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Introdução 

A Igreja Messiânica Mundial fundada no Japão em 1935 por Mokiti Okada intitulado 

de Messias Meishu-Sama, tem como objetivo a construção de um Paraíso Terrestre, onde 

pessoas voltadas a ajudar ao próximo e manutenção ambiental viveriam em paz e harmonia 

espelhando-se na imagem utópica de Paraíso, tal como o cristão. Para tal feito os messiânicos 

buscam cativar e agregar mais membros, um de seus principais alvos, devido aos seus 

ensinamentos, seriam os jovens desde adolescentes a pessoas com trinta e cinco anos em 

média. Pois seria com a ajuda deles, os jovens, que manteriam seus alicerces para a 

propagação de seus ensinamentos. Por isso, é importante estudar o que é ensinado aos jovens 

e a educação para os mesmos, através das normas e os discursos passados a eles, com o 

caráter de formação moral e espiritual. 

As fontes utilizadas para a formulação desse trabalho foram disponibilizadas 

diretamente da própria Igreja, como o website oficial da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, 

os livros doutrinários básicos para a inserção da filosofia messiânica. Para dar maior 

fundamento na questão da posição dos jovens, será examinado o livro de ensinamentos 

“Fontes de sabedoria: Jovens”. Este escrito diretamente por Yoshi Okada, também chamada 

pelo seu título espiritual Nidai-Sama, mulher de Meishu-Sama e segunda líder espiritual da 

Igreja. 

Para começar será feita uma pequena apresentação desta religião, a Igreja Messiânica 

Mundial, que está alicerçada em três pilares fundamentais: Verdade, Bem e Belo. Verdade 

representada pela luz do Johrei
1
 e seu benefício ao corpo e espírito. O Bem que se baseia na 

agricultura natural e preservação ambiental, pois os membros da IMM acreditam que na 

alimentação com agrotóxicos e agroquímicos não prejudicaria só o meio-ambiente mais 

também o espírito e corpo humano. E por fim o Belo que é a apreciação das artes em todas as 

suas formas, como literatura, pintura, música e toda a natureza em si. Outro pronto muito 

importante na doutrina messiânica é o culto aos antepassados, os messiânicos acreditam que 
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cada pessoa é formada pela soma de seus antepassados, tendo assim muita importância para 

os seguidores de Meishu-Sama.  

Na concepção messiânica os antepassados quando perdem seu corpo físico continuam 

possuindo um corpo espiritual, sendo assim, o ser humano trabalharia no Mundo Espiritual da 

mesma forma como na Terra, em busca da perfeição (sem doenças, conflitos e pobreza, 

considerados por Meishu-Sama os grandes males da humanidade). O espírito manteria sua 

individualidade num corpo espiritual, num plano divino
2
. Contudo por cada indivíduo ser 

encarado como uma construção de ancestrais e acreditar que necessitam de ajuda para a 

ascensão espiritual o Sorei-Saishi (Ofício Religioso de Assentamento e Sagração dos 

Ancestrais) é a representação dos ancestrais no altar, são voltados a este local os cultos de 

gratidão. Acreditam que quanto mais agradecerem aos antepassados, mais graças receberão e 

seus futuros serão cada vez mais prósperos. A alegria dos antepassados retornaria aos 

descendentes, proporcionando-lhes felicidade. Por isso, sufragar os antepassados criaria um 

ciclo benéfico.
3
 

Antes de falar sobre a vinda dos missionários messiânicos ao Brasil vale relembrar um 

pouco da trajetória dos primeiros imigrantes japoneses, que começaram a desembarcar no 

Brasil em 1908. Devido a grande expansão cafeeira nacional do início do século XX, o 

mercado nacional necessitava de um número considerável de trabalhadores braçais, sendo 

assim, os imigrantes vieram para suprir uma parte dessa demanda. Os imigrantes alojaram-se 

nos interiores dos Estados, onde havia as lavouras de café. Até os anos de 1924-34, os 

números de registros de imigrantes chegou a alcançar mais de 135.000, e em pouco tempo o 

número de migrantes residentes no país passava de 234.000, isso no ano de 1941.
4
  

Como os imigrantes e seus descendentes ainda residiam nos interiores dos Estados e 

nas lavouras era difícil observar suas influências na sociedade brasileira, residente nos 

grandes centros urbanos, mas isso muda quando o foco deixa de ser as lavouras de café e os 

imigrantes japoneses migram novamente, agora para as metrópoles, permitindo assim, os 

primeiros contatos das suas tradições e crenças com os não japoneses. 

Os primeiros missionários da IMM começam suas atividades no Brasil em junho
5
 de 

1955, justamente na segunda fase da migração japonesa pós-guerra, não que os japoneses que 

já habitavam aqui não fossem messiânicos, mas não tinham o caráter missionário implícito no 

seu cotidiano. A sede institucional foi fundada em 1965, em São Paulo, na Vila Mariana. 

Exatamente durante o período que a cultura e as tradições das comunidades étnicas japonesas 

– antes limitadas aos imigrantes e seus descendentes – começaram a se difundir na sociedade 
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brasileira de forma geral, atraindo igualmente a todos, leia-se os não japoneses.
6
 Essa 

receptividade cultural e religiosa da sociedade brasileira em relação a divulgação da doutrina 

messiânica, deve-se principalmente as condições sócio-culturais que a população enfrentava 

na época, pois justamente nesse período o país passava pelo processo de urbanização e 

industrialização, intensificando por consequência o êxodo rural, em que as famílias deixavam 

o interior rural e partiam para as grandes cidades. Esse êxodo acarretou transformações 

sociais já que as famílias descobriam um novo meio de vida, num cenário urbano mais 

individualista.
7
  

É nesse aspecto que ganham força e significado as religiões japonesas, incluindo a 

messiânica, pois nos centros urbanos faltava um apoio espiritual mais abrangente, as 

manifestações religiosas antes remetidas no interior das famílias de imigrantes, com o contato 

de pessoas que um centro urbano proporciona, a transmissão das crenças chega a várias 

pessoas, a indivíduos insatisfeitos com a formação liberal da sociedade
8
. Essas carências são 

sanadas com a descoberta de algo que dê sentido a sua vida, nesse momento se insere a 

doutrina messiânica, pois seu caráter conservador e familiar supre essas ausências dos novos 

moradores urbanos.   

Sobre os jovens em si podemos analisar por meio dos materiais doutrinários 

messiânicos uma contestação do que hoje encaramos como direitos dos jovens, na questão de 

liberdade, autonomia e conhecimento.  

Para explicitar essas contestações faremos uma compilação dos ensinamentos que 

conduzem as bases de formação de um jovem messiânico. Começaremos com o ensinamento 

sobre como Direcionar de maneira saudável os inocentes propósitos, texto escrito no início 

de 1958: 

 

 

[...] Não há outra salvação para os jovens a não ser fazer brotar neles a 

religiosidade. 

Entre os jovens de hoje, existem aqueles que adotam o princípio de viver 

apenas o momento presente. Observando bem, no entanto, isso acontece 

apenas com uma minoria. Temos a impressão de que eles estão fazendo 

uma apologia do mal, mas, na realidade, após a guerra, o número de jovens 

mais responsáveis e compenetrados tem se tornado maior. Por eles serem 

tão sérios é que o índice de suicídio também tem aumentado. Creio que os 

jovens acabam se suicidando por não saberem mais o que fazer. E isso 

ocorre devido, basicamente, à falta de um objetivo claro na vida. Assim, 

acredito que os adultos é que devem se sentir responsabilizados por isso, já 

que possuem mais experiência da vida.
 9
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 Lendo nas entrelinhas vemos que essa fala transmite uma dualidade em que 

primeiramente refere-se a uma juventude com caráter inocente/pueril, com ausência da 

experiência em relação a vida,  e o elogio a maior conscientização dos jovens pós-guerra em 

relação a sociedade. Mas o importante aqui é o discurso que transmitem ao inserirem a crítica 

em relação a questão dos jovens que vivem apenas o presente momento, vistos na opinião da 

Igreja como agentes do mal, é nesse ponto que vemos a ligação com a revolução cultural de 

1950 e 1960,
10

 que tinham como preceito exatamente essa ideia de viver o agora. 

Ressignificam essa ideia com o objetivo de introduzir na mente dos messiânicos uma empatia 

com esse estilo de vida, pois o aliam ao mal, sendo assim totalmente contraditória a missão 

primordial messiânica. 

Observamos ainda nesse mesmo ensinamento o discurso conversor religioso e 

patriarcal, no qual toda a solução resulta em implantar a religiosidade no subconsciente, e 

responsabilizando totalmente os adultos que são por eles obrigados a conduzir os jovens ao 

caminho do bem por serem dotados, segundo a doutrina, de toda a experiência de vida 

suficiente para dar exemplo de bons costumes e da moral. 

Todos os discursos são costurados conforme a doutrina da igreja e para que tudo 

caminhe na ordem messiânica, as falhas devem ser corrigidas e aprimoradas, para isso são 

apontadas as qualidades da juventude como a impetuosidade, a inocência, a agilidade, mas 

também os defeitos, como a falta de experiência da realidade, dentre outros. Por pensarem 

dessa maneira é explicitado o ponto de vista de que os pensamentos deles (jovens), nunca são 

coerentes com a vida real, deste modo eles deveriam sempre estar unidos aos adultos, para 

que harmoniosamente ambos ajudassem uns aos outros, os adultos entrando com o 

conhecimento que pela experiência de vida „existe de fato‟, sendo assim ajudados com a 

rapidez de ação da juventude, que são considerados pelos messiânicos, condutores da 

impulsividade.
11

 Lembremos que nesse período ocorriam diversas manifestações que 

contestavam a sociedade, justamente pelas ideias conservadoras das gerações passadas. Então 

notamos ainda, que esse ensinamento datado em 1959, busca a conciliação entre ambas as 

faixas etárias, para que de certa forma os jovens parassem de contestar a „experiência‟ da 

maturidade vista como a verdadeira realidade, e por que não dizer da verdade divina, pois 

afinal para a IMM tudo o que acontece é a vontade de Deus.  

Alguns ensinamentos repassam as informações que chegam aos líderes da IMM, ou 

pelo menos, as informações que eles julgam ser ou possuir um valor para a difusão da Igreja. 

Vemos esse exemplo no Empregar a energia na leitura e aquisição de experiências, típico 
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ensinamento que mostra o encantamento das pessoas de outros países com o Johrei e com a 

religião em si. É nessa lição que a líder espiritual assegura:  

 

Ouvi dizer que os estrangeiros costumam afirmar: “A Igreja Messiânica 

Mundial possui todos os requisitos para se expandir mundialmente.” (...) É 

nosso desejo que a Igreja Messiânica Mundial do Japão, ao invés de ficar 

restrita a si mesma, falando das suas maravilhas somente às pessoas a ela 

ligadas, se transforme na Igreja Messiânica do Mundo; caso contrário, será 

impossível liderar a Nova Era.
12

  

 

Entendemos nessas palavras a intenção de legitimar essa religião salvadora do mundo, 

incumbida com a missão de condutora da Nova Era. Ao falar em Nova Era, ainda mais nessas 

décadas, nossa memória nos remete a Era de Aquário, entendida por muitos, principalmente 

pelos hippies como a Era que a humanidade estará mais evoluída e os problemas que antes 

assolavam a sociedade extinguir-se-ão. Conseguimos traçar um paralelo entre essas Eras, a de 

Aquário e a Messiânica, também vista como Paraíso Terrestre, já que ambas trariam as 

mesmas benevolências para a Terra, e a divulgação das duas existências ocorreram entre as 

décadas de 1950 e 1960, sendo coincidência ou não, possuem o mesmo significado 

aparentando ser a mesma Era, mas com conotações diferentes. Uma confirmada pela ciência 

dos astros, astrologia e a outra embasada por uma instituição religiosa. O que diferencia essas 

„ideias‟ para a chegada da Nova Era é que para a primeira, está estipulada pelo cosmos sem 

vínculo algum com as atitudes da humanidade, e a segunda é diretamente relacionada com as 

ações das pessoas e quanto mais atos altruístas, mais rápida será a ascensão da Terra para a 

Nova Era.
13

 

Os seguidores de Mokiti Okada apropriaram de um dos slogans utilizados pelos jovens 

de maio de 68, o “É proibido proibir”, como forma de atração para conversão dos jovens. A 

Igreja utiliza essa expressão, como maneira de não „bater de frente‟ com os hábitos dos novos 

membros. Nos ensinamentos não é visto em nenhum momento a palavra proibido referindo-se 

a não utilização de algo ou comportamento. Há sim, uma indução para não utilização ou 

práticas de comportamentos inapropriados, ou o que a filosofia messiânica considera 

prejudicial a sua causa e ao espírito do membro, carregando um caráter pejorativo para estes 

atos e condenando assim tudo o que é feito em exagero ou beira ao extremismo, sendo dessa 

forma uma proibição mais velada.  

A explicação segundo eles é que nada é proibido, pois vai da consciência de cada, o 

que faz bem para si e à humanidade. Sendo assim, o membro ganharia consciência de seus 
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atos aos poucos e caminhar-se-ia para a vontade divina, largando os vícios. Claro, a pessoa 

que não se adequar aos costumes e não buscar ajuda nos ensinamentos não passaria a ser 

considerada messiânica, mesmo porque, não terá motivações para encaminhar-se em tal 

religião.
14

  

A crítica a sociedade contemporânea está presente no ensinamento Cumpram a missão 

de salvar o mundo com determinação, em que afirma a desordem do mundo, e tenta 

convencer a importância da doutrina para a concretização do desígnio de Deus, utiliza de seu 

poder subjetivo para manter os adeptos, afinal como interpreta Nidai-Sama, os jovens são 

altamente influenciáveis.  

 

O Caminho de Deus avança continuamente, por isso, vocês não podem ficar 

indiferentes à situação atual. Esta, longe de ser incontrolável, é bastante 

satisfatória. Mas, ao invés de se contentarem com isso, gostaria que 

alcançassem de qualquer forma o objetivo traçado. Acredito que a força de 

vontade é absolutamente necessária. Deus nos conheceu a missão de salvar 

o mundo confiando nessa força, por isso não podemos traí-Lo. Se não 

tiverem o ímpeto de cumprir a missão a qualquer custo, como poderemos 

chamá-los de divulgadores do Caminho?
 15

 

 

Nidai-Sama fala que a situação do mundo não está perdida e não é incontrolável, cabe 

aos jovens a contribuição para que a sociedade entre em ordem, tendo de ser desenvolvidas 

por eles a missão da Igreja de qualquer forma, ao contrário seria considerada uma traição com 

a vontade de Deus, se os jovens não se engajarem „a qualquer custo‟ na missão de construção 

do Paraíso Terrestre, eles não poderão ser considerados messiânicos. Intimidando e 

estipulando assim a prática dos ensinamentos, forçando-os a seguirem quase que cegamente 

seus preceitos. 

A discussão educacional está totalmente ligada a formação espiritual, contudo é nítida 

a crítica a educação das décadas de 1950 e 1960
16

, que aos olhos religiosos as escolas se 

limitam a transmitir os conhecimentos e não passam valores morais. Reafirmam o valor do 

trabalho espiritual, explicando que se a sociedade basear-se na “lei do mais forte”, o que em 

sua visão seria meramente egoísta, o mundo se desequilibraria sofrendo distúrbios, como as 

guerras.
17

  

Em relação a educação a filosofia da IMM liga tudo, e todos os conhecimentos, a Deus 

e para que os estudantes tenham uma verdadeira educação o que se faz necessário é doutrinar 

desde a infância, pois o importante para eles, os seguidores de Mokiti Okada, é a formação do 

espírito da pessoa e ele somente será „polido‟ através de uma boa educação. Continuando com 
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esse mesmo raciocínio sobre a verdadeira educação, fazem uma crítica a política educacional 

da época, a mesma que observamos os hippies fazerem em sua busca pelo místico.  

É visível o descontentamento nessa questão, pois, para os ensinamentos da IMM, o 

ensino no Japão ocidentalizado começava a negar a existência de Deus e a dos antepassados. 

E para conseguir novos adeptos que acreditassem na vida espiritual, tornar-se-ia inviável já 

que tudo na religião de Mokiti Okada é voltado a esta máxima, além de, segundo os preceitos 

religiosos, tudo está vinculada a uma ordem. Entenda como ordem hierárquica, de valorizar 

Deus a cima de todas as coisas, em seguida seus antepassados, seus pais e mestres e ainda ao 

próximo antes de a si mesmo. Esses são os conceitos fundadores messiânicos, sem os quais 

fica impossível estabelecer a continuação da Igreja. Por isso a importância de uma obra 

voltada especialmente aos jovens e também aos responsáveis por eles, tendo definido a ambos 

o que seria certo, torna-se mais fácil transmitir tais ideias e adquirir novos adeptos a causa, 

porque sem ter os mesmos conceitos as pessoas não se converteriam e ocorreria o risco da 

filosofia de Okada desaparecer. Ao lermos Berger
18

 vemos uma justificativa que se encaixa 

perfeitamente a ideia de que realmente é impossível sobreviver por muito tempo sozinho, sem 

o respaldo da sociedade, ir contra isso seria correr o risco de viver em anarquia, justamente o 

inverso do ideal de Meishu-Sama. 

A análise doutrinária julga imprópria a educação formal, que segundo a ótica 

messiânica e a da contracultura de 1960 estaria limitada apenas à formação externa dos 

indivíduos, sem ligar para o interior, seu espírito, que nas palavras de Yoshi Okada é 

primordial e propulsor para as elevações, tanto espiritual quanto materiais.   

 

A vida é uma escola para o polimento do espírito e do corpo do homem. A 

educação faz crescer o espírito, que é primordial, e eleva o homem 

espiritual e materialmente. No entanto, a educação atual limita-se à 

formação externa da pessoa e, por isso, o interior, que é a parte mais 

importante, fica desprovido de conteúdo. Esta última, portanto, só pode ser 

formada através da religião. Todavia, como a política atual considera a 

religião algo desnecessário, não será possível tornar a Terra um Paraíso. É 

óbvio, pois, que vivamos num mundo de sofrimentos. Visto que a política e 

a religião são como rodas de um carro, o que eu quero dizer é que a 

educação deve começar pelo espírito.
 19 

 

A educação pelo o que é mencionado nos ensinamentos é de vital importância para os 

messiânicos, tanto que há um capítulo específico chamado de A educação correta, em que 

cada ensinamento, tem a intenção de mostrar o valor da espiritualidade e a descrença na 

escola tradicional, que de acordo com Yoshi Okada “só se esforçam em absorver os 
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conhecimentos a fim de entrar numa escola melhor ou conseguir um bom emprego.”
20

 

Afirmando que ao se dedicar a essa ideia, o indivíduo torna-se confuso e afasta-se de Deus, 

não conseguindo compreendê-lo. Dessa forma, na busca pelo equilíbrio, estipulam a 

construção de um altar no lar dos membros, onde desde a infância o jovem veria seus pais e 

por influência iria imitá-los, adquirindo a sua fé.  

 

O comportamento das crianças é imitar os adultos; para elas, o mundo dos 

adultos, ainda inacessível, é maravilhoso e atraente. Por isso, esforçam-se 

por aprender com eles, observando-os e imitando-os. Os meninos se 

espelham na figura do pai e gostam de carro e brinquedos de ação. As 

meninas se compenetram nas brincadeiras de casinha, e isso também nada 

mais é do que imitar a mãe ou a Irma mais velha. Em casa, as crianças 

recebem a influencia dos pais e, na escola, dos professores. Isso, de forma 

imperceptível, vai se refletir grandemente no seu futuro.
21

 

 

Os messiânicos por pensarem que a criança é influenciável,
22

 aconselham que os 

educadores sejam religiosos, já que consequentemente passariam seus princípios de fé, 

formando na criança seu lado espiritual desde cedo, encaminhando assim à formação dos 

seres humanos „ideais‟, como objetiva o ideal doutrinário de Meishu-Sama. Chegando a pedir 

a reeducação dos professores e pais, para que sejam inserida a espiritualidade como bem mais 

importante, tirando por consequência a liberdade dos mestres em terem ou não religião.  

Nos escritos de Yoshi Okada vemos que para ela a ciência passada nas escolas, ensina 

aos alunos apenas conhecimentos material, não contribuindo de forma alguma para o 

crescimento do espírito, principalmente pelo fato dela negar a existência de Deus.
23

  

Mesmo juntando fé e religião para „aperfeiçoar‟ o espírito, Yoshi Okada aconselha 

manter-se sempre aprendendo, adquirindo cada vez mais cultura. A utilização dos 

conhecimentos é uma boa forma, de acordo com Nidai-Sama, de demonstrar ao próximo a 

construção do Paraíso Terrestre e convencê-lo de participar do projeto, já que adquirindo mais 

cultura os membros podem conseguir persuadir outras pessoas a entrarem na religião dando-

se de exemplo culto. Vemos essas ideias em Empenhar-se nos estudos visando ao futuro e 

Estudar com o objetivo de alcançar uma vida digna respectivamente: 

 

Ao ingressar na fé, muitas pessoas abandonam a vida comum, achando não 

terem mais necessidade dela. Isso, porém, é um equívoco. A posição, a 

fama e o poder econômico não são empecilhos; ao contrário, são úteis, 

desde que utilizados de forma adequada. 

Naturalmente, é melhor ter cultura do que não ter. Por isso, enquanto 

puderem, devem estudar bastante. Se empregarem o saber nas atividades da 
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difusão, ele servirá de apoio. As pessoas que não possuem fé dão grande 

valor a título e posição; portanto, elas confiam nas palavras de quem tem 

cultura. Por isso, é necessário utilizar esses recursos.
24

 

 

Se a pessoa estiver firmemente embasada nos Ensinamentos, jamais cairá 

em extremos, mesmo no que se refere aos estudos. Ao contrário, será capaz 

de escolher e decidir como utilizar o conhecimento adquirido. 

Até agora, existiam muitas pessoas na sociedade que estudavam apenas para 

serem cultas ou obterem um bom emprego. Ao contrário, é preciso mudar o 

pensamento arraigado com o qual estão estudando atualmente, de alcançar 

uma vida digna, para o pensamento de construir verdadeiramente o Paraíso 

na Terra. Este é o ponto de diferenciação entre a visão aberta e a visão 

fechada do ser humano.
25

 

 

O estudo desses ensinamentos referentes a educação dos jovens, mostrou que a Igreja 

Messiânica Mundial tem uma linha de doutrina conservadora e patriarcal, em que os jovens 

tem pouca autonomia. Mas prioriza a educação formal acima de tudo, juntamente com a 

formação espiritual, que tem o intuito de elevar os espíritos dos crentes aos mais elevados 

planos divinos, tornando cada membro um ser humano ideal comparável ao fundador Mokiti 

Okada. A preocupação com a educação convencional é tanta que hoje existe uma instituição 

de ensino superior no Brasil fundada pela IMM, a Faculdade Messiânica. 
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