universidades e cursos que de-
sejavam, em Lisboa e Coimbra! Não podíamos 
estar mais felizes! 

Sinto-me renascida por ter conhecido os En-
sinamentos de Deus revelados a Meishu-Sama 
e pelos resultados da prática do Johrei na nos-
sa vida. Com muita gratidão, eu e as minhas 
filhas tivemos a permissão de receber o Ohika-
ri, no final do mês de setembro, por ocasião da 
viagem missionária do nosso Presidente, Re-
verendo Carlos Eduardo Luciow, ao Núcleo de 
Johrei de Braga.

Desde então, sentimos muito mais harmonia 
na família, as nossas filhas estão a adaptar-se 
muito bem nas respetivas universidades e não 
têm mais aquela ansiedade, o que nos deixa 
bem tranquilos. Tenho dado continuidade às 
dedicações e já tive a permissão de encami-
nhar uma amiga e o meu marido pela primei-
ra vez ao Núcleo de Johrei. Quero agradecer a 
Deus e a Meishu-Sama, aos meus amigos por 
nos encaminharem à Igreja, ao ministro pelo 
apoio e acompanhamento, à missionária por 
todo o Johrei que nos transmitiu ao longo des-
te percurso, assim como a todas as pessoas do 
Núcleo de Johrei de Braga.

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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C  hamo-me Rafael
Salgado Seara, 

tenho 27 anos e vivo 
na cidade de Guima-
rães. 

Há cerca de três 
anos, surgiu de re-
pente uma dor na 
minha garganta, que 
me incomodava mui-
to. Fui a médicos es-
pecialistas, fiz vários 
exames, mas nada 
foi detetado. Não me 
conseguiam explicar 
a causa dessa dor e 

o porquê de não passar de maneira nenhuma.
Prescreveram-me medicamentos para alergias,
fungos, entre outras coisas, mas o mal-estar
persistia. Fui também ao gastroenterologista,
fiz uma endoscopia e, aparentemente, estava
tudo normal.

Os sintomas persistentes causavam-me mui-
to desconforto, deixavam-me exausto e nervo-
so. Vivia preocupado, intrigado e não percebia 
como era possível, em pleno século XXI, com 
tanto avanço da medicina, não conseguirem 
descobrir a causa do meu problema.

Entretanto, há cerca de dois anos, conheci a 
minha namorada, que é messiânica. Ela, ao se 
aperceber do meu incómodo e mal-estar, per-
guntou se podia transmitir-me Johrei, e eu, ape-
sar de um pouco desconfiado, aceitei, pois na 
verdade, não tinha nada a perder, já que a dor, 
não havia meio de passar…

Desde então, sempre que estava com dores, 
ela transmitia-me Johrei: fosse antes de dormir, 
ao assistir um filme ou até mesmo no carro.

A família da minha namorada também é 
messiânica e ao longo do tempo fui-me familia-
rizando ainda mais com o Johrei e outras prá-

“Com a continuidade 
dessas dedicações, 
comecei a sentir-me 

melhor e a dor de 
garganta, com o passar 

do tempo, para meu 
espanto, desapareceu 

misteriosamente!”

EXPERIÊNCIA 
DE FÉ

ticas, como a Ikebana em casa e a leitura dos 
Ensinamentos de Deus revelados a Meishu-Sa-
ma, algo que passei a fazer com regularidade.

Com a continuidade dessas dedicações, co-
mecei a sentir-me melhor e a dor de garganta, 
com o passar do tempo, para meu espanto, de-
sapareceu misteriosamente!

Após este maravilhoso resultado, quis saber 
cada vez mais sobre Meishu-Sama, a missão 
da Igreja Messiânica Mundial e a Obra Divina. 
Comecei a sentir vontade de transmitir Johrei e 
de também ajudar outras pessoas, como a mi-
nha namorada e família fizeram por mim!

Entretanto, passei a dedicar no Núcleo de 
Johrei de Amarante, a participar nos Cultos 
Mensais e iniciei as aulas do Curso de Princí-
pios Messiânicos para novos membros.

Em setembro, tive a permissão de Deus e 
Meishu-Sama, de receber o Ohikari - Medalha 
da Luz Divina, por ocasião da viagem missio-
nária do nosso Presidente, Reverendo Carlos 
Eduardo Luciow, ao Núcleo de Johrei de Ama-
rante e sinto-me muito privilegiado em poder 
servir à Obra Divina!

Aprendi com esta experiência que, na verda-
de, quem nos cura e salva, só pode ser mes-
mo o Supremo Deus, pois foi Ele quem nos 
criou! Tenho dado continuidade às dedicações 
no Núcleo, transmito Johrei sempre que estou 
com a minha namorada e sinto que tem sido 
muito importante para ela. É sem dúvida a me-
lhor forma de agradecer e retribuir todo o Johrei 
que recebi dela. Transmito Johrei também aos 
meus pais, os quais, já tive a permissão de en-
caminhar ao Núcleo de Johrei. 

Quero agradecer a Deus e a Meishu-Sama, 
à minha namorada por me encaminhar à Obra 
Divina e mudar o meu destino! Um agradeci-
mento muito especial também à sua família, 
por todo o apoio e carinho que me têm dado!

Muito obrigado a todos!

https://youtu.be/KfW7qb-TaFg?t=3310
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Bom dia!
Como os senhores estão a passar? 

Estão 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 obri-
gado!

Gostaria também de dar as boas-vindas 
a quem está a assistir a este Culto pela pri-
meira vez e a todos os membros e frequen-
tadores que estão a participar nesta trans-
missão online, tanto em Portugal, como em 
outros países. Sejam todos muito bem-vin-
dos! (Palmas)

PALESTRA DO PRESIDENTE 
DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DE PORTUGAL 

- REVERENDO CARLOS EDUARDO LUCIOW

CULTO MENSAL DE AGRADECIMENTO SEDE CENTRAL - DEZEMBRO 2022

https://youtu.be/KfW7qb-TaFg?t=3520
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Entre os dias 24 e 27 de novembro, visitei 
as seguintes Unidades Religiosas de Espa-
nha: em Barcelona, o Núcleo de Johrei de 
Santa Coloma, que funciona na casa da fa-
mília Reyes. De seguida, pela primeira vez, 
o Núcleo de Johrei da cidade de Múrcia, que 
funciona na casa da família Molinari, e no 
regresso, o Núcleo de Johrei de Terrassa, 
que funciona na casa da família Marinho, 
onde se realizou a Outorga de Ohikari - Me-
dalha da Luz Divina, de uma jovem que veio 
especialmente de Ibiza para recebê-lo. Fiz 
também visitas a casas de membros em pu-
rificação para dar assistência religiosa. No 
total, encontrei e transmiti Johrei a 26 mem-
bros, 7 frequentadores e 3 pessoas de pri-
meira vez.

Pude constatar que todos se estão a es-
forçar, com Makoto, em prol da expansão 
da Obra Divina, através da prática do Johrei 
e dos Ensinamentos de Deus revelados a 
Meishu-Sama. Agradeço o carinho e a hos-
pitalidade com que me receberam, muito 
obrigado! (Palmas)

Ontem, num clima de grande alegria e 
confraternização, realizámos, por videocon-
ferência, o Seminário Nacional de prepara-
ção para o Culto Especial do Natalício de 
Meishu-Sama, com a participação de mais 
de 100 membros de todo o país. Depois das 
minhas palavras de abertura, foram realiza-
das mesas redondas para estudo em grupo 
das Reminiscências sobre Meishu-Sama. 
No final, foram apresentadas as conclusões 
e os objetivos concretos das práticas a rea-
lizar para nos aproximarmos de Meishu-Sa-
ma, como modelo de Homem paradisíaco. 
Fiquei muito feliz com a determinação de 
todos, de colocar em prática as Reminis-
cências no quotidiano.

Por incrível que pareça, já estamos no úl-

timo mês do ano! É inacreditável como o 
tempo voa, os senhores não acham?

Como é habitual, neste período do ano, 
as empresas e instituições fazem o balanço 
anual, onde apuram os resultados das suas 
atividades: os lucros, as dívidas e os bens 
em stock. Fazendo uma analogia, a nível 
pessoal, também devemos fazer um levan-
tamento de como vivemos este ano. Como 
“lucros”, podemos considerar a soma de vir-
tudes, através do número de pessoas que 
agradecem a nossa existência porque nos 
dedicamos à sua felicidade; como “dívidas”, 
podemos considerar os nossos maus pen-
samentos, palavras, ações e omissões que, 
voluntaria ou involuntariamente, criaram al-
gum tipo de sofrimento para alguém. Desta 
diferença, podemos calcular o nosso saldo 
e assim analisar o ano de forma objetiva. A 
par deste, o “stock” pode ser considerado 
como o total de graças e purificações rece-
bidas, pois estas também fazem parte do 
Amor de Deus.

Para facilitar esta reflexão, elaborámos o 
formulário do Culto Especial do Natalício de 
Meishu-Sama, em duas partes, que será co-
locado no Altar no dia 23 de dezembro, aqui 
na Sede Central.

Na primeira parte, vamos agradecer a 
Deus e a Meishu-Sama por todas as mara-
vilhosas graças e purificações recebidas ao 
longo da nossa vida messiânica; na segunda 
parte, vamos criar objetivos concretos para 
nos qualificarmos como Seus instrumentos 
no ano que está por iniciar, definindo as prá-
ticas de: Johrei, Encaminhamento, Donativo 
de Gratidão, Dedicação, Belo e Agricultura 
Natural, seja na família, trabalho/estudo, 
Unidade Religiosa, difusão externa, etc.

Após o preenchimento, aconselho os se-
nhores a tirar uma fotocópia e deixá-la ex-
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transmitir Johrei a 10 pessoas diariamente, é 
provável que se tenha muita dificuldade em 
alcançar essa meta, mas, perseguindo com 
afinco e persistência esse objetivo, com cer-
teza, com o passar do tempo, começaremos 
a atingir progressivamente 3, 4, 5, 6, 7 pes-
soas. Mesmo que não se consiga chegar às 
10, porém, essas 6 ou 7 serão o dobro ou o 
triplo daqueles que criaram o pequeno ob-
jetivo de transmitir, somente, Johrei a 1 ou 2 
pessoas diariamente. Este exemplo é válido 
para todas as nossas práticas, tendo sem-
pre um Sonen grande, forte e constante!

No Ensinamento do Culto de hoje, “Feli-
cidade”, do Alicerce do Paraíso vol. 3, edi-
ção portuguesa, Meishu-Sama orienta-nos:

(...) “Não é nada fácil salvar nem mes-
mo uma única pessoa. Isso é muito com-

preensível, uma vez que as pessoas, 
em geral, estão presas ao pensamento 
materialista visto terem recebido uma 

educação que não acredita no invisível, 
e dificilmente demonstram interesse no 

assunto.” (...)

Podemos confirmar a veracidade deste 
Ensinamento através das três maravilhosas 
Experiências que ouvimos no Culto de hoje.

O Sr. Felisberto Barros, após presenciar 
a cura da sua esposa através do Johrei, re-
latada na Experiência de Fé do Boletim In-
formativo nº 110, de janeiro deste ano, pas-
sou a acompanhá-la ao Núcleo de Johrei de 
Amarante pois vivia uma situação de forte 
stress a nível profissional. Apesar de ter al-
gumas dificuldades em frequentar e mesmo 
tendo dúvidas em relação ao Johrei, pas-
sou a recebê-lo semanalmente e, passado 
algum tempo, os sintomas de ansiedade e 
aperto no coração começaram a diminuir,  

posta num local visível, em casa ou no tra-
balho, onde, diariamente, poderão ler e lem-
brar os objetivos definidos. Se assim não o 
fizerem, será muito fácil que estes acabem 
por cair no esquecimento.

Os objetivos, além de concretos, devem 
partir de um Sonen grande, forte e constan-
te. Neste sentido, gostaria de compartilhar 
uma história que provavelmente alguns dos 
senhores já conheçam:

“Numa tribo, o velho Cacique, prevendo 
a aproximação da sua morte, reuniu os jo-
vens guerreiros e disse-lhes: ‘Em breve, vou 
deixá-los e gostaria de ser substituído por 
quem conseguir lançar uma flecha o mais 
distante. Vocês têm um mês para se exer-
citarem!’

Assim, começaram todos a treinar com 
muito esforço e, entretanto, o dia da compe-
tição chegou! Aos três primeiros colocados, 
o Cacique perguntou individualmente como 
se tinham preparado para a tão importante 
seleção.

O terceiro classificado disse: ‘Treinei ten-
tando acertar a flecha naquela árvore bem 
distante!’; o segundo disse: ‘Treinei tentan-
do acertar a flecha naquelas montanhas do 
horizonte!’; por fim, o vencedor revelou o 
segredo do seu sucesso, dizendo: ‘Treinei 
durante a noite tentando acertar a flecha na 
Lua!’

Esta simples história serve de inspiração 
para o modo como devemos criar os nos-
sos objetivos, pois todos os três treinaram 
tentando acertar num alvo inatingível, no 
entanto, venceu aquele que definiu um alvo 
absurdamente impossível, e por esse moti-
vo, com um esforço maior, conseguiu che-
gar mais longe que os outros.

Vou dar um exemplo pertinente à nos-
sa realidade: se definirmos como objetivo 
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deixando-o mais tranquilo, confiante e 
agradecido pela Luz que lhe era transmiti-
da. Entretanto, o seu pai de 78 anos foi aco-
metido de um sério problema na vista e a 
sua esposa começou a transmitir-lhe Johrei. 
Perante esta situação preocupante, “tomou 
a liberdade” de pedir a Deus e a Meishu-
-Sama se poderiam intervir. Dias depois, na 
consulta médica, constatou-se ser uma si-
tuação mais simples que o previsto, tendo 
conseguido recuperar a visão.

Este facto fê-lo despertar para receber o 
Ohikari e ser útil na salvação de outras pes-
soas. Já transmitiu Johrei a uma colega de 
trabalho, ofereceu-se para dar assistência 
religiosa ao irmão de um outro colega, que 
veio a saber que estava com uma doença 
grave, transmite diariamente à sua esposa 
e, sempre que possível, aos seus pais e fi-
lhos. Tornou-se uma pessoa mais calma e 
tolerante, tanto no trabalho como em casa, 
onde passou a ajudar mais nas tarefas do-
mésticas, procurando inclusive fazer as 
compras de supermercado, algo que antes 
raramente fazia.

Outro ponto importante a ressaltar é que, 
não sei se os senhores se lembram, mas a 
esposa do Sr. Felisberto, foi encaminhada 
pelo jovem Dinis, demonstrando assim que, 
como já falámos, espiritualmente, no enca-
minhamento de uma pessoa, um mais um é 
igual a infinito.

De seguida, ouvimos a Experiência de 
Fé da Sra. Andréa Galante, que ao chegar 
a Portugal, se deparou com a difícil situa-
ção pela qual passavam as suas duas filhas 
com fortes crises de ansiedade. Uns amigos 
messiânicos, ao perceberem o seu sofri-
mento, falaram-lhe da nossa Igreja e convi-
daram-na para conhecer o Núcleo de Johrei 
de Braga.

Foi muito bem acolhida e sentiu-se tão 
bem que nos encontros seguintes já levou as 
suas duas filhas. Como a reunião do Núcleo 
se realiza somente uma vez por semana, é 
admirável o facto de que uma missionária 
se tenha disponibilizado para, diariamente, 
ir a sua casa transmitir Johrei a toda a famí-
lia. Este também foi um fator determinante 
para que recebessem mais Luz e força para 
superarem os seus problemas!

Com o recebimento constante de Johrei 
e a participação em todas as atividades do 
Núcleo: Cultos, estudos de Ensinamentos, 
atividades externas de entrega de Flores nas 
ruas, etc., as suas filhas melhoraram consi-
deravelmente da ansiedade, conseguindo 
assim estudar para os exames nacionais e 
passaram a sentir-se mais felizes por esta-
rem em Portugal. Com isso, naturalmente os 
pais também se sentiram com menos preo-
cupações. Com o passar do tempo, o mari-
do arranjou emprego, têm vindo a prosperar 
financeiramente e para a felicidade geral da 
família, as duas filhas foram colocadas nas 
universidades e cursos que desejavam.

Tanto ela como as duas filhas desperta-
ram para receber o Ohikari e se tornarem 
úteis na salvação de outras pessoas. Desta 
forma, deram continuidade às dedicações 
e já teve a permissão de encaminhar o seu 
marido e uma amiga.

Hoje, sente-se renascida por ter conhe-
cido os Ensinamentos de Deus revelados a 
Meishu-Sama, e pelos resultados da prática 
do Johrei nas suas vidas.

Por último, e nem por isso menos impor-
tante, ouvimos a Experiência do Rafael Sea-
ra, que há três anos sofria com uma forte 
dor de garganta que lhe causava muito in-
cómodo. Apesar de ter consultado vários 
médicos especialistas, realizado múltiplos 
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exames e, mesmo sem nenhum diagnósti-
co definido, foram prescritos alguns medi-
camentos que não resolveram o problema. 
Todo este cenário deixava-o exausto, nervo-
so, preocupado e intrigado, pois não perce-
bia como era possível, com tanto avanço da 
ciência médica, não conseguirem descobrir 
a causa do seu problema, nem resolvê-lo.

Entretanto, conheceu a sua namorada, 
que é messiânica, e ela, ao aperceber-se 
do seu sofrimento, ofereceu-lhe Johrei; ele, 
mesmo desconfiado, aceitou receber pois 
não tinha nada a perder. Com o passar do 
tempo, foi recebendo Johrei assiduamente, 
conheceu a família da namorada, que é mui-
to dedicada na fé messiânica, e aos poucos, 
integrou-se nas nossas práticas, como a 
Ikebana em casa, a leitura dos Ensinamen-
tos, que passou a fazer com regularidade.

Com a continuidade destas dedicações, 
começou a sentir-se melhor e a dor desa-
pareceu “misteriosamente”. Esta graça re-
cebida despertou nele o desejo de receber 
o Ohikari para fazer pelos outros o que a 
namorada e a sua família tinham feito por 
ele. Está a dar continuidade às suas dedi-
cações no Núcleo de Johrei de Amarante, 
esforçando-se na prática do Johrei, não só 
na namorada, mas também nos seus pais, 
os quais já teve a permissão de encaminhar 
à Igreja.

Estas três emocionantes Experiências fa-
zem-nos refletir sobre a importância do en-
caminhamento, pois, como seriam as vidas 
destas pessoas e dos seus familiares, se não 
tivessem conhecido o Johrei e os Ensina-
mentos? Será que estariam tão felizes como 
se encontram hoje? Acredito que não!

E, no nosso caso, como estaríamos atual-
mente se alguém não nos tivesse encami-
nhado à Igreja Messiânica Mundial? Os se-

nhores ainda se lembram da pessoa que os 
encaminhou à Igreja? Lembram-se do esta-
do em que se encontravam quando come-
çaram a receber Johrei?

Devemos fazer esta profunda reflexão 
por ocasião do preenchimento do formu-
lário para o Culto Especial do Natalício de 
Meishu-Sama, agradecendo-Lhe não só 
pelas graças e purificações recebidas ao 
longo deste ano, mas sim, desde quando O 
conhecemos e por tudo aquilo que Ele fez 
por nós e pela nossa família.

Para concluir, no Ensinamento “Segredo 
da Felicidade”, do Alicerce do Paraíso vol. 
3, edição portuguesa, Meishu-Sama orien-
ta-nos:

(...) “O que importa para nós é ser feliz 
durante esta vida. Assim, antes de mais, 
o essencial é descobrir o método para 

alcançar a felicidade e praticá-lo. Como 
sempre digo, esse método consiste, basi-
camente, em fazermos os outros felizes. 
Existe uma excelente prática que tenho 
vindo a adotar há muitos anos, com re-

sultados maravilhosos. Foi com o desejo 
de a ensinar que redigi este texto.
Em suma, essa prática consiste em 

realizar o maior número possível de boas 
ações. Sempre que possível, procurar 
praticar o Bem. Por exemplo, propiciar 
alegria ao próximo, pensando no bem-

-estar da sociedade.” (...)

Buscando corresponder a este sentimen-
to de Meishu-Sama, vamos preparar-nos 
para o Seu Natalício esforçando-nos para, 
através das práticas básicas da fé, fazer o 
maior número de pessoas felizes!

Despeço-me com um forte abraço, dese-
jando a todos um bom mês!
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MEISHU-SAMA TRANSMITIU-ME JOHREI 
ATÉ NA MANHÃ DA PARTIDA (Pág. 134)

No dia 5 de maio de 1945, Meishu-Sama estava 
a transferir-se temporariamente para Hakone.

Nessa época, eu passava por uma purificação 
nos quadris, que me impossibilitava de levantar. 
Por causa disso, tinha recebido a permissão de 
me hospedar na casa de Meishu-Sama, em Atami, 
e recebia Johrei dele todos os dias.

Ele já me tinha dito: “Como não pode ir comi-
go para Hakone, volte para casa e depois procure 
ajuda de alguém que seja eficiente na transmissão 
do Johrei.” Esta era também a minha intenção.

Embora ainda não tivesse condições de me mo-
vimentar, na noite anterior à partida de Meishu-
-Sama, disse ao Seu secretário, o Sr. Inoue: “Ama-
nhã, assim que Meishu-Sama partir, voltarei a 
Yokosuka.”

Porém, na manhã seguinte, Meishu-Sama trans-
mitiu-me Johrei e disse: “Fique aqui mais algum 
tempo. Já falei com o Nakajima1 e ele transmitir-
-lhe-á Johrei.” Apesar dos Seus inúmeros afazeres, 
Meishu-Sama preocupava-se com o meu estado 
de saúde, a ponto de encontrar alguém que me 
pudesse transmitir Johrei.

Um ministro 

MEISHU-SAMA TRANSMITIA JOHREI COM 
TODA A DEDICAÇÃO (Pág. 138)

Após me ter tornado messiânica, o meu filho 
teve uma purificação semelhante a disenteria in-

fantil. Como era uma purificação muito severa, as-
sustei-me e decidi levá-lo o mais rapidamente à 
presença de Meishu-Sama.

Ao ver o meu filho, Meishu-Sama afirmou:
“O caso é grave. Se tivesse demorado mais um 

pouco, ele não conseguiria sobreviver.” E come-
çou a transmitir-lhe Johrei com toda a dedicação 
e seriedade. 

Finalmente, o meu filho chamou-me: “Mamã, 
mamã.” Meishu-Sama disse, então: “Não há mais 
perigo; assim, vou descansar um pouco.”

A postura de Meishu-Sama durante a transmis-
são do Johrei, naquela ocasião, fez com que o meu 
respeito por Ele aumentasse ainda mais.

Uma ministra

DEUS SERIA ASSIM (Pág. 146)

Meishu-Sama era tão justo em todas as situa-
ções e tratava os servidores com tanta bondade, 
que imaginava que Deus seria como Ele.

Quando dediquei no Hozan-So, contraí pana-
rício2. Um dia, por volta das dez horas da noite, 
comunicaram-me que Meishu-Sama me estava 
a chamar.

Fui ter com Ele imediatamente, mesmo de pi-
jama. Meishu-Sama estava de pé, na sala onde 
ficava o telefone e disse-me:

“Para quem dedica na cozinha, ter um proble-
ma nos dedos das mãos deve ser bem penoso, 
não é?” e transmitiu-me Johrei. Este facto de-
monstra toda a Sua bondade.

Um servidor

REMINISCÊNCIAS SOBRE MEISHU-SAMA

SEMINÁRIO NACIONAL DE PREPARAÇÃO 
PARA O CULTO DO NATALÍCIO DE MEISHU-SAMA 2022

1Nakajima: Neste caso, trata-se do Rev. Issai Naka-
jima, discípulo de Meishu-Sama.

2Panarício: Inflamação cutânea nas pontas dos de-
dos, junto à unha, causada por fungos ou por bactérias.
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NÃO LER OS ENSINAMENTOS É O MESMO 
QUE ESTAR A OBSTRUIR A OBRA DIVINA 

(Pág. 389)

“Está a ler os Ensinamentos?” – esta pergun-
ta era-nos feita sempre que, por termos a nossa 
alma nublada e haver uma brecha no nosso es-
pírito, acabávamos por cometer algum erro. De 
um modo geral, isso ocorria quando estávamos a 
obstruir a Obra Divina.

Um servidor do Museu de Arte

ENSINAMENTO, JOHREI E DEDICAÇÃO 
(Pág. 387)

Sempre que acontecia alguma coisa, Meishu-
-Sama perguntava imediatamente: “Está a ler os 
Ensinamentos? Está a transmitir Johrei? Está a 
dedicar?”

Desejo devotar-me à Fé, tendo estas palavras 
enraizadas firmemente no meu coração.

Um presidente da Igreja

“NÃO HÁ NADA QUE ME DÊ MAIS 
ALEGRIA DO QUE OS MEMBROS 

DA IGREJA” (Pág. 416)

Certo dia, em conversa com um visitante, 
Meishu-Sama respondeu a uma pergunta onde 
demonstrou todo o Seu orgulho:

“Sou eficiente em tudo. Utilizo um grande nú-
mero de pessoas, contudo, deixo-as sempre à 
vontade. Por mais livres que fiquem, fazem exa-
tamente o que lhes digo. Neste momento, estou 
a orientá-las na construção de uma colina no 
fundo do terreno. Elas conseguem ser mais efi-
cientes do que os profissionais. Quando realizam 
uma dedicação de que realmente gostam, traba-
lham com mais disposição e esta acaba por ren-
der mais do que o normal. Para mim, é uma gran-
de satisfação, pois todas elas são membros da 

Igreja e dedicam com amor. Não digo, entretanto, 
que isso ocorra em todas as ocasiões; como são 
sinceras e eficientes, não me causam problemas, 
mesmo quando as deixo longe do alcance da mi-
nha vista, podendo ficar tranquilo. Como é valio-
so o sentimento puro! Não há nada que me dê 
mais alegria do que os membros da Igreja.”

Um servidor

“TODAS AS DEDICAÇÕES SÃO 
IGUALMENTE IMPORTANTES” 

(Pág. 434)

O facto a seguir aconteceu na época em que 
Meishu-Sama pôde reiniciar os tratamentos. 
Nós, servidores, estávamos bastante esperan-
çosos; era como se uma longa noite de padeci-
mento tivesse terminado. Quanto a mim, estava 
ansioso para poder, finalmente, salvar muitas 
pessoas, na qualidade de assistente de terapia, 
desejo já tinha há muito tempo.

No entanto, fiquei dececionado quando ouvi 
que iria ficar incumbido pela receção, isto por-
que, ser rececionista era fácil demais para mim e 
eu queria fazer algo onde pudesse ser mais par-
ticipativo.

Certo dia, pedi a Meishu-Sama que me transfe-
risse de funções. Então, Ele disse-me: “Não acha 
que ficar na receção é muito menos cansativo 
que realizar o tratamento? Todas as dedicações 
são igualmente importantes. Eu, por exemplo, se 
for necessário, até estrume carrego. No entanto, 
até nisso mostrarei que sou o melhor.”

Um servidor

UMA FLOR EM LOUVOR 
A DEUS  (Pág. 330)

Meishu-Sama dizia: “O mal não gosta de flo-
res.” Ele próprio adornava as várias divisões da 
casa com Ikebanas, a começar pela sala de 
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estar. Como as Suas vivificações florais eram 
maravilhosas!

Éramos absorvidos pela beleza das compo-
sições e ficávamos extasiados a contemplá-las. 
Mesmo uma única flor de camélia, que parecia 
ter sido despretensiosamente colocada, trans-
mitia-nos a sensação de estar a louvar a Deus 
e a manifestar o princípio da Grande Natureza.

Um servidor

CORTAR E VIVIFICAR AS FLORES 
IMEDIATAMENTE (Pág. 330)

Quando entrávamos no aposento de Meishu-
-Sama, o nosso olhar dirigia-se imediatamente 
para o tokonoma, onde víamos, vivificada de for-
ma inusitada, uma flor que nunca imaginaríamos 
estar naquele vaso.

“De forma inusitada” não significa que a Ikeba-
na de Meishu-Sama se assemelhasse aos arran-
jos modernos, que também empregam materiais 
não-convencionais. Graças à Sua criatividade, 
Ele não se prendia aos modelos de nenhum dos 
numerosos estilos existentes até então. Naturali-
dade era a primeira impressão que se tinha dian-
te da Flor de Meishu-Sama. Portanto, era desne-
cessário forçar a imaginação; ela apresentava-se 
o mais natural possível, em perfeita harmonia 
com o ambiente. E, quem a apreciasse, sem se 
aperceber, era envolvido por uma sensação de 
tranquilidade. Era como se estivéssemos a ver a 
flor na natureza, em plena manifestação da sua 
exuberância.

Mesmo assim, a interferência humana fazia-se 
sentir: as folhas em excesso eram podadas, as 
plantas eram cortadas na medida adequada e o 
vaso era escolhido de acordo com a flor. Interferir 
na medida certa requer bastante aprimoramento.

Meishu-Sama ensinava-nos frequentemente: 
“É bom cortar a flor e vivificá-la imediatamente; 
no máximo, num ou dois minutos. Não se deve 

manuseá-la durante muito tempo.” E também: 
“A verdadeira beleza é aquela que encanta qual-
quer pessoa.”

Realmente, não há quem deixe de apreciar as 
flores e de se maravilhar com a sua beleza. Uma 
vivificação que obedece à Natureza, consegue 
fascinar qualquer pessoa.

Um presidente da Igreja

OS PRIMEIROS PASSOS 
DA AGRICULTURA NATURAL (Pág. 37)

Este facto também ocorreu na época em que 
Meishu-Sama vivia no Hozan-So3, em Tama-
gawa. Ele mesmo pegava na pá e estimulava os 
jovens à prática agrícola. Aproveitando o amplo 
jardim, cultivou plantas de chá e flores. Utilizan-
do uma parte onde havia água corrente, trans-
formou-a num arrozal. Além disso, preparou uma 
pequena horta, na qual plantava diversas horta-
liças e estava sempre a analisar a consistência 
do solo.

No início, não prestávamos muita atenção a 
tal atividade, mas Meishu-Sama dedicava-se a 
ela com todo o esmero, sempre que estava livre. 
Posteriormente, percebi que Ele tinha um proje-
to em mente, pois, ao saborear os produtos que 
tinha cultivado, disse orgulhoso:

“Produzi isto através de um método de cultivo 
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 levar ao 
público os resultados. Hoje, temos a Associação 
de Divulgação da Agricultura Natural, que tem 
vindo a desenvolver atividades em âmbito na-
cional.

3Hozan-So: Solar da Montanha Preciosa, que se situa-
va em Tamagawa, Tóquio.
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ALHO
O alho (Allium sativum) é mais uma das cul-

turas com uma história milenar. Há mais de 
3.500 anos, durante o êxodo dos israelitas do Egi-
to, a Bíblia menciona que eles tinham saudades 
do alho que comiam no Egito. O historiador grego 
Heródoto relata que autoridades egípcias com-
pravam grande quantidade de cebola, rabanete e 
alho, para alimentar os escravos que construíam 
as pirâmides. Essa dieta carregada de alho pare-
cia aumentar a força e o vigor dos trabalhadores. 
Esse gosto pelo alho 
continuou. Na Mish-
ná, os judeus apelida-
vam-se de “comedo-
res de alho”.

Os romanos tam-
bém usavam bastante 
o alho na sua alimen-
tação; esmagado com 
coentros e misturado 
com vinho branco, era 
bebido como afrodi-
síaco. O alho ainda é 
usado amplamente na alimentação nas regiões 
mediterrâneas, embora esteja disseminado por 
todo o mundo.

É uma planta perene que consiste num bolbo 
constituído por vários dentes individuais. Há vá-
rias espécies de alho, mas são todas semelhan-
tes. As principais diferenças residem na cor, no 
sabor e na acidez. As restantes diferenças verifi-
cam-se no tamanho, número de dentes, firmeza 
e capacidade de armazenagem.

A variedade branca é a mais comum. É bastan-
te rústica, hiberna bem no terreno e conserva-se 
mais tempo. A variedade rósea é mais precoce 
e delicada, deve consumir-se fresca. É mais cul-

tivada em climas temperados pois requer solos 
com muito pouca humidade.

Onde cultivar
Solos leves e bem drenados são os mais ade-

quados para o cultivo. Se o solo da sua horta não 
tiver estas características, pode adicionar alguma 
areia ou cultivar em canteiros elevados, rodeados 
por valas de escoamento, ou em linhas também 
com valas entre cada linha. Se a sua região é 

muito chuvosa, deve 
sempre cultivar des-
ta forma. (…)

Escolha um local 
exposto e soalhei-
ro. (…) Não cultive 
alhos onde antes 
esteve a cultivar va-
riedades da mesma 
família (cebola, alho-
-francês ou chalota). 
Além disso, os alhos 
não gostam de ex-

cesso de azoto. Por isso, não deve cultivar no 
mesmo sítio onde antes cultivou leguminosas.

Como plantar
A plantação pode ser feita entre outubro e ja-

neiro, mas o mais usual é planta-los em novem-
bro, embora a data certa para cada região vai 
depender das condições locais de temperatura, 
humidade e luz solar. Precisa de um algum frio 
no início do período de crescimento, e de algum 
tempo húmido quando começa a criar as folhas. 
Se mora numa região muito fria ou habitualmen-
te muito húmida, é preferível esperar pela prima-
vera e plantá-los na última quinzena de março.

AGRICULTURA NATURAL
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Existem diferentes variedades para plantar no 
outono e inverno ou na primavera. As varieda-
des que aguentam o inverno tendem a ter uma 
“dormência curta” – aguentam apenas uns qua-
tro meses depois da colheita. O alho plantado na 
primavera pode ser armazenado até dez meses, 
mas em geral, é mais pequeno.

Os processos de plantação mais comuns no 
nosso país são em bordadura ou em canteiro. 
Nas duas situações, o processo é o mesmo. Des-
manche a cabeça e escolha os dentes maiores 
que se encontram na parte exterior da «cabeça», 
ou seja, evite usar os do interior. Não plante den-
tes que tenham manchas castanhas ou algum 
sinal de doença. Embora possa usar os que se 
compram nos supermercados, é recomendável 
que compre as cabeças em lojas especializadas 
em sementes. No geral, são mais produtivos.

Os dentes devem ficar colocados de forma que 

Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alho
https://hortasbio.abae.pt/wp-content/uploads/2020/02/consociacoes.pdf
https://www.hortasbiologicas.pt/como-cultivar-alho-na-horta/

o bico fique virado para cima, em intervalos de 
10-15 cm e cobertos com uma camada de terra 
de 1 a 2 centímetros de espessura, no máximo. 
Em canteiro, as linhas devem ter 20-30 cm entre 
si. Não necessita regar de imediato. A emergên-
cia ocorre aproximadamente ao fim de 3 sema-
nas após a plantação.

Plantas companheiras: Aipo, Alface, Batata, 
Beterraba, Cenoura, Couve, Morango, Pepino, 
Tomate, Roseiras, Framboesa.

Ao pé das roseiras ajuda a reforçar o perfume 
das rosas. Melhora o gosto das framboesas.

Plantas antagónicas: Cebola, Ervilha, Espar-
go, Feijão, Repolho, Sálvia.
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Um ótimo presente não só para a sua casa, como 
também, para oferecer aos seus amigos e familiares, 
pois levará a Luz dos Solos Sagrados e dos Ensina-
mentos de Deus revelados a Meishu-Sama, para os 
lares de todos.
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“A verdadeira Educação é aquela que ensina o princípio de que o Bem leva o Homem à felicidade e o Mal leva-o à desgraça.”
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“Nobre é o Homem que, desejando o bem do próximo,
 se coloca em segundo plano.”

Igreja Messiânica Mundial de Portugal - Sede Central - Tel.: 239 444 470 - www.messianica.pt
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 “A Verdade é o caminho, o Bem é a ação, o Belo é o sentimento.Desejo, ardentemente, que todos os cultivem.”

Igreja Messiânica Mundial de Portugal - Sede Central - Tel.: 239 444 470 - www.messianica.pt
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“Aqueles que têm grande admiração pela beleza das flores,possuem corações que a elas se assemelham.”

Igreja Messiânica Mundial de Portugal - Sede Central - Tel.: 239 444 470 - www.messianica.pt
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“As pessoas de alma elevada podem ser distinguidas no seu relacionamento
com as demais, pela nobreza das suas atitudes.”
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“Aquele que consegue encontrar uma solução harmoniosa para qualquer problema, é amado e respeitado por todos.”
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