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 Memória & Cultura é o tema da presente edição da revista Saberes em Ação. 

 Em 2015, comemoramos 80 anos da fundação da Igreja Messiânica Mundial por 

Meishu-Sama. No Brasil, a comemoração é tripla. São 20 anos desde a inauguração do Solo 

Sagrado de Guarapiranga, 60 anos das atividades missionárias da religião messiânica no país. 

São ainda 10 anos desde que o projeto da Faculdade Messiânica começou a ser implantado em 

São Paulo, a partir da iniciativa visionária do querido reverendíssimo Tetsuo Watanabe (in 

memorian) e seus assessores.  

 Nossa seção temática traz artigos que, de alguma forma, se relacionam com a memória 

da religião messiânica e de seu fundador Meishu-Sama. Esta é a nossa forma de comemorar 

os feitos de uma geração de messiânicos e simpatizantes que – imbuídos do sentimento de 

transformar este mundo para melhor – se uniram em torno de um objetivo comum. Afinal, 

comemorar é memorar juntos... 

 Abrindo a seção temática com chave de ouro, apresentamos o artigo de Walter Grazzi 

– que integrou a primeira turma de pós-graduação em Teologia da Faculdade Messiânica. Ele 

compartilha seus estudos sobre o serviço voluntário na construção do Solo Sagrado de 

Guarapiranga. Trata-se de uma pesquisa cuidadosa sobre a realidade do voluntariado da 

religião messiânica no Brasil que, a partir da década de 1990, possibilitou o florescimento de 

um projeto audacioso e vibrante no seio da conturbada sociedade brasileira de então, por meio 

da criação de um modelo dos Céus na Terra – o Solo Sagrado. 

Emilson Soares dos Anjos apresenta o processo de implantação da liturgia da religião 

messiânica, discorrendo sobre as adaptações dos rituais litúrgicos tradicionais do Japão para 

uma liturgia „mais nacionalizada‟ (grifo nosso) que levaria em conta “o contato direto com a 

sociedade, mas respeitando o modo de vida e as circunstâncias religiosas de cada local”. O 

mérito do artigo não se restringe às questões litúrgicas, pois fornece informações detalhadas e 

pouco conhecidas sobre a história da religião no Brasil. 

 Em seu artigo sobre memória e identidade, Andréa Tomita tece relações entre 

aspectos teóricos e práticos de métodos historiográficos ao discorrer sobre casos concretos do 

seu próprio cotidiano. Naturalmente a religião messiânica é tratada no trabalho, mas a 

intenção da autora é chamar a atenção para a necessidade de uma visão mais ampla sobre as 

metodologias historiográficas no estudo de religiões.    

 Por ocasião dos estudos no curso de graduação em teologia da Faculdade Messiânica, 

a parceria da professora Deborah Vogelsanger Guimarães e do então graduando Rubens 

Brandão Neto Buys possibilitou a produção do artigo intitulado “Levantamento das 

personalidades ocidentais citadas por Meishu Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial”. 

Trata-se de uma iniciativa ímpar que inaugura novos horizontes de pesquisa sobre as leituras e 

aventuras de Meishu-Sama pelo mundo do ocidente, sem nunca ter saído de sua terra natal. 

Cremos que este artigo é uma, dentre várias outras evidências, de que o estudo científico – 

criterioso e investigativo – das fontes da religião messiânica é extremamente relevante para 

aquilo que chamaremos de “auto-conhecimento” da própria religião e seus princípios. 

 Lilia Dinelli, em seu artigo, apresenta o ponto de vista de Meishu-Sama sobre 

educação na qual “o eixo ensinar-aprender será realizado pela dialógica da evolução conjunta, 

com a finalidade de beneficiar a sociedade como um todo”. Discorre ainda sobre como o 

ensinar dentro da compreensão da existência do mundo invisível é – para o Fundador – apoiar 

o processo de orientação do ser, educando com base nos preceitos de seus ensinamentos que 

buscam harmonizar os diferentes. 

 A seção Artigos deste número apresenta textos de autores interessados na temática 

“Cultura” e afins, como religião e política.  

EDITORIAL 
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O artigo de Rafaella Denise Lobo Pastana – intitulado Naomi, uma representação do 

Ocidente e do Japão – baseia-se na obra literária Naomi do escritor japonês Junichiro 

Tanizaki, cuja narrativa se dá como representação da interação que se deu entre o país Japão e 

países culturalmente colonizadores pertencentes ao hemisfério ocidental. Dentre outros 

pontos, o texto é elucidativo para a compreensão do contexto histórico-cultural do Período 

Taishô (1912-1926) onde a cultura ocidental não somente era conhecida, como também 

incorporada no cenário japonês com entusiasmo, sobretudo pelos mais jovens. 

Juliana Mascitelli nos brinda com uma reflexão sobre o homem japonês do final do 

século XIX, inicio do século XX, época de intensas e profundas transformações no 

pensamento japonês. Sabemos que esse foi um período fértil também no campo das religiões 

quando muitas das Novas Religiões Japonesas iniciaram suas atividades. Por meio da 

literatura e contos, Juliana resgata o pensamento japonês, principalmente no período Meiji. 

Em seu artigo“A constituição do topossagrado: Simbólica e performance dos foliões 

da cultura popular”, o ator e educador Willian Bezerra Figueiredo apresenta o conceito de 

sagrado na concepção do filósofo romeno Mircea Eliade e, na sequência, trata da recepção do 

sagrado pela cultura popular, em específico a Folia de Reis – tema de sua dissertação de 

mestrado. Originalmente, a festa que era mero divertimento comunitário no Brasil, se 

transforma em uma manifestação religiosa que agrega vários elementos culturais por meio do 

vestuário, das músicas, da dança e da criação do espaço espetacular de presentificação do 

sagrado. 

No artigo, “Aproximações entre religião e política: estratégias de dominação e táticas 

de sobrevivência”, Emerson Roberto da Costa analisa os símbolos que estruturam o 

pensamento político e o religioso, com a finalidade de identificar elementos significativos da 

prática religiosa no cotidiano das instituições e do sujeito religioso. Ao longo do texto, o autor 

propõe reflexões a fim de verificar possíveis convergências entre os campos político e 

religioso, no sentido de desenvolvimento de posturas de libertação, inclusão e defesa da vida 

humana. 

A partir de uma abordagem sociológica, Marcos Scarpioni analisa o surgimento e a 

estruturação de novas lideranças eclesiásticas nos pentecostalismos surgidos no Brasil. Como 

metodologia de pesquisa, o autor realizou observações empíricas da exposição de duas 

instituições religiosas pentecostais e de sua liderança em programas televisivos e nas redes 

sociais: a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de 

Deus. Ao discutir sobre a investidura divina como poder simbólico nestes lideres religiosos, 

Marcos procura demonstrar que a categoria “apostolo” é utilizada com uma nova conotação 

por este grupo evangélico e como seu uso influencia o campo religioso. 

A seção “Tradução” traz a terceira e última parte da série “Para corresponder à 

Vontade Divina – Aprender com humildade e praticar” de autoria da reverenda Kiyoko 

Higuchi, primeira missionária a deixar o Japão para levar a mensagem de Meishu-Sama ao 

mundo ocidental.  

A seção “Ensaio” contém dois textos gentilmente preparados por dois queridos 

colaboradores da Saberes em Ação, a quem manifestamos nossa gratidão. São profissionais 

muito experientes em suas áreas de atuação e com grande sinceridade e amor por tudo que 

fazem.  

Um deles, no campo da religião – o reverendo Carlos Roberto Sendas Ribeiro – que 

colaborou desde o início da implantação da Faculdade Messiânica, em 2005. O presente 

ensaio foi preparado para ser utilizado em uma das Jornadas Teológicas previstas para 

acontecerem no Nordeste, há alguns anos. Infelizmente, por motivo de força maior, as 

Jornadas foram canceladas, mas o fruto das pesquisas do reverendo Sendas estão agora 

disponíveis aos interessados na trajetória da religião messiânica no Brasil.   
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O outro ensaísta desta edição é um apaixonado educador e sociólogo muito experiente 

em questões ambientais. O professor Pedro Roberto Jacobi, que é professor titular da 

Faculdade de Educação e do Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental, na 

Universidade de São Paulo, muito tem nos incentivado a refletir sobre os caminhos para a 

criação de uma sociedade sustentável. Neste ensaio, ele nos fala da importância da 

aprendizagem social e do pensamento da complexidade na formação de novas mentalidades, 

conhecimentos e comportamentos com vistas a uma sociedade verdadeiramente sustentável. 

Recentemente, ele nos relatou ter visitado o Solo Sagrado de Guarapiranga. Ele também 

prefaciou o livro “Religião e Meio Ambiente – múltiplas perspectivas – editado pela 

Faculdade Messiânica em parceria com a Fonte Editorial. Cremos que a colaboração de 

intelectuais engajados, como é o professor Jacobi, certamente fortalece nossa empreitada em 

prol da construção de novos Saberes em Ação por um mundo melhor e mais esclarecido. 

 

 

 

 

Andréa Tomita e Ediléia Diniz 

Editoras deste número 

 

 

 

NOTA DOS EDITORES  

A capa desta edição foi elaborada a partir da obra de arte de autoria de Rodrigo Meyrelles da 

Silva, aluno do curso de pós-graduação em Arte e Desenvolvimento Humano, turma 2014, da 

Faculdade Messiânica. 
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Solo sagrado de Guarapiranga - Fruto do trabalho voluntário 

Sacred grounds of Guarapiranga – built by volunteer work 

 

Walter Grazzi
1
 

 

 

Resumo:O Solo Sagrado de Guarapiranga nasceu do ideal de Mokiti Okada, fundador da 

Igreja Messiânica Mundial, de, a exemplo do que ele criou em Hakone, Atami, e Kyoto, 

no Japão, ver surgir, em todos os países, protótipos de um mundo pleno de beleza, 

harmonia e paz. Através de pesquisa, analisamos o trabalho voluntário de milhares de 

membros e simpatizantes da filosofia pregada por Meishu-Sama, que viabilizou a 

inauguração em 1995, da primeira etapa da construção do Solo Sagrado no Brasil. 

Objetivando contextualizar o tema, a abordagem do trabalho voluntário messiânico foi 

antecedida pela apresentação de um estudo acerca do voluntariado no Brasil e no 

mundo. Acreditamos que esse trabalho instiga a imaginação e leva a uma ampliação do 

conceito do tema abordado, quando questiona a extensão e longevidade dos resultados 

que podem ser alcançados através do fruto desse trabalho voluntário. 

Palavras-chave:Voluntariado, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Solo Sagrado de 

Guarapiranga, Paraíso Terrestre. 

 

Abstract: The Guarapiranga Sacred Grounds was born from the ideal of Mokiti Okada, 

founder of the World Messianic Church, following the example of what he created in 

Hakone, Atami, and Kyoto, in Japan, as to emerge, in all countries, prototypes of a 

world full of beauty, harmony and peace. Through research, this paper analyzes the 

volunteer work of thousands of members and supporters of the philosophy preached by 

Meishu-Sama, which enabled its opening in 1995. It was the first stage of process of 

building the Sacred Grounds in Brazil. Aiming to contextualize the topic, the approach 

of the Messianic volunteer work was preceded by the presentation of a study on 

volunteering in Brazil and worldwide. We believe that this work provokes the 

imagination and leads to an amplification of the theme of the approached concept, 

questioning the extent and longevity of the results by volunteer work. 

Keywords: Volunteer, World Messianic Church of Brazil, Sacred Grounds of Guarapiranga, 

Earthly Paradise. 

 

 

O trabalho voluntário 

Desde seu início, cerca de quatro séculos atrás, a ação do voluntariado vem ganhando 

várias formas, como também vem assumindo missões diferentes, cada vez mais amplas, 

saindo do âmbito restrito, mas sempre carregando no seu âmago caráter de solidariedade e 

assistencialismo, na busca de poder ajudar os necessitados e carentes no sentido material e 

moral. 

                                                
1 Pós-graduado em Teologia e Prática da Espiritualidade pela Faculdade Messiânica e reverendo da Igreja 

Messiânica Mundial do Brasil. E-mail: wgrazzi@gmail.com 

TEMÁTICA 
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Desta forma, o trabalho voluntário é tema de diferentes estudos de comportamento 

humano, que tentam desvendar o real motivo que faz com que as pessoas dediquem sua vida, 

através do seu tempo, dinheiro e outros bens, com sentimentos verdadeiros, em prol de 

outrem, e não exatamente em seu próprio benefício. 

Conforme Selli e Garrafa (2006), a organização do trabalho voluntário teve sua origem 

na Europa, na época em que a industrialização começou a provocar o êxodo rural afetando, 

com isso, de maneira negativa, parte significativa da população. Como o Estado ainda não 

tinha capacidade de interferir nessas questões, começaram a ser criadas organizações capazes 

de amparar os necessitados, principalmente nas questões ligadas à fome, à doença e às 

catástrofes naturais. 

O conceito de trabalho voluntário, portanto, teve sua origem nos serviços de caridade e 

assistência voltados para pessoas ou grupos que viviam na mesma comunidade. 

Dizem ainda Selli e Garrafa (2006):  

 

Intermediárias entre o indivíduo isolado e a sociedade política, coube às 

associações voluntárias (partidos políticos, sindicatos, instituições de 
intelectuais, associações religiosas, etc.) promover a defesa da sociedade 

civil contra o poder arbitrário do Estado. (p. 244)  
 

Podemos então perceber que, no início, o trabalho voluntário tinha um caráter 

estritamente “solidário”, no sentido de proteger ou amparar pessoas ou grupos mais fracos ou 

enfraquecidos por alguma razão, fosse ela de caráter natural ou provocada por processos de 

mudança nas estruturas sociais ou econômicas. De qualquer modo, seu caráter assistencial ou 

solidário era focado inicialmente em atender as necessidades básicas de sobrevivência, como 

a alimentação e a saúde.  

Na evolução de sua prática, foi estendendo suas ações e também ganhando forma de 

organizações sociais e políticas, protegendo a população das arbitrariedades do poder do 

Estado, visando o bem-estar social. 

Partindo do pressuposto de que o Estado sozinho não era capaz de resolver as questões 

sociais, paralelamente a sociedade veio amadurecendo e se tornando mais envolvida com os 

seus problemas, estruturando-se e engajando-se no trabalho voluntário para que, mesmo na 

impossibilidade de resolver os problemas, ao menos pudesse minimizar suas conseqüências.  

A globalização impulsionou a ampliação para um conceito mundial, criando então 

organizações internacionais que visam o bem-estar e a condição futura de sobrevivência de 
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toda a humanidade - um mundo conectado que nos permite saber o que está acontecendo, 

como e a quem podemos ajudar, e que permite uma troca sinérgica de informações.  

Essa rede pode ter contribuído na proliferação de informações e ampliação da rede de 

envolvimento. Comunidades começaram a ser formadas de acordo com os interesses e 

afinidades das pessoas, que passaram a ter mais força.  

Essa movimentação da população começou a despertar o interesse de empresas, com 

relação ao assunto. Aos poucos elas começaram a perceber que o envolvimento dos seus 

funcionários e seu próprio envolvimento financeiro com atividades desse tipo geravam uma 

boa imagem para os seus públicos estratégicos. O investimento e apoio a organizações do 

Terceiro Setor (ONG`s) cresceram e, em alguns casos, se transformaram em negócio. 

O envolvimento das pessoas neste tipo de trabalho depende de diferentes fatores. De 

acordo com a definição de voluntariado, tendo como fonte o livro “Trabalho Voluntário” de 

Mónica Corullón, são apresentas duas principais vertentes: 

 

Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, 

[...], descobre-se, entre outros, dois componentes fundamentais: o de cunho 

pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação 

interior que é levada à prática, e o social, a tomada de consciência dos 
problemas ao se defrontar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou 

ao comprometimento com uma causa. (site www.voluntarios.com.br em 

14/10/2010) 
 

Em ambos os casos temos o aspecto da consciência do indivíduo em relação ao seu 

papel na sociedade. Questionamentos pessoais sobre dinheiro, saúde e valorização individual 

começaram a ser divididos entre as pessoas, que passaram a se organizar para encontrar outras 

com aspirações parecidas. 

 

 

O voluntariado no Brasil 

Analisando o histórico brasileiro em relação ao trabalho voluntário encontramos, já no 

ano de 1543, na cidade de Santos, o registro das atividades da Fundação da Santa Casa 

Misericórdia. Essa entidade tinha o seu foco na saúde e, mais tarde, assumiu também o 

trabalho assistencial voltado para as crianças abandonadas, sempre com base nas atividades 

cristãs.  
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Segundo Park (2006) os participantes destas atividades pretendiam, além de conseguir 

a salvação da própria alma, serem reconhecidos pela sociedade como “homens beneméritos”. 

Ainda em Park (2006) encontramos: 

 

Voluntário por religiosidade é aquele que encontra sua principal motivação 

para a realização do trabalho voluntário na crença religiosa à qual pertence. 
No Brasil este tipo de voluntário esteve presente ao longo da história das 

instituições assistenciais, pois muitas religiões valorizam a caridade e a 

prática de ações de ajuda ao próximo. (p. 119) 

 

Mas é somente a partir de 1908, com a chegada da Cruz Vermelha ao Brasil, que as 

atividades voluntárias começam a mudar de significado e a se tornarem mais efetivas e 

abrangentes. Selli e Garrafa (2006) dizem:  

 

A solidariedade que se busca compreender e propor como motivação central 
para a atuação voluntária em organizações da sociedade civil é um valor que 

está ligado à organização da sociedade moderna. Esta, por definição, não 

deriva de doutrinas políticas ou religiosas, que, por sua natureza, são 
parciais. Contudo, é um valor central e serve como motivador para as 

associações voluntárias de todos os tipos que tenham como objetivo 

principal trazer benefícios aos necessitados. (p. 240) 

 

A evolução das atividades e maior divulgação do trabalho começaram a se modificar a 

partir da década de 60, com a ação de grandes entidades como APAE e Pastoral da Criança, 

que disseminaram os conceitos e angariaram voluntários para os mais diferentes tipos de 

trabalhos. Assim, vieram ganhando caráter de associações voluntárias, trabalhando na defesa 

da sociedade civil, mas ainda em caráter restrito. 

 

  
Foto 1: atividade da Pastoral da Criança 

Fonte: Site da Pastoral da Criança - Celebração da Vida, Comunidade da Tranqueira - Almirante Tamandaré/PR - 

junho 2010 (Fotos: Roberta Machado da Rosa Ferreira) 
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É a partir de 1997 que temos a criação dos primeiros centros de voluntariado do Brasil. 

Essa iniciativa foi influenciada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que criou, em 

1995, o projeto Comunidade Solidária, alinhando-se ao que já vinha sendo realizado em 

outros países. 

 A importância do voluntariado rapidamente se tornou pauta do governo. Em 18 de 

fevereiro de 1998 foi promulgada a Lei 9.608, que definiu as condições de serviço voluntário, 

estabelecendo um termo de adesão. Em 2001, no Ano Internacional do Voluntariado, o Brasil 

já apresentava um volume expressivo de realizações na área. Nesse mesmo ano, A Pastoral da 

Criança foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.  

Podemos ler em Gardesani (2008) o seguinte: 

 

Também se percebeu que o voluntariado é uma atividade que estimula a 

cidadania dos participantes e, no que concerne à satisfação, notou-se que esta 

é estimulada por uma emoção ou sentimento despertado com muita 

frequência, já que a ação voluntária envolve práticas altruístas por parte dos 
indivíduos que a fazem, proporcionando aos envolvidos o aumento sensível 

na satisfação dos funcionários, além de fortalecer o comprometimento com a 

organização e o aumento da produtividade no trabalho. (p. 12) 
 

A amplitude atual do trabalho voluntário apoiado por programas dentro das empresas 

teve, também no Brasil, um forte desenvolvimento, com resultados não somente externos, no 

foco de suas atenções e objetivos, mas também voltados para os próprios praticantes e 

também no ambiente de trabalho, influenciando os resultados obtidos na produtividade das 

empresas. 

O cidadão voluntário agrega conceito em seu currículo, a empresa que financia esse 

tipo de atividade ganha em reconhecimento e notoriedade, como é o caso de várias 

instituições de médio e grande porte que investem em apoio a diversos projetos desse tipo em 

todo o país. 

 

 

O que é a Igreja Messiânica Mundial 

A Igreja Messiânica Mundial foi instituída no Japão em 1935, por Mokiti Okada, cujo 

nome religioso é Meishu-Sama, o Senhor da Luz, e tem como objetivo final construir o 

Paraíso Terrestre, ou seja, um mundo isento de doença, miséria e conflito, que são os três 

grandes males que afligem a humanidade. 
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A filosofia de religião messiânica abrange todos os campos da atividade humana, 

procurando conciliar o avanço da cultura material com o da cultura espiritual. 

Mokiti Okada estudou sobre diversas áreas do conhecimento humano, como política, 

medicina, educação, filosofia, economia, entre outras, mas, sobretudo, dedicou-se ao estudo 

da religião, da agricultura e das artes, apresentando propostas viáveis para um 

desenvolvimento social completo.  

Quando falamos sobre essas três áreas em especial, podemos afirmar que a primeira 

está baseada no altruísmo, que procura colocar a felicidade do próximo sempre em primeiro 

lugar. A agricultura natural consiste na produção e no consumo de alimentos isentos de 

impurezas advindas da prática da agricultura convencional, que vem utilizando cada vez mais 

produtos químicos e, com isso, interferindo na saúde dos produtores e consumidores. Por fim, 

quando fala sobre arte, Mokiti Okada não se limita ao Belo formal e estático, mas sim ao Belo 

como expressão do sentimento puro e elevado, capaz de gerar harmonia nas diversas áreas da 

atividade humana. Em especial, ele fala da arte que pode elevar o sentimento do ser humano. 

Toda a sua filosofia foi estabelecida com base nas leis da Natureza, e é alicerçada nos 

princípios da Verdade, Bem e Belo.  

 

 

Significado da palavra servir (hoshi) 

Podemos ver em Igreja Messiânica Mundial do Brasil (1980), a definição da palavra 

servir para os messiânicos nas palavras de Itsuki Okada
2
: 

 

A palavra japonesa ‘hoshi‟ (servir) significa „oferecer‟, no sentido de dar o 

seu tributo, o qual simbolicamente se oferece a Deus (em objetos e valores), 
com respeito e obediência. Portanto, o significado de servir está, 

fundamentalmente, em oferecer algo seu, inclusive labores a Deus, a alguém 

ou a alguma coisa, não medindo sacrifícios para tal. (IMMB, 1980, p. 5) 
 

O conceito da palavra japonesa “hoshi”, descrito acima, é que norteia os membros e 

simpatizantes da Igreja, desde a sua iniciação na doutrina e prática messiânica. Como 

podemos ver, seu conceito está bem próximo do sentido de “ser voluntário”, sendo, portanto, 

comum os messiânicos adotarem a sua prática no seu dia a dia. 

Sobre o comportamento do ser humano de uma maneira geral, Sendas Ribeiro (2009) 

diz que ele tem uma inclinação natural para a prática do bem, e isso acontece devido ao fato 

                                                
2 Terceira Líder espiritual da Igreja Messiânica Mundial, cujo nome religioso é Sandai Kyoshu-Sama. 
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do indivíduo possuir uma partícula divina que lhe foi outorgada por Deus, para que pudesse 

trabalhar na construção do paraíso na Terra. 

 

 

 Paraíso Terrestre 

 Como pudemos ver, uma das três colunas da salvação para estabelecer o Paraíso 

Terrestre, pregada pela Igreja Messiânica Mundial diz respeito ao Belo. Mokiti Okada 

afirmava também que tudo se desenvolve a partir de um modelo, por isso ele mesmo 

construiu no Japão três protótipos do paraíso terrestre, denominados de Solo Sagrado. 

 Mokiti Okada, como uma pessoa que vivia sempre à frente de seu tempo, adquiriu, no 

ano de 1944, em plena época da segunda guerra mundial, duas áreas para ali iniciar a 

implantação dos protótipos do paraíso, nas cidades de Hakone e Atami. Mais tarde, em 1952, 

adquiriu também uma propriedade em Quioto, completando assim as três áreas onde foram 

construídos os Solos Sagrados do Japão. 

Seu objetivo era construir, com base na Providência Divina, uma terra ideal 

caracterizada pela harmonia entre a beleza natural e a beleza criada pelo ser humano. Este 

Paraíso Terrestre, onde se concretizaria a Verdade, o Bem e o Belo, teria a função de 

protótipo, visando mostrar para toda a humanidade a imagem do mundo ideal que seria 

estabelecido na terra quando chegasse a hora oportuna. 

 

 

Os voluntários e a construção dos Solos Sagrados do Japão 

Em 1945 foram iniciadas as obras em Atami e Hakone. Além dos serviços prestados 

por profissionais, a participação de voluntários vindos de todo o país, em grupos compostos 

por homens e mulheres, com jovialidade e grande disposição, foi fundamental para o êxito do 

empreendimento. 
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Foto 2: Grupo de voluntários escavando o terreno em Atami. 

Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico. 

 

Essas pessoas, que em vocabulário próprio da Igreja Messiânica Mundial são 

chamadas de “dedicantes”, eram representantes de suas regiões, e esse era um dos pontos que 

as motivavam - serem representantes das pessoas que, por algum motivo, não podiam 

participar diretamente desses projetos tão auspiciosos. 

As tarefas eram divididas de acordo com a capacidade de cada um, e variavam desde 

os trabalhos mais pesados até a preparação das refeições. 

Essas pessoas enfrentavam muitas adversidades e dificuldades, principalmente por ser 

uma época de pós-guerra, mas serviam com grande devoção, por estarem concretizando um 

modelo do paraíso para a sociedade. Ofereciam, portanto, o seu trabalho sem nada buscar em 

troca, chegando a levar consigo o alimento e o dinheiro necessários para as necessidades 

durante sua participação. 
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Foto 3: Dedicantes na hora da refeição. 

Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico 

 

Mesmo quando o sentimento de algumas pessoas que chegavam para o trabalho não 

era tão puro, elas acabavam sendo influenciadas pela postura dos demais participantes, 

gerando relatos como: “Não está certo que nós fiquemos sem fazer nada, já que viemos para 

„dedicar‟”. Esse sentimento alastrava-se e refletia-se também na própria postura dos 

profissionais contratados, que passavam a trabalhar considerando estar desempenhando uma 

missão atribuída por Deus.  

As construções jamais se desenvolveram dentro de uma situação financeira favorável. 

Mesmo assim, tudo o que se fazia necessário para dar continuidade ao trabalho sempre 

chegava às mãos de Meishu-Sama no momento oportuno, através das puras e sinceras ofertas 

de gratidão feitas pelos fiéis. 

Os Solos Sagrados foram construídos com a união do amor oferecido pelos fiéis de 

todos os cantos do Japão.  

 

 

A Igreja Messiânica Mundial do Brasil 
 

Segundo Sendas Ribeiro (2009), considera-se que o início oficial das atividades da 

Igreja Messiânica Mundial no Brasil se deu em 1955, quando chegaram ao Brasil dois 
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missionários enviados de uma igreja filial do Japão. Nesse mesmo ano, na cidade de Belo 

Horizonte, foi formado o primeiro membro. 

Ainda conforme dados levantados por Sendas Ribeiro, em 15 de junho de 1962 

Masahisa Katsuno estabeleceu a Sede Central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil em São 

Paulo. Dois anos mais tarde foi adquirido um imóvel na Rua Morgado de Mateus, no bairro 

de Vila Mariana, onde atualmente está localizado o Edifício Mokiti Okada, que abriga as 

atividades das entidades que compõem o grupo. 

Com abrangência ultra-religiosa, a filosofia da religião messiânica no Brasil é 

disseminada por três instituições integradas: Igreja Messiânica Mundial do Brasil; Fundação 

Mokiti Okada e Korin Empreendimentos. 

Além das atividades desenvolvidas pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a 

Fundação Mokiti Okada tem a missão de criar e desenvolver as atividades que coloquem em 

prática a trilogia de Verdade-Bem-Belo da filosofia de Mokiti Okada. Ela atua nas áreas de 

Arte, Educação, Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social, contando para isso com a 

participação de grande número de voluntários. A Korin Empreendimentos, por sua vez, tem 

suas atividades principais voltadas para a produção e distribuição de alimentos através da 

Agricultura Natural, com o objetivo de promover o bem-estar e a saúde dos produtores e 

consumidores, com respeito à natureza e ao meio ambiente. A Korin desenvolve também 

produtos e técnicas focadas no gerenciamento ambiental, visando a diminuir o impacto 

causado ao meio ambiente nos processos de produção, preservando com isso os recursos 

naturais. 

 

A construção do Solo Sagrado de Guarapiranga 

O reverendo Tetsuo Watanabe
3
 afirmou:  

 

Esta construção não é somente para nós. Queremos dedicá-la ao povo 

brasileiro, a todas as nações, certos de que aqueles que aqui chegarem 

reconhecerão que o amor altruísta é a base para a criação de um mundo 

ideal”.(IMMB, 2010, p. 127) 
 

Com o objetivo de preparar sua estrutura física para, no futuro, dar suporte ao 

desenvolvimento das atividades, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil adquiriu, em 1974, 

uma área com trezentos e vinte e sete mil e quinhentos metros quadrados (13,53 alqueires 

                                                
3Tetsuo Watanabe, na época presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 
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paulista), localizado na margem sul da represa de Guarapiranga. A intenção, na época, era 

construir ali a futura sede da instituição. 

 

 

Foto 4: Voluntários ampliando a entrada do terreno. 
Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico. (1976) 

 

No ano seguinte, sob a orientação do então zelador da área, sr. Zenkichi Kojima, foram 

iniciados os trabalhos voluntários para ampliar o acesso e manter o local limpo.  

 

 

Foto 5: Vista aérea da área na época da aquisição. 

Fonte: Arquivo da EMPLASA. (1977) 
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Em junho de 1985 os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Igreja, em 

viagem ao Solo Sagrado do Japão, solicitaram à Terceira Líder Espiritual da Igreja permissão 

para construir, no terreno de Guarapiranga, um altar onde pudessem ser cultuados os 

antepassados dos messiânicos do Brasil, a exemplo do que já existia no Solo Sagrado de 

Hakone. Como resposta, para a alegria e espanto de todos, ela disse: “Precisamos construir 

não só o Santuário dos Antepassados, mas sim o Solo Sagrado do Brasil...”‟. Naquele mesmo 

ano, no mês de setembro, a Líder Espiritual veio ao Brasil em viagem missionária, conheceu o 

local e autorizou o início dos estudos para a construção. 

 A partir de então começaram a ser elaborados ante-projetos e demais estudos para 

concretizar tão grandioso objetivo - edificar o primeiro Solo Sagrado fora do Japão. Em 1987 

foi concluída a construção do primeiro alojamento, para servir de apoio aos membros que 

viessem desenvolver trabalhos naquele local. Em 1989, para ampliar a capacidade de 

alojamento visando o início da implantação do projeto definitivo, foram construídas, em 

madeira, quatro casas provisórias que, no início de sua utilização geraram relatos como o da 

voluntária Antônia Marin da Silva: 

 

Guardávamos materiais de limpeza e plantio embaixo dos porões das casas. 

Vínhamos por prazer e espírito de dedicação. Fazíamos cercas de bambu 
para ornamentar as casas. Eu cortava na medida certa e eles amarravam e 

iam trançando. Não imaginávamos, naquela época, que aquele lugar se 

transformaria num lugar como é atualmente. (IMMB, 2010, p. 14) 

 
 

A importância do trabalho voluntário no processo de aprovação dos 

projetos 

 

Antes do início de qualquer obra é preciso obter, junto aos órgãos oficias responsáveis 

pelo meio ambiente, uso do solo, edificações e etc., as respectivas licenças para a implantação 

dos projetos. Para conseguir essas licenças junto aos órgãos públicos as dificuldades sempre 

foram muito grandes pois, além de tratar-se de área de proteção de mananciais e mata 

atlântica, ela não era servida por redes de água e de esgoto. Além disso o terreno não tinha 

frente para uma via pública, pois o acesso se dava por uma estrada de servidão, passando pelo 

terreno de terceiros, numa extensão de quatrocentos metros, sendo esse fato mais um 

obstáculo para a aprovação da Prefeitura. Na ocasião também foi editada uma portaria no 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ligado 
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ao Ministério do Meio Ambiente, suspendendo toda e qualquer autorização de intervenção em 

área de mata atlântica, o que também veio agravar a situação na época. 

Aos olhos dos técnicos que analisavam nossos projetos existia também uma outra 

condição, não explicita, que era a de crer na veracidade do objetivo de se implantar naquele 

local um “Protótipo do Paraíso”. Eles, que analisavam os projetos, ouvindo sobre a filosofia 

de sua implantação, recebiam como uma ideia maluca de alguns fanáticos ou uma maneira de 

burlar a legislação para ali implantar algo não permitido. 

Enquanto não era obtida a aprovação para o início das obras, como ali era um local de 

criação de cavalos e o terreno estava quase totalmente desmatado, resolveu-se dar início ao 

trabalho voluntário de plantio de árvores para o reflorestamento da área onde não seriam 

implantados edifícios ou instalações especiais do paisagismo. Esse era, na época, o único 

trabalho que poderia ser desenvolvido sem infringir a legislação vigente. 

 

 
 

Foto 6: Plantio na orla da represa. 

Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico. (1990) 

Os trabalhos de reflorestamento avançavam quando, num certo dia, técnicos ligados à 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo vieram inspecionar o local que era 

objeto de pedido de licença ambiental para a implantação dos projetos. Eles ficaram surpresos 

ao verem dezenas de pessoas, incluindo jovens e idosos, homens e mulheres, num esforço 

para desenvolver aquele trabalho voluntário de plantio de mudas de árvores e gramado ao 

longo da orla da represa, e começaram então a entender e a acreditar na seriedade do 
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empreendimento. Assim, passaram a ajudar na condução do processo e na aprovação dos 

projetos. 

 

 

Trabalho voluntário na construção 

 

Vencidas as primeiras etapas das aprovações do projeto, finalmente em 1991 teve 

início a tão esperada obra de construção. 

O trabalho voluntário tomou com isso um novo ritmo pois, além dos esforços que 

eram dispensados para a manutenção do que já havia sido executado, em termos de 

reflorestamento, iniciava-se agora a implantação do projeto definitivo. 

Para atender, de um lado a vontade de participação das pessoas e, de outro, ter uma 

organização que permitisse o desenvolvimento dos trabalhos, as Divisões e Departamentos da 

Igreja estruturaram um programa de Aprimoramento e Dedicação dividido em três tipos, a 

saber:  

a) Dominical, com grupos de 90 pessoas que trabalhavam das 8 às 16 horas. Cada um 

trazia sua própria alimentação; 

b) Finais de semana, para grupos de 40 pessoas, que utilizavam as instalações de 

alojamento e se serviam de alimentos preparados por integrantes desse mesmo grupo, sob 

a orientação de uma funcionária;  

c) Semanal, com grupos de 20 pessoas, no mesmo sistema dos grupos de finais de semana. 

 

Para as obras de terraplenagem, pavimentação, infraestrutura e edificações foram 

contratadas empresas de engenharia e construção, ao passo que os trabalhos de acabamento na 

modelagem do terreno para a implantação dos jardins e o plantio das espécies vegetais do 

paisagismo ficaram a cargo do trabalho voluntário.  
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Foto 7: Inicio das obras civis. 

Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico (1991) 

 

Em 1992 foram inaugurados os prédios do refeitório, com cento e cinqüenta lugares, e 

o alojamento, com cento e oitenta lugares, aumentando a capacidade de receber os 

voluntários. 

Nesse ano também começaram a acontecer mutirões, normalmente aos domingos, que 

exigiam organização especial para receber maior número de pessoas num só dia. O total de 

participantes no mês era, em média, de aproximadamente três mil pessoas. 

Como pudemos observar, o trabalho voluntário esteve presente na construção do Solo 

Sagrado desde a época da aquisição do terreno.  
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Foto 8: Trabalho realizado em mutirão. 
Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico. (1991) 

 

O ministro Rivamberto Morari, que era responsável pelos voluntários do Grupo de 

Mogi das Cruzes, SP, deu seu depoimento sobre o desenvolvimento do trabalho que coube ao 

seu grupo:  

 

A turma de Mogi construiu o Solo Sagrado com alegria, não foi nada com 

sacrifício, foi todo mundo com sentimento de gratidão. Tem árvore lá que 

precisou de 10 pessoas para carregar, às vezes 15, no buraco de um torrão 
para plantar uma árvore cabiam seis pessoas sentadas. Lá não entrava trator, 

caminhão, porque era tudo barranco. As pessoas colocavam o húmus, 

plantavam, viam se aquele era o lado da frente, se era o lado de trás, foi uma 
época de muita alegria. (IMMB, 2010, p. 87) 

 

A cobertura jornalística das atividades que envolviam os estudos e trabalhos voluntários dos 

membros mexeu muito com Antônia Maria Coelho, repórter do Jornal Messiânico na época, 

que assim se expressou: 

 

 Quando entrevistamos os dedicantes é comum nos emocionarmos com os 

relatos, mas não foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, só quando 
estava transcrevendo a gravação é que percebi que cada pessoa com quem 

conversei não estava preocupada consigo mesma, e sim, com um objetivo 

definido e dedicado aos membros que não haviam podido participar. [...]. 
Todas falavam disso tão naturalmente que, no momento da entrevista, eu 

nem percebia a grandeza desses sentimentos. Foi como se Meishu-Sama 

estivesse me mostrando a essência da verdadeira fé messiânica. Senti que, 
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pela primeira vez, entendia o significado da frase: „o Solo Sagrado será 

construído sobre alicerces feitos de amor‟. (IMMB, 2010, p. 43) 
 

O trabalho era envolvente, atraindo também pessoas que não tinham maiores ligações 

com a Igreja, como foi o caso do sr. Agenor da Cunha, motorista de um dos ônibus que 

levavam os dedicantes em caravanas, da região de Mogi das Cruzes e Suzano, São Paulo, para 

o terreno. Ele assim relatou a sua participação:  

 

Estava escalado para uma cidade do interior, mas troquei com um colega 

para vir para cá. Aqui me sinto em paz e tranqüilo. Nas primeiras viagens 
nem saía do ônibus, mas depois que vi pessoas plantando e capinando, achei 

uma atitude bonita e, ao me convidarem, passei a dedicar também, pondo a 

mão na terra. (IMMB, 2010, p. 109) 
 

Vários são os relatos de pessoas que tiveram mudanças de vida através das dedicações, 

como pudemos ver nas palavras da Ministra Alice dos Santos Tomáz, Santos, SP.: 

 

Embora fosse messiânica há mais de vinte e cinco anos, eu vivia criticando 
todo mundo. Meu temperamento terrível elevou minha pressão e acabei 

sofrendo um espasmo cerebral que me deixou sem a fala. Podendo apenas 

pensar, refleti e encontrei na diretriz do ano uma grande oportunidade. 

Conversando com meu superior, decidimos que eu cuidaria exclusivamente 
da formação de caravanas para dedicar em Guarapiranga. Empenhei-me ao 

máximo e, só em 91, nossa área levou cinco mil e quinhentos pessoas para 

dedicar lá.[...]. Foi assim que também eu fui mudando e, ao invés de levar 
queixas ao reverendo, como sempre fazia, passei a contar os milagres que as 

pessoas recebiam ao dedicar em Guarapiranga. (IMMB, 2010, p. 77) 
 

 Quando Geraldino Tacio Dias, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, SP., relembra sua 

participação nas dedicações, assim relata: 

 

Tornei-me membro em 21 de novembro de 1992. Meu primeiro contato com 

a Igreja foi no 1º grande mutirão de jovens, no Solo Sagrado de 
Guarapiranga, em outubro de 1992. 

Uma garota, funcionária da mesma empresa em que eu trabalhava, 

convidou-me para fazer uma excursão no fim de semana. Aceitei mas nem 

sabia para onde, ela só falou que era um lugar muito bonito.  
No dia do passeio eu critiquei, pensando: „Que garota folgada... convida a 

gente para passear e, na realidade, é para carregar peso e plantar‟. Mas tinha 

uma senhora comentando que a sua filha dedicou com sentimento e a vida 
dela melhorou. Aí, pensei: „Se é assim, já que estou aqui vou fazer também‟. 

No encerramento da dedicação, o reverendo Watanabe agradeceu, falando: 

“Este local que está sendo construído é um local para a gente trazer as 
pessoas que a gente quer bem. ” Olhei para a menina que me convidou e 

agradeci”. 

O ministro responsável pela dedicação na Igreja sempre me falava: “Quer 

mudar a sua vida? Dedique”. Isso me incentivava a continuar. O meu 
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propósito de aceitar a dedicação foi o objetivo de salvar meus antepassados e 

construir um local que representasse o Paraíso.  
No fim de semana saía da vida urbana e ficava no meio da natureza, que eu 

gosto muito, e o que é melhor - ainda estava fazendo algo espiritualista. Até 

hoje tem pessoas da minha família que questionam:‟Você está sempre bem, 
não vejo você reclamar de nada...  

Mudei mesmo. Vivia cabisbaixo, achava que todo mundo era melhor que eu 

e realmente, com a busca em conseguir viver o dia a dia com mais alegria, a 

minha mudança pessoal trouxe uma maior autoestima. (entrevista realizada 
em 29/01/2011) 

 

Refletindo sobre sua atuação como voluntário na época, Décio Kenzi Shigueno, Mogi 

das Cruzes, SP. diz:  

 

Minha esposa estava grávida de sete meses e começou a ter problema de 

início de aborto. Quando cheguei ao hospital, os pais dela e a irmã estavam 
ministrando-lhe Johrei

4
. 

Conversando com minha esposa, ela disse: “Se a criança tiver a missão de 

ser útil à Deus, ela virá. Se não, vou perder”. Na hora, deu um estalo e 

comecei a questionar sobre o que eu poderia fazer para mudar tudo aquilo. 
Foi aí que comecei a dedicar e nasceu minha segunda filha. 

Nessa época, foi falado que ia ser construído o Paraíso e a casa dos 

antepassados. Meu pai havia falecido fazia um ano e pouco. Pensei: “Nosso 
pai vai morar num lugar deste. Decidi, vou dedicar de corpo e alma, não 

como troca, mas como gratidão, às duas vidas salvas e ao meu pai”. 

Recordo-me que, quando o ministro chegava, eu já erguia a mão antes 
mesmo dele falar, porque já sabia que ele iria perguntar quem poderia vir. 

Minha esposa, nesta época, também dedicava. Quando a tarefa era pesada, 

ela e as outras mulheres do grupo faziam questão de vir, nem que fosse 

apenas para preparar os lanches. Todo mundo participava. Minha mãe tinha 
outra religião e morava conosco, nesta época. Isto acarretou um grande 

conflito, pois ela achava que por eu ter filhos pequenos, não deveria me 

ausentar tanto. Falava aos meus irmãos que o pessoal da Messiânica estava 
fazendo lavagem cerebral em mim. Chegou ao ponto da minha esposa não 

querer lavar as minhas roupas da dedicação, e de me pedir para escolher 

entre ela e a Obra Divina. Eu escolhi a Obra Divina e concluí o assunto 

lembrando que ela havia me encaminhado, fazendo-a acalmar-se. 
Quando a construção foi concluída, eu falei para a minha mãe que a levaria 

num lugar muito bonito, mas não falei que era no Solo Sagrado. Quando 

chegamos ela achou tudo muito bonito e, em frente do altar dos antepassados 
eu falei para ela: “Mãe, eu peço perdão... a senhora falou que eu tinha 

deixado a família, mas eu queria que o papai morasse num lugar lindo como 

este”. Expliquei que este lugar tinha sido feito para os nossos entes queridos 
e para a população, não tem fulano ou ciclano, se é desta ou daquela religião. 

Minha mãe só chorava. 

Conheço muitas pessoas que faziam parte da nossa equipe, que conseguiram 

mudar o seu destino para melhor. Eu sou o 3º filho da família e sempre fui 
considerado o moleque, mas isto mudou pois meus irmãos, todos formados, 

quando vão fazer alguma coisa perguntam a minha opinião sobre o 

assunto.”(entrevista realizada em 29/01/2011) 

 

                                                
4Prática messiânicade energização pela imposição das mãos. 
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Somente no ano da inauguração do templo, em 1995 o número de voluntários que 

serviram com as próprias mãos passou de setenta e uma mil pessoas. 

 

Outras maneiras de participação 

 

Além da opção de ser voluntário, havia outras formas de participação. Uma delas eram 

as doações de materiais. 

O Sr. Júlio Zerna, da Igreja Santo Amaro, SP, doou trezentos metros cúbicos de terra 

vegetal de um sítio de sua propriedade. 

A Igreja de São José do Rio Preto, SP, doou sessenta caminhões de seixo rolado, após 

apurada pesquisa sobre o que de melhor poderiam oferecer a Deus e Meishu-Sama. Liderados 

pelo Sr. Kazuo Maruyama, responsável da Igreja de Santa Albertina, SP, e coordenados pelas 

ministras Betty Saur e Sirley Riccardi, os membros se mobilizaram em equipe para colher os 

seixos rolados no Rio Grande, na região onde ele separa os municípios de Santa Albertina, SP 

e Iturama, MG. 

 

Foto 9: A obra concluída. 

Fonte: Arquivo do Jornal Messiânico.(2009) 
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A dedicação começava na própria Igreja, com a promoção de eventos que 

arrecadavam fundos para o custeio das pedras, da mão de obra de coleta, do carregamento e 

do frete de transporte até Guarapiranga, que também foi feito por um caminhão cedido pela 

empresa do Sr. Roberto Sivieri. Os membros atravessavam o rio de balsa, percorriam 40 km 

de estrada de terra e faziam o carregamento ajudados por operários contratados, pois o 

trabalho era bastante pesado. O almoço era feito com a dedicação da Sr
a.
 Kyoko, esposa do Sr. 

Kazuo, que nesse dia acordava as 5 horas para que as marmitas estivessem prontas na chegada 

do caminhão. Kyoko Maruyama relatou: “Tenho artrite crônica, mas não sinto nada quando 

faço essa dedicação!” 

Depois de carregados, os caminhões e os dedicantes atravessavam novamente o rio e 

percorriam setecentos quilômetros até Guarapiranga. Os sessenta caminhões somaram 

duzentos e quarenta metros cúbicos (duzentas toneladas) de material. 

O ministro Luís Carlos Santos de Miranda, responsável da Igreja na época, comenta:  

 

Sempre que eu solicitava coisas que pudessem ser úteis para Guarapiranga o 

min. Yuji atendia, e foi muito bom nesse sentido. Uma unidade doava botas, 

tinha unidade que oferecia pedras, como Presidente Epitácio, que mandou 
um caminhão de pedras de rio. Não só eu como os outros ministros, de um 

modo geral, se engajaram, era uma forma de puxar pelos membros, de gerar 

motivação para dedicar, para servir! „Vamos aproveitar essa oportunidade 
que o Solo Sagrado abriu!‟ – dizia. Não era só ir a Guarapiranga dedicar com 

as mãos, uma coisa que para São Paulo era mais fácil, mas, além disso, para 

nós, que morávamos mais distante, era uma outra maneira de servir na 

construção do Solo Sagrado. Era sempre um desafio. “Um trator! Vamos 
pegar esse desafio!” – falei. Então chamei o ministro Takashi Fukumoto, 

pois tinha um tratorzinho na área onde era desenvolvida a agricultura natural 

que já existia lá nessa época. Mas ele falou: “Esse aqui não dá, tá muito 
velhinho! Vamos partir para outro.” Ele achou um muito bom, se não me 

engano em torno de R$ 5.000,00, que foi pintado, trocadas algumas peças e 

reformado para ficar bom, bonito. (...) Acho que, de um modo geral, 

recebemos muitas graças servindo na construção. Por exemplo, a min. 
Suelena Mungo, o min. João, o min. José Roberto, o min. Luiz Henrique, a 

min. Helena Fukumoto na época não eram ministros, mas formaram grupos 

que lideraram esse movimento. Eles cresceram na fé e, assim, ganharam essa 
qualificação como ministros, através desse trabalho. 
 

Além de todas as maneiras de participar, seja através das próprias mãos, doando 

materiais, ferramentas, equipamentos, etc., a maior forma de participação, que abrangeu o 

maior número de pessoas, e sem a qual seria impossível a realização desse empreendimento 

tão especial, foi a financeira. Os recursos necessários para a implantação do projeto foram 

aparecendo também de maneiras diferentes, seja através da doação pessoal, seja através da 
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promoção de eventos como almoços, festas e outros, com a finalidade de arrecadar fundos, 

que sempre eram oferecidos de maneira espontânea.  

 

 

Considerações Finais 
 

O trabalho voluntário na construção do Solo Sagrado de Guarapiranga não objetivou 

preencher brechas criadas ou mantidas pela estrutura social e/ou econômica vigente, mas sim, 

criar novos rumos, novos horizontes, capazes de conduzir as pessoas a descobrirem e viverem 

em um nível mais elevado de civilidade, rumo à felicidade. Não foi, também, um trabalho 

focado unicamente em quem estava em situação de sofrimento ou de necessidade extrema, 

indo além, podendo atingir uma necessidade às vezes não perceptível, possibilitando a 

evolução e crescimento às pessoas que hoje visitam aquele espaço. 

Não queremos dizer com isso que um trabalho tenha sido mais ou menos importante 

que o outro nem que a prática de um dispense a necessidade de praticar o outro, mas sim, que 

são complementares. A falta de um deles com certeza deixa uma lacuna a ser preenchida. 

Embora a maioria das pessoas que participaram desse trabalho fossem membros da 

Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não podemos dizer que tenha sido um trabalho 

“voluntário por religiosidade”, pois o caráter religioso da motivação inicial pode ter existido, 

em muitos casos, mas o resultado do trabalho sempre esteve longe de ser parcial, não ficando 

restrito à filosofia da Igreja Messiânica e nem tampouco à esfera religiosa. 

Um dos valores mais importantes do ser humano, a espiritualidade, pode ser resgatado 

pelo respeito e harmonia com a Natureza e pela admiração do Belo, no conceito mais amplo 

da palavra, através do caráter ecológico de preservação e da condição de lazer contemplativo 

que o espaço denominado Solo Sagrado de Guarapiranga oferece. Esses são alguns dos 

resultados concretos de todo o esforço desenvolvido em Guarapiranga, por tantas pessoas. 

Os conceitos, objetivos e a motivação para o trabalho voluntário ganham novas 

dimensões quando vemos a história dessa construção. 

Como vamos definir que tipo de trabalho voluntário é esse, se não nos valermos da 

premissa de que o ser humano é naturalmente bom? 

Não conseguimos definir a abrangência e a longevidade dos efeitos alcançados por 

esse trabalho, tornando então impossível mensurar o seu resultado. 
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O processo de enraizamento da Igreja Messiânica Mundial no 

Brasil: a implantação de sua liturgia  

The process of rooting of the Church of World Messianity in Brazil: the 

implantation of its liturgy 

Emilson Soares dos Anjos
5
 

Resumo: Este artigo aborda questões relacionadas ao processo de enraizamento da Igreja 

Messiânica Mundial no Brasil considerada como um novo movimento religioso de 

origem japonesa. Precedendo à explanação do processo de transplantação propriamente 

dito, será apresentado um breve histórico da Igreja Messiânica Mundial no Japão. 

Terminados os processos de transplantação, surgiram novas tendências de acomodação 

e diversificação, as quais direcionaram a Igreja Messiânica no Brasil, para um processo 

de inovação, cujos componentes serão apresentados no decorrer deste trabalho. O 

desenvolvimento desses processos está ligado ao fator “aculturação”. 

Palavras-chave: Igreja Messiânica Mundial do Brasil, transplantação religiosa, aculturação, 

liturgia. 

 

Abstract: This article addresses issues related to the establishment of the Church of World 

Messianity in Brazil holistic is considered a new religious movement originated in 

Japan. Following an explanation of the transplantation process, will be presented a brief 

history of the founder of Church of World Messianity and the early years of the liturgy 

after his death. As a final result of the process of transplantation, new trends of 

accommodation and diversification, which directed the Church of World Messianity in 

Brazil for an innovation process, whose components are presented in this paper. The 

development of these processes is linked to the factor “acculturation”. 

Keywords: Church of World Messianity; religious transplantation; acculturation, liturgy. 

 

Introdução 

O presente artigo concentra-se no processo de enraizamento da Igreja Messiânica 

Mundial6, ou seja, a fixação de um novo movimento religioso no Brasil. O método aplicado 

neste ensaio segue o princípio do tipo ideal de Max Weber, cujo potencial holístico se dá pela 

abstração da complexidade real em função de uma sistemática que permite um olhar genérico 

e mais analítico desse processo.  

A IMM surge no Japão, na primeira metade do século XX, em contexto de duas 

guerras mundiais. Durante esse período sofre constantes perseguições políticas que 

culminaram em suspensões e proibições de suas atividades religiosas. Após dezoito anos de 

                                                
5
Doutorando, Mestre e especialista em Ciências da Religião pela PUC-SP e professor da Faculdade Messiânica. 

6A partir daqui, usaremos a sigla IMM para fazer referência à Igreja Messiânica Mundial. Quando se tratar 

especificamente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a sigla a ser usada é IMMB. 

TEMÁTICA 
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atividades no Japão, dá início ao processo de transplantação para outros países, tendo como 

foco os Estados Unidos e o Brasil, cujo ramo brasileiro é o sujeito desse artigo. Este texto 

aponta para as etapas do processo de enraizamento desse grupo religioso, em terras 

brasileiras, e como foram estabelecidos os procedimentos desde a transplantação. 

Assim, diante de levantamentos de fatos concretos, surgem as perguntas: quais foram 

as tendências que percorreram nesse processo? É possível identificar modificações e 

adaptações à realidade brasileira numa determinada fase, especificamente, ou no decorrer do 

processo como um todo? Para facilitar a leitura faremos uma pequena explanação do processo 

histórico da IMMB em cinco fases. 

 

Breve histórico da IMM no Japão 

A Igreja Messiânica Mundial foi fundada, por Mokiti Okada, no dia primeiro de 

janeiro de 1935, no Japão, com o nome de Daí Nipon Kannon Kai, e seu objetivo era a 

“construção do mundo da grandiosa luz”(Okada, 1984, p. 32). Em 1950 receberia o nome de 

Sekai Kyusei kyo, e em 10 de fevereiro de 1955, falece seu fundador, aos 72 anos de idade.De 

acordo com Mokiti Okada, chamado por seus fiéis de Meishu-Sama (Senhor da Luz), a 

criação da IMM tem como objeto um propósito divino, por intermédio do poder de Kannon, 

que, para Meishu-Sama, é a materialização do Deus Absoluto.  

 
Nas escrituras budistas, Kanzeon Bossatsu [Kannon] era considerado como 

materialização da ilimitada piedade que traz a salvação ansiada pelo povo. 

Não existe nenhuma outra divindade que tenha sido alvo tão familiar de fé 
para os povos do Oriente, desde os tempos antigos, a começar pela Índia, 

China e Coréia. A Fé Kannon, no Japão, foi professada indistintamente por 

todas as classes sociais, servindo de tema para poemas e histórias, como 
divindade de grande poder. [...]Kannon aparece em muitas escrituras budistas 

Daijo como encarnação da salvação do mundo [...] a encarnação de Deus, 

tendo ido do Japão para a Índia, onde realizou diversas providências. (Okada, 
1984, pp. 37-39) 

 

 

Nesse sentido, edificada sobre três pilares, Verdade-Bem-Belo, a IMM desenvolve 

várias atividades, dentre as quais se destacam as ações voltadas para a prática do Johrei, que é 

a extinção das doenças por meio da energização pelas mãos; para a agricultura natural e para 

o incentivo das artes por intermédio de cursos de ikebana e de cerâmica; além de exposições 

de obras de arte em museus próprios (nas cidades de Atami e Hakone), conceituados 

internacionalmente. A Igreja Messiânica Mundial do Japão instituiu sua liturgia, baseada nos 

princípios religiosos da época do Fundador, a qual foi aprofundada e sistematizada pela 
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Segunda Líder Espiritual (Nidai-Sama)7.  No período de 1955 a 1962, a pedido de Nidai-

Sama, o reverendo Hideo Sakakibara8 estudou os rituais da religião Oomoto para adaptá-los 

aos cerimoniais litúrgicos da IMM.  

Após a ascensão da Segunda Líder Espiritual Nidai-Sama, em 24 de janeiro de 1962, a 

liturgia ficou centralizada na Terceira Líder Espiritual da Igreja, Sandai-Sama9. Atualmente, 

Kyoshu-Sama é o Quarto Líder Espiritual10e delegou ao então presidente mundial da Igreja, 

Tetsuo Watanabe11, a responsabilidade pela liturgia de todo o mundo.      

 Segundo narrativa da IMM, a liturgia compreende os rituais de cultos regulares; 

cerimônias especiais e ritos de passagem. É denominado culto o ofício religioso direcionado a 

Deus e aos antepassados. Já o termo cerimônia se refere aos ritos ligados tanto às cerimônias 

especiais quanto àqueles ligados à biografia humana.  

De acordo com a Segunda Líder Espiritual Nidai-Sama, por ocasião desses cultos, 

Deus ensina aos messiânicos o modelo da verdadeira harmonia e união entre Ele e o ser 

humano. Isto é, por meio da ritualística das oferendas que são levadas pelos oficiantes até o 

altar, materializa-se o sentimento de gratidão pelo alimento, pela moradia e pelas vestimentas 

necessárias para a subsistência do ser humano. Da mesma forma, os gestos, as orações, as 

palavras e os salmos, simbolizam a manifestação dessa gratidão. Assim, o Céu e a Terra se 

purificariam e o mundo se tornaria melhor de se viver.  

 

O processo de transplantação da IMM para o Brasil  

O processo de transplantação da Igreja Messiânica, cujo histórico principal será 

dividido em cinco fases, obedecerá uma descrição cronológica. A primeira fase, que se 

apresenta no período entre 1955 e 1965, discorrerá do contato da doutrina da IMM no Brasil à 

Fundação da sua Sede Central; a segunda fase, que corresponde aos anos de 1966 a 1975, 

mostrará desde as primeiras publicações até a primeira visita missionária da Líder Espiritual 

no Brasil; a terceira fase, entre 1976 e 1988, abordará a renovação messiânica até a vinda, 

pela terceira vez, da Líder Espiritual para comemoração do 30º aniversário da difusão da 

Igreja Messiânica no País; a quarta fase, ocorrida no período de 1989 a 1995, detém registros 

desde o lançamento da Pedra Fundamental até a inauguração do Solo Sagrado da IMMB, e a 

                                                
7Seu nome civil é Yoshi Okada e atuou como Líder Espiritual a partir de 30/03/1955 até o seu falecimento. 
8O reverendo Hideo Sakakibara (30/01/1926-18/05/2005) assumiu o Gabinete da Liturgia da Sede Geral da 

Igreja Messiânica Mundial do Japão em 1958, três anos após o falecimento do fundador Meishu-Sama. 
9Seu nome civil é Itsuki Okada, filha de Meishu-Sama (4/06/1927-4/9/2013), atuou como Líder Espiritual a 

partir de 24/01/1962 até 4/02/1998. 
10 Seu nome civil é Yoichi Okada neto de Meishu-Sama é o atual Líder Espiritual da IMM. 
11 Na época, presidente mundial da Igreja Messiânica, (7/12/1940-5/10/2013). 
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quinta e última fase, tem início em 1996, com a Consagração dos Santuários, pela Líder 

Espiritual, e estende-se até 2009, com a autorização para a construção da segunda etapa do 

projeto do Solo Sagrado. O volume de informações descritas em cada fase é desigual, porque 

existem momentos em que as condensações de informações são maiores em uma e menores 

em outras. 

 

A primeira fase(1955 – 1965)- os elementos centrais que serão trabalhados nesta fase 

são os primeiros anos do contato da doutrina em terras brasileiras e a atuação dos primeiros 

missionários até a fundação da sua primeira Sede Central.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ao serem retomadas as relações entre o Brasil 

e o Japão, teve reinício a imigração para agricultores. Grande número de japoneses veio para 

o Brasil, ora participando de companhias de imigração constituída com base nos planos de 

governo, ora trabalhando nas frentes de desenvolvimento agrícolas, ou ainda, sendo chamados 

por agricultores particulares já estabelecidos ou por corporações agrícolas. 

A tendência das imigrações nos anos de 1950 no Brasil era para o desbravamento das 

matas praticamente virgens do Amazonas e do interior de São Paulo ou a participação em 

atividades agrícolas nas fazendas, por um período de tempo definido em contrato. As 

diferentes condições, como o clima, a vegetação e a paisagem, além dos berços culturais, 

religiosos e sociais, com seus respectivos usos e costumes, demandaram certas adaptações no 

projeto e no funcionamento da Igreja Messiânica no Brasil. 

Religião universal, a IMM começou a se expandir pelo mundo a partir do ano de 1955. 

Dentre os países em que a Instituição se estabeleceu encontra-se o Brasil, que sofreu um 

processo de transplantação da doutrina. A IMM, ao se estabelecer no Brasil, ainda não tinha 

uma infraestrutura apropriada e este é o motivo pelo qual, nos primeiros quinze anos, a Igreja 

Messiânica teve crescimento pequeno, mas gradativamente foi se adaptando à nova realidade 

do Ocidente.  

Quando os primeiros missionários chegaram para fazer difusão no Brasil, as unidades 

religiosas, no Japão, entronizavam o modelo Daikomyo Nyorai12para a imagem da Luz 

Divina. Entretanto, em 1953, quando inicia-se a difusão nos Estados Unidos, o fundador 

autorizou que a reverenda Kioko Higuti, responsável pela difusão naquele país, levasse outro 

modelo de imagem da Luz Divina, dizendo: “No exterior, pode ser a imagem Komyo”.13 A 

                                                
12 Classificação superior do paraíso no Budismo. 
13 Luz Divina 
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justificativa para a mudança de imagem é que esta última deveria ser utilizada em locais onde 

se inicia uma nova difusão da igreja. 

Em 1954, o primeiro membro a difundir a doutrina messiânica em terras brasileiras 

chama-se Teruko Sato, uma jovem de 18 anos de idade, natural da província de Okayama. Ela 

embarcou para o Brasil com a família Fujimoto. Com autorização do responsável da Igreja, na 

região em que vivia no Japão, ela trouxe na bagagem uma imagem Komyo Nyorai,uma foto 

do fundador e dez Ohikari14e desembarcou em Belém indo residir no assentamento da colônia 

de Manacapuru, distante 80 km da capital Manaus, no Amazonas. 

Já de 1955 a 1961, foram enviados seis membros pioneiros, como voluntários para 

fazer difusão da Igreja Messiânica no Brasil, com o apoio de suas respectivas Igrejas do 

Japão, contando apenas com a anuência da Sede Geral da IMM. As despesas de visto de 

imigração, transporte marítimo e estabelecimento de moradia no Brasil foram assumidos e 

arrecadados pelos próprios viajantes. Pode-se dizer que a difusão era desenvolvida pela livre 

iniciativa dessas igrejas autônomas japonesas, com a orientação de seus responsáveis, que 

eram contemporâneos de Meishu-Sama. De acordo com o artigo “Pioneiros japoneses no 

exterior do Japão” (1986, pp. 430-447), as frentes de difusão se estenderam pelo Sudeste e Sul 

do Brasil, por meio da dedicação desses voluntários pioneiros, em terras de Minas Gerais, 

Paraná e São Paulo. 

 A partir de nove de agosto de 1955, dois missionários pioneiros: Shoda e 

Nakahashi,15após desembarcarem na cidade de Santos, seguiram para a cidade de Guarulhos 

onde se radicaram e alugaram uma casa para ser a igreja em São Paulo. Na chegada, eles 

encontraram um imigrante que lhes informou onde morava um pequeno comerciante japonês 

que estava alugando uma casa. Eles ficaram por apenas quatro meses no local, onde 

ministravam Johrei (individualmente) a uma média de quarenta pessoas por dia. Mas, nem 

tudo transcorreu tranquilamente, e eles passaram por dificuldades diversas. Entre elas, 

precisaram encerrar o atendimento, pois não tinham registros jurídicos de pessoas religiosas e 

nem carta de apresentação.  

Nesse ínterim, por intermédio de um jornal editado pela colônia japonesa, Nakahashi 

conheceu o Sr. Otsuo Baba (1894-1972), que residia em Belo Horizonte. Segundo o Sr. Otsuo 

Baba, Nakahashi apresentou-lhe o Johrei e deixou-lhe alguns Ensinamentos de Meishu-Sama. 

Nessa época Baba, passava por dificuldades e leu o volume sobre Religião por onze vezes. 

                                                
14 Letra escrita por Mokiti Okada, em ideograma japonês, que significa (LUZ). É outorgado ao fiel da Igreja 

Messiânica em que lhe é permitido ministrar o Johrei (energia através das mãos). 
15 Os jovens Nobuhiko Shoda (1929-2007) e Minoru Nakahashi (1937-2012) vieram pela Igreja Seiko, de Kyoto, 

em 1957. 
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Percebeu que tinha havido melhora em sua vida e reconheceu, então, a existência de Deus. 

Assim, teve início, a difusão em Minas Gerais. Surgiram muitos milagres com o ato do Johrei, 

e o Sr. Otsuo se tornou o primeiro membro messiânico do Brasil em quinze de setembro de 

1955, seguido de vinte pessoas, entre elas familiares e amigos. No final do ano ocorreu um 

problema com a polícia16 e as atividades de Johrei não puderam mais continuar publicamente. 

Por indicação do Sr. Baba, Nakahashi se transferiu para Curitiba, PR. 

Em 1958, as atividades de tradução começaram a dar seus primeiros passos. 

Voluntariamente, o então membro pioneiro Ricardo Tatsuo Maruishi e familiares, na época 

residentes em Londrina, faziam difusão pioneira no sul do País, traduzindo ensinamentos e 

orientações.  

Lembramos aqui também, que a IMM no Japão chamava-se Sekai Kyusei Kyo, que 

inicialmente no Brasil foi denominada erroneamente de messianita e não messiânica. Esse 

engano se deve ao fato gerado pela dificuldade na tradução do idioma japonês diretamente 

para o português. Traduzia-se então, as publicações do inglês para o português uma vez que a 

IMM já havia se instalado nos Estados Unidos. Portanto, o nome messianita não se oficializou 

devido à tradução errônea da palavra messianity em inglês, que foi adotada pelos pioneiros 

durante o período inicial da comunidade messiânica no Brasil. A partir daí, foi utilizada a 

nomenclatura atual “messiânico”.  

Em 1960, a difusão da Igreja Messiânica se restringia à região Sul e à Grande São 

Paulo. Mais tarde, a atividade missionária se estende para o interior de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  Nos anos de 1962, a primeira sede provisória da Sede Central foi instalada na cidade 

de São Paulo com o nome de Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Em 10 de julho do mesmo 

ano, chegou ao Brasil o primeiro grupo de jovens integrantes da IMM. Estes receberam 

preparação de um ano na Sede Geral (Japão) e foram enviados para promover a expansão da 

fé messiânica no Brasil.  

Por volta de 1963, na aurora da difusão, o número de membros não chegava a 2.000, 

sendo 1.071 descendentes de japoneses e 589 de outras nacionalidades. Nessa época, os cultos 

eram realizados mensalmente na Sede Central IMMB e no idioma japonês, e recebia 

normalmente entre cem e duzentos participantes de São Paulo e Paraná. (Yamamoto, no prelo 

s. d., pp. 225-226) 

                                                
16Segundo os registros da família Baba, um senhor que tinha a doença Fogo Selvagem ficou curado recebendo 

Johrei. Isso levou os seus médicos a denunciar o fato à polícia, que determinou o fim da prática do Johrei na 

cidade. Segundo depoimento de Ricardo Tatsuo Maruishi em 1980, naquela época ainda existia pessoas da 

colônia japonesa que criticavam negativamente o Johrei praticado pela Igreja Messiânica. 
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Em 21 de fevereiro de 1964 a Igreja Messiânica foi reconhecida judicialmente, 

enquanto instituição religiosa, passando a denominar-se Igreja Messiânica Mundial – Sede 

Central do Brasil. Nestas condições, no dia 28 deste mesmo mês, o reverendo Massahisa 

Katsuno desembarcou no Brasil e foi empossado como o primeiro presidente da IMMB. Ele 

aqui permaneceu até o início de abril, sempre orientando e formando as pessoas nos seus mais 

diversos aspectos.  

A partir daí a difusão começou a tomar impulso no Rio de Janeiro. Até então, a grande 

maioria dos membros era de descendência japonesa, cuja frequência chegava a (60,7%), mas 

com a expansão naquele Estado, onde havia poucos orientais, as atividades voltadas para 

brasileiros natos se desenvolveram bem, invertendo-se a proporção dessa frequência. Nesse 

sentido, davam-se os primeiros passos para uma adaptação. Em 1965, muitos fatos 

importantes marcaram a IMMB, que se preparava para a inauguração de sua Sede Central em 

São Paulo.  

No dia 17 de julho deste mesmo ano, o presidente da IMM reverendíssimo Massakazu 

Fujieda da IMM, e sua comitiva, representando Kyoshu-Sama, chega ao Brasil para a 

solenidade de fundação da Sede Central, tendo como marco a Cerimônia de Entronização da 

Imagem da Luz Divina. Sobre o significado da instalação oficial da Igreja Messiânica no 

Brasil foi publicado um artigo na Revista Glória, (jun/ jul/1965, nº1, p.1)cujo trecho 

descrevemos a seguir: “Esta instalação oficial representa uma nova etapa de alta significação 

para a Igreja e, para nós, uma grande provação. Ela não é o ponto final e sim o ponto inicial. 

Devemos preparar-nos, ficar em condições ideais para a grande e nova jornada. ” 

No dia seguinte à entronização, foi realizado um congresso no Ginásio do Ibirapuera 

denominado Solenidade Comemorativa da IMMB com a presença de 16.000 participantes. 

Nota-se que nesta época a Igreja contava apenas com 2.000 membros.     

Após a visita missionária do presidente mundial, Revmo. Fujieda, e o estabelecimento 

da Sede Central em imóvel próprio, a expansão da Igreja entre os brasileiros cresceu muito, 

bem como a frequência aos cultos, demandando a adoção do idioma português. A partir de 

outubro, a missa mensal passou a se denominar culto mensal em ação de graças (ibid. 1969, nº 

35, p.11) passando a ser realizada em dois horários, pela manhã em português e à tarde em 

japonês. A frequência foi aumentando cada vez mais e consequentemente o espaço e o tempo 

para a realização dos cultos, tornaram-se ínfimos, não comportando mais o número tão grande 

de membros. 
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A segunda fase (1966 – 1975) serão abordadas as primeiras obras escritas, o início da 

Fundação Mokiti Okada e a primeira visita da Líder Espiritual da IMM no Brasil. Segundo o 

chefe da Secretaria de Tradução da IMMB
17

, o número de escritos que Mokiti Okada legou é 

de 2.500 Ensinamentos redigidos e 4.000 poemas waka. Os Ensinamentos foram escritos em 

forma de crônicas e teses, cujos conteúdos refletem a preparação espiritual que Mokiti Okada 

preocupava-se em fazer, para interpretar os conteúdos de tudo que ouvia no rádio e lia nos 

jornais, mesmo em época do pós-guerra. Com a máxima seriedade transmitia suas 

interpretações que hoje estão adaptadas em Ensinamentos. 

Nos idos de 1935 e 1940, Meishu-Sama escrevia para revistas, boletins e jornal que 

eram destinados a vários públicos. No Brasil, o primeiro veículo de comunicação da igreja, o 

órgão oficial “Glória”, que iniciou o caminho da difusão através das publicações de 

ensinamentos, e circulou de janeiro de 1965 a julho de 1966 em formato de tabloide, e de abril 

de 1967 a outubro de 1969 no formato de revista.  

A primeira publicação oficial da IMMB, o livro “Fragmentos dos Ensinamentos de 

Meishu-Sama”, datado de 1967, foi traduzida do inglês para o português e relançada com o 

título “Os Novos Tempos”. Já os primeiros livros traduzidos do idioma japonês para o 

português são: “Alicerce do Paraíso”, “Luz do Oriente”, “Ensinamentos de Nidai-Sama” e 

“Reminiscências de Meishu-Sama”.  

De 15 a 18 de maio de 1969, foram realizados os cultos de entronização da imagem no 

novo prédio da atual Sede Central do Brasil, à Rua Morgado de Matheus, 77, Vila Mariana – 

São Paulo. A partir daqui, a IMMB começou a experimentar uma expansão intensa e se 

transformou numa religião multiétnica. 

Em primeiro de abril de 1971, o Conselho Deliberativo da IMMB aprovou nova 

diretriz na liturgia, tornando obrigatório o uso da língua portuguesa em todos os atos, 

documentos, cânticos e solenidades da Igreja Messiânica no país, conservando-se a oração 

Amatsu-Norito em japonês arcaico, para preservar a pureza das vibrações espirituais nela 

contidas. 

Neste mesmo ano, também, teve início no Brasil a prática da Agricultura Natural 

baseada nos princípios de Mokiti Okada, que visava o enriquecimento do solo a fim de que 

seus nutrientes tornassem a planta resistente a pragas e doenças. Através da experiência 

adquirida com o passar dos anos, e graças ao sucesso que esta atividade obteve, surgiram 

                                                
17Manabu Yamashita, chefe da Secretaria de Tradução da IMMB, e reverendo da mesma instituição. 
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novos e maiores desafios, sendo o principal deles levar saúde ao maior número possível de 

pessoas. 

Como em todo processo de adaptação sempre existem rupturas, logo após a 

inauguração, Minoru Nakahashi, um dos missionários japoneses, deixou a IMMB e fundou a 

religião Luz do Oriente, em 15 de junho de 1973. Mais tarde, lançou vários livros em 

português relacionados à literatura do Fundador e coloca-os a venda em grandes livrarias do 

país, à disposição do público não messiânico. O primeiro da série intitula-se “A arte do 

Johrei”. 

Por outro lado, a Igreja Messiânica, apesar desses impasses vinha se desenvolvendo a 

passos firmes. Em 1974, ocupando o cargo mais alto na hierarquia da IMMB na época, o 

dirigente espiritual da Igreja Noburo Kambe, anuncia aos fiéis, a construção do protótipo do 

Solo Sagrado, durante o culto de ano novo do mesmo ano.  

Outro ponto importante neste período foi criação do Kaishiki-Goshi18, o registro de 

antepassados dos membros da Igreja Messiânica do Brasil no Solo Sagrado do Japão. 

Segundo narrativa da liturgia da época a inscrição deste registro significava a mudança no 

modo de cultuar os antepassados nos moldes da doutrina messiânica. A inscrição dos 

ancestrais pelo Kaishiki-Goshi equivaleria ao ingresso desses antepassados, como membros 

da igreja no mundo espiritual. 

No início da década de setenta, o Brasil começou a ter um crescimento vigoroso em 

número de fiéis. E conforme Matsue (2002, pp. 1-19) pesquisadora de um artigo da Igreja 

Messiânica, em relação aos missionários brasileiros no Exterior, ao mesmo tempo em que a 

Igreja Messiânica enfatiza o papel dos membros na construção e efetivação do projeto da 

"Cidade da Nova Era" no Brasil, a Igreja Messiânica tem incentivado e desenvolvido um 

programa de treinamento para missionários brasileiros.  

No primeiro período de difusão (1950~1970), a Igreja Messiânica enviava somente 

missionários japoneses para trabalharem nas filiais fora do Japão. Porém, a partir do ano de 

1971, os brasileiros seminaristas, após passarem por um programa de treinamento no Japão, 

começaram também a fazer difusão em outros países.  

Ainda segundo Matsue, estes jovens foram enviados ao Japão para um curso, 

inicialmente, de um ano para estudar a língua japonesa e a filosofia de Okada em detalhes. Ao 

finalizar o curso, eram enviados de volta para o Brasil, ou para um terceiro país, para trabalhar 

como missionários. 

                                                
18A partir de setembro de 1979, mudou-se alguns elementos de sua estrutura e maneira de cultuar mais 

facilmente, passando a denominar de Sorei-Saishi, que utilizado atualmente. 
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Desde então, jovens de aproximadamente quatorze países (Argentina, Brasil, China, 

EUA, Havaí, Coreia, Peru, Taiwan, e recentemente Angola e Sri-Lanka) participaram deste 

treinamento no Japão. Ao todo, cerca de trezentas pessoas participaram do programa, dos 

quais 90% eram os brasileiros. Vale ressaltar que, dentre esses estrangeiros, somente os 

brasileiros demonstraram interesse em realizar trabalho missionário em um terceiro país. 

Completando vinte anos desde o início da difusão da doutrina messiânica no país, 

começou a preparação para receber a primeira visita missionária da Líder Espiritual Kyoshu-

Samano Brasil. No dia 8 de novembro de 1974 desembarcou no Rio de Janeiro começando 

uma grande e extensa programação de sua visita missionária em solo brasileiro.  

 

Já na terceira fase (1976 – 1989), os elementos centrais que serão abordados são a 

renovação messiânica, a terceira vinda da Líder Espiritual pela comemoração do 30º 

aniversário da difusão da Igreja Messiânica no País.  

A partir de março do ano de 1976, a Segunda Líder Espiritual da IMM, determinou 

que, em todos os altares messiânicos, a Imagem da Luz Divina (Daikomyoshinshin)19, deveria 

ser a mesma em todo o mundo, igual ao do Solo Sagrado do Japão. No dia 5 de março de 

1976, realizou-se solenemente a entronização da imagem da Sede Central do Brasil, 

concluindo assim a “renovação messiânica”,  

No dia sete de setembro de 1976, o Conselho Deliberativo da Igreja Messiânica, 

reuniu-se na Sede Central para eleger o novo dirigente espiritual da IMMB. Foi eleito para o 

cargo de dirigente espiritual, o reverendo Tetsuo Watanabe e, para assessor especial, o 

reverendo Katsumi Yamamoto.
20

 A partir daí Tetsuo Watanabe definiu a nova estrutura da 

IMMB, dividindo a organização administrativa em quatro departamentos: Difusão, 

Administração, Contabilidade e Tradução, que foram apresentados aos fiéis no culto mensal 

de agradecimento do mês de outubro de 1976.  

Segundo artigo relatado no Jornal Messiânico “A nova estrutura da IMMB” (1976, nº 

49, p.3), nesse período, a atividade de tradução da IMMB começou a ser sistematizada. Até 

então a maior parte da tradução realizada era utilizada em materiais de uso imediato como 

brochuras e panfletos informativos voltados aos brasileiros que se interessavam pelos 

benefícios obtidos pelo Johrei. 

                                                
19Traduzindo: “Deus verdadeiro da grande luz do dia”. Estas letras foram escritas em 1957, pela Segunda Líder 

Espiritual Nidai-Sama, após a ascensão do fundador. 
20Katsumi Yamamoto (1933-2012), em 1961 vindo da Igreja Daijo, de Osaka, Japão.  
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Já em 1977, a Terceira Líder Espiritual Kyoshu-Samae sua comitiva vieram pela 

segunda vez ao Brasil para participar de diversas atividades missionárias e culturais. No dia 

sete de maio, participaram da realização do congresso messiânico no Maracanãzinho, Rio de 

Janeiro, com a participação de 16.000 pessoas vindas de várias partes do Brasil e uma 

delegação da Argentina. No dia oito de maio, participarem da inauguração oficial da Igreja 

Brasília, com a presença de 3.600 messiânicos. No dia doze, realizou uma conferência de 

missionários com a presença de 3.500 membros ativos do Brasil e 33 da Argentina. Depois, 

participou da inauguração da III Exposição de Belas Artes Brasil-Japão, em São Paulo. Estes 

foram pontos culminantes desta visita. (Ibid.,1977, nº 56, p. 1).         

Em 1980, a IMM completava vinte e cinco anos de difusão no Brasil. Daí pensou-se 

desenvolver o plano de construção de centros de aprimoramentos e formação de recursos 

humanos com o objetivo de incrementar o sistema de aprimoramentos e ampliar o campo de 

dedicação e participação dos membros, desenvolvendo pesquisas nos campos cultural e 

educacional por intermédio dos centros de aprimoramento servir à sociedade. Com esse 

intento foi inaugurado em 1982 o novo prédio da IMMB e da Fundação Mokiti Okada, anexo 

à nave, que é utilizado atualmente pela IMMB e suas coligadas. 

Após oito anos, em 15 de setembro de 1985, a Terceira Líder Espiritual Kyoshu-Sama, 

Itsuki Okada, veio pela terceira vez ao Brasil para participar do Culto de Pedido de Prece, 

comemorativo do cinquentenário de Fundação da IMM e do trigésimo aniversário de difusão 

da doutrina messiânica no Brasil, realizado no altar provisório em Guarapiranga, São Paulo, 

com a presença de 50.000 pessoas, que vieram de diversas partes do País e do exterior.  

 

Na quarta fase (1989 – 1995) o elemento central foi a preparação do Lançamento da 

Pedra Fundamental do futuro Solo Sagrado até a inauguração do Templo Messiânico em 

Guarapiranga. Visando à construção do Solo Sagrado em Guarapiranga, foi realizado no dia 

17 de setembro de 1989, a Cerimônia de Lançamento da Pedra fundamental do Solo Sagrado, 

em Guarapiranga, São Paulo. 

Como se projetava a ideia da inauguração do protótipo do Solo Sagrado do Brasil em 

Guarapiranga, começou-se a pensar em como seria a liturgia adequada para ser aplicada no 

Brasil, não fugindo da forma idealizada por Meishu-Sama.  

Segundo Watanabe, presidente da IMMB, chegava o momento de corresponder ao 

movimento de construção do Solo Sagrado de Guarapiranga e preparar a difusão mundial. 

Iniciando-se com a exploração dos rituais litúrgicos da Igreja Messiânica, e sem se prender 
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aos rituais antigos e tradicionais do Japão, buscou-se uma forma de seguir os costumes de 

cada povo, das várias regiões do mundo; levando em conta o contato direto com a sociedade, 

mas respeitando o modo de vida e as circunstâncias religiosas de cada local. 

Na época, o presidente da Igreja Messiânica do Brasil solicitou ao Chefe do Gabinete 

da Liturgia da Sede Geral da Igreja Messiânica Mundial, Hideo Sakakibara, que viesse para 

orientar sobre a futura liturgia que estava em vias de ser adotada em nosso País. Essa 

solicitação foi atendida, e em novembro de 1990, o Rev. Sakakibara conduz os primeiros 

passos da sistematização da liturgia brasileira. Sakakibara acreditava que a forma, o gestual e 

o vocabulário são elementos importantes nos cerimoniais litúrgicos de uma religião, mas a 

postura espiritual que está na sua origem é uma condição imprescindível. 

 Tetsuo Watanabe, presidente da IMMB na época, solicitou aos componentes da 

comissão para levantar várias sugestões, para melhor adequar a liturgia no Brasil. Dentre estes 

pedidos, sugeriu também que se estudasse a liturgia de outras religiões, visando às 

vestimentas litúrgicas, orações, inclusive aos objetos dos rituais que seriam utilizados no 

templo do Solo Sagrado em Guarapiranga. 

E em 9 de novembro de 1995, foi realizada a cerimônia de Entronização das Imagens 

dos três santuários: Deus, Meishu-Samae Ancestrais no Solo Sagrado da IMMB, em 

Guarapiranga – o primeiro Solo Sagrado da Igreja Messiânica fora do Japão. E após a 

entronização das três imagens, foi realizado o culto de inauguração nos dias 11, 15 e 18 do 

mesmo mês com a participação de mais de 130.000 pessoas. Por intermédio das orientações e 

o esforço da comissão de liturgia, houve um resultado relevante, em que ocorreu uma 

combinação harmoniosa tanto nas vestes como nos cerimoniais, fazendo a intersecção da 

cultura do Oriente com a do Ocidente. 

A partir dessa cerimônia de entronização dos santuários, todos os antepassados das 

famílias dos membros registrados no Santuário dos Antepassados do Japão passaram a ser 

cultuados no Santuário dos Antepassados do Brasil. Isto é, deu-se início aos ofícios religiosos 

diários e mensais, direcionados aos antepassados dos membros da Igreja Messiânica no Solo 

Sagrado do Brasil. Com isso, todas as solicitações enviadas pelos membros para registrar e 

cultuar seus antepassados são atualmente realizadas no Japão e no Brasil.  

 

A quinta e última fase (1996 – 2009) apresentamos como elemento central a presença 

da última viagem missionária da Líder Espiritual, Itsuki Okada, e da vinda da primeira visita 

do Quarto Líder Espiritual ao Brasil. Apesar de o Solo Sagrado ter sido inaugurado em 1995, 
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sua consagração só foi oficializada em outubro de 1998, com a vinda da Líder Espiritual, 

Itsuki Okada, pois, na época da inauguração, encontrava-se impossibilitada de viajar para o 

Brasil. Devido à idade avançada, a Terceira Líder delega a posição do trono de Kyoshu (cargo 

do Líder Espiritual da IMM) ao seu sobrinho Yoichi Okada, que tem a missão de dar 

continuidade aos legados da direção máxima da Igreja. 

De acordo com uma edição especial lançada pela Revista Izunomê com o artigo “A 

chegada de Kyoshu-Sama ao Brasil” (nº 23, pp. 4-21), a primeira visita missionária de Yoichi 

Okada como o quarto Líder Espiritual da IMM ao Brasil ocorreu no dia 29 de outubro de 

2009. Ele veio acompanhado da esposa, senhora Mayumi, e da comitiva. Participaram, nos 

dias 1º e 2 de novembro, do Culto às Almas dos Antepassados, no Solo Sagrado de 

Guarapiranga, ministrando o Johrei coletivo a todos e, em seguida surpreendeu os 

participantes ao proferir sua orientação em português para mais de 50.000 pessoas, de todo o 

Brasil, e cerca de 450 messiânicos vindos do exterior, representando 33 países. 

 

Discussão 

O que nós podemos entender sobre os desafios que a igreja tem enfrentado no seu 

processo de inserção na cultura brasileira?Trata-se de uma problemática teoricamente 

abordada pelo conceito da transplantação religiosa, que se refere à questão da relação que 

estuda o conteúdo gerado numa cultura original e a manutenção destes, o mais fiel possível, 

na cultura anfitriã.  

Como processo da transplantação religiosa envolve certas modificações, a questão é 

verificar se essas mudanças comprometeram, ou não, a transmissão do conteúdo e a função do 

produto final transplantado. A discussão sobre essa questão é sujeito dessa parte final. Para 

isso, vamos resgatar a teoria de Martin Baumann sob a transplantação religiosa, embora ela 

não explicite e nem complementa totalmente os elementos. 

Isto é, a teoria oferece material suficiente para aproveitar-se desse conceito, buscando 

elementos de explicação para o fato específico tratado sobre o processo de transplantação para 

outra cultura. 

 

As tendências e a consequência do processo de transplantação 

Na medida em que o corpo sacerdotal passa por uma transformação, incluindo cada 

vez mais brasileiros, caracteriza-se uma concessão da igreja ao novo contexto cultural, que 

agrega novos sacerdotes. A igreja é a variável dependente, pois ela reage ao novo contexto 
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cultural abrindo-se para um novo público, que não é japonês. Nesse sentido a conversão 

implica que esse público aceite a oferta cultural religiosa que ora se apresenta. 

Não é pretensão da igreja, que os brasileiros assumam os padrões japoneses, pelo 

contrário, ela começa a dar sinais de abertura cultural, porém discretamente. Mas se houver a 

necessidade de se aprender o idioma japonês para entender as escritas, obviamente esse novo 

público irá fazê-lo. Por outro lado, a igreja poderá decidir que a partir de certo ponto, não será 

mais necessário esse aprendizado, pois os textos serão traduzidos a fim de facilitar a 

conversão de novos brasileiros.  

Isso implica reformulação que, para Baumann pode ser um autodesenvolvimento 

inovador, pois no momento em que a igreja passa a editar seus ensinamentos, no idioma 

anfitrião, tem como tema central a criação de formas e interpretações inovadoras recém-

surgidas. Uma invenção religiosa significa uma mudança em sua própria tradição, uma vez 

que, confrontada com a cultura anfitriã, no processo de transplantação, é mais uma etapa do 

processo de evolução histórica da religião. 

 

Balanço das manutenções e modificações no processo de enraizamento 

Os elementos de uma religião transplantada não podem ser colocados em discussão, 

pois existem elementos tão centrais que compõem uma religião, que, se fossem adaptados 

para a cultura anfitriã causariam modificações irrecuperáveis que afetariam o sistema da 

religião como um todo. Em outras palavras, é mais fácil abrir mão dos modelos considerados 

periféricos ou secundários, do que excluir ou modificar elementos centrais. 

Podemos concluir que religiões são sistemas simbólicos, que todos os elementos são 

inter-relacionados, se uma coisa muda outra muda também, e isso vale para qualquer situação 

da Igreja Messiânica em geral.   

 

Considerações finais 

No decorrer das cinco fases descritas, percebemos um processo de enraizamento da 

Igreja Messiânica Mundial no Brasil considerada como um novo movimento religioso de 

origem japonesa. Esse levantamento do desenvolvimento histórico acima mencionado, 

mostra-nos tendências características de uma religião no processo de enraizamento na cultura 

anfitriã, e pode ser um bom exemplo para ilustrar uma dessas adaptações. 

Houve, portanto uma diversificação e uma acomodação em relação ao Japão. Com o 

passar do tempo e em consequência da aculturação houve o processo de inovação e adaptação 
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não só aos costumes, mas também ao idioma anfitrião. A própria tradução para o idioma 

português é uma possibilidade de garantir a expansão da religião. 
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Memória e Identidade: reflexões pessoais e historiografia da 

religião messiânica no Brasil  
Memory and Identity: personal reflections and historiography of messianic 

religion in Brazil 

 

Andréa Gomes Santiago Tomita
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Resumo: Neste artigo, busco apresentar conhecimentos sobre métodos de história e seus 

pressupostos relacionando-os com a pesquisa sobre identidade e análise do processo de 

integração cultural e religiosa da Igreja Messiânica do Brasil (IMMB). Ao longo do 

texto, introduzo reflexões pessoais como elementos de articulação teórico-prática para 

leituras dirigidas sobre memória, história oral, identidade e história do tempo presente. 

Palavras-chave: Métodos de história, história oral, memória, identidade, religião messiânica. 

 

Abstract: This paper presents ideas regarding historical methodologies and their assumptions 

related to research about identity and analysis of the cultural and religious integration 

process of the Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), known as Sekai Kyusei 

Kyo in Japan. Personal reflections serve as part of the theoretical and practical 

articulation of directed readings on memory, oral history, identity and history of the 

present time.  

Keywords: historical methods/methodologies, oral history, memory, identity, messianic 

religion. 

 

 

Minha primeira experiência na realização de entrevistas como metodologia de 

pesquisa acadêmica se deu junto a adeptos da nova religião japonesa Perfect Liberty (PL), por 

ocasião dos estudos de mestrado. Conheci um mundo novo não somente no tocante aos 

preceitos e história da PL. Por meio das entrevistas, pude captar as percepções dos sujeitos, 

suas formas de apropriações e significações de novos conceitos religiosos e culturais 

absorvidos pelos fiéis sem ascendência japonesa. A experiência de realizar entrevistas foi 

valiosa em vários sentidos.  

 No doutorado, quando cursei a disciplina de “Questões de Método em História”, pude 

estudar sobre a metodologia de entrevistas. Neste artigo, pretendo apresentar os referenciais 

teóricos no âmbito da historiografia que nortearam as entrevistas junto a interlocutores 

                                                
21 Doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Coordenadora do Curso de 

Teologia da Faculdade Messiânica. [andreatomita@hotmail.com]. 
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messiânicos e que foram de grande utilidade para a identificação de importantes elementos do 

processo de integração da religião messiânica no Brasil. 

 

 

Pressupostos sociais e individuais da memória 

 Em seu trabalho sobre memória coletiva e individual, Halbawachs convida-nos a um 

agradável e lúcido passeio por nossas próprias lembranças e recordações. Partindo de 

situações cotidianas, nos mostra que “nunca estamos sós (...) porque temos sempre conosco e 

em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem” (1990, p.26).  

 É bem verdade que ao revisitarmos nossas recordações não o fazemos sozinhos pois 

nos deslocamos por entre vários grupos. Contudo, conforme nossa postura de mundo, 

reconhecer que o encontro em si de muito das ideias e modos de pensar que não se teria 

chegado sozinho – pode ser motivo de frustração ou humildade diante do mundo.  

 A visão de Halbawachs sobre os pressupostos sociais e individuais da memória me 

suscitou “lembranças” sobre as quais peço licença para usar como ponto de partida desta 

reflexão inicial. 

 Há uma fase de minha vida que conheço muito mais por meio de relatos de memória 

coletiva do que de memória individual. Ou seja, tenho muito mais interferências coletivas do 

que lembranças minhas propriamente ditas. Por algum tempo isso muito me aborreceu e 

tentei, quase em vão, resgatar a todo custo qualquer fragmento de memória. Passei a apoiar-

me nas falas alheias para significar interiormente aquela que foi a mais bela e dolorosa fase de 

minha existência atual. 

 Cursava o terceiro ano de graduação em uma universidade pública em Tóquio, quando 

me vi num processo de depressão que segundo as explicações dos médicos teria sido agravado 

por uma desidratação aguda – produto de uma combinação infeliz de noites de estudo 

prolongadas, má alimentação e o calor quase infernal da capital nipônica. Contudo, estas 

podem não ter sido as verdadeiras causas. Para meus companheiros/as seminaristas
22

, que 

cuidaram de mim por cerca de um mês em regime de vigília e viveram situações que, de uma 

perspectiva objetiva, soariam como esquizofrênicas – a causa fora espiritual. Os conhecidos 

que souberam do meu estado e eram inclinados a especulações psicológicas diziam que aquele 

processo de “desligamento do mundo” devia ter sido desencadeado pelas forçadas “perdas” 

                                                
22

 Refiro-me ao Seminário de Formação Sacerdotal da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Na ocasião, como 

integrante da 1ª turma de seminaristas feminina, juntamente com mais duas colegas, cumpríamos os estudos de 

graduação no Japão. 
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vividas no infindável ano de 1995: retorno de minha mãe ao Brasil após uma viagem rápida 

ao Japão em que nos reencontramos após 4 anos de distanciamento e, no mês seguinte, a volta 

definitiva do meu namorado ao Brasil por motivos missionários.  

Muito pouco posso dizer do que me lembro do início daquelas férias de verão de 1995. 

Após ter participado sozinha de um congresso de literatura japonesa em Tóquio no início de 

julho, dirigi-me para Atami onde costumávamos passar o período de férias universitárias. 

Sentia-me inconformada pelo descaso da instituição (ou de seus dirigentes?) por não nos 

permitir voltar ao Brasil numa época de celebração tão especial que ocorreria em novembro 

daquele ano: a inauguração do Solo Sagrado de Guarapiranga
23

, em São Paulo. Afinal, íamos 

bem nos estudos de língua japonesa e poderíamos colaborar nas traduções, entre outras 

tarefas. Sejam lá quais foram as causas mais profundas desta descompensação que vivi, 

aprendi o seguinte: insatisfações extremadas podem ser muito perigosas...  

Lembro que comecei a perder a noção de tempo e a confundir as datas. Passei a não 

dormir regularmente e um dia apresentei atitudes estranhas em relação aos entes mais 

próximos. A esta altura, já não atendia mais ligações vindas do Brasil pois os amigos de fé 

preferiam poupar meus familiares de qualquer preocupação. Consigo apenas me lembrar de 

imagens isoladas de situações envolvendo as pessoas mais chegadas.  Lembro-me de duas 

amigas me arrastando pelo tatame para levar-me ao banheiro e de minha imagem cadavérica 

diante do espelho. Sem dormir, comer e beber água por quase um mês, dizem que fiquei com 

apenas 40 kg e sem liberdade de movimentos. Daí em diante, lembro-me de acordar numa 

cama de hospital, ouvir umas enfermeiras “histéricas” dirigindo-se a mim em língua japonesa 

e ter entrado dentro de um aparelho, possivelmente, uma câmara de ressonância magnética.  

Com alguma dificuldade, consegui lembrar-me do nome do médico, sr. Kikuchi, cuja 

imagem é muito nítida – ainda que duas dezenas de anos já tenham se passado. No hospital, 

recebi muitas visitas e deste ponto em diante, parece que passei a ter um pouco mais de 

domínio sobre minhas lembranças. Talvez porque, exceto nos momentos de visitação 

hospitalar, estivesse sozinha a maior parte do tempo, aparentemente, sem as anteriores “teias 

sociais” ou “relações afetivas” que eventualmente pudessem me ligar mais fortemente àquele 

estranho mundo do cotidiano de um hospital em uma longínqua cidadezinha japonesa. 

Retomemos a proposta inicial de apresentar a visão de Halbawachs sobre a memória. 

Trata-se de um texto encantador não apenas por sua consistência teórica, mas, sobretudo, pelo 

                                                
23 O Solo Sagrado de Guarapiranga, inaugurado em 1995, é o primeiro protótipo do paraíso construído fora do 

Japão, com base na proposta de Meishu-Sama, fundador da religião messiânica. Para maiores informações, vide 

www.solosagrado.org.br 

 

http://www.solosagrado.org.br/
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poder de trazer-nos “sementes de rememoração” que fazem com que o conjunto de 

depoimentos exteriores à nós se “transforme em uma massa consistente de lembranças” 

(1990, p.28), como o que ocorreu comigo.  Não pretendia sequer citar fatos pessoais, mas 

confesso que refletir sobre o assunto além de ter-me sido particularmente proveitoso, 

confirma o pensamento de que o valor do verdadeiro “estudo vivo” consiste nas 

possibilidades que ele nos fornece de reflexão e transformação a partir de sua aplicação na 

vida cotidiana.     

 

 

História como construção  

 A história é resultado de construção e reconstruções. A comparação da história a um 

cemitério em que é necessário, a cada instante, “achar lugar para novas sepulturas” 

(HALBWACHS, 1990, p.55) remete-nos a uma parte de sua essência. Afinal, a história 

encerra em si elementos dos diversos tempos pessoais e coletivos, dando-lhes uma nova 

morada construída a partir de referências relevantes a grupos e espaços sociais específicos. É 

como uma ponte que, dentre outras funções, estabelece a continuidade interrompida entre 

passado e presente. 

 Nas férias de verão de 2006-2007, tive a chance de viajar em família juntamente com 

um casal de amigos. Dias antes da viagem de carro de São Bernardo rumo ao Rio Grande do 

Sul, relera Halbawachs e algumas questões de seu texto motivaram-me a manter um olhar 

diferenciado sobre aspectos como memória, testemunho oral, cronologia histórica, espaço, 

duração, etc. 

No RS, visitamos três locais produtores de vinho: uma vinícola que funciona dentro de 

um castelo em Caxias do Sul, uma outra vinícola em Flores da Cunha e, por fim, uma das 

empresas mais consagradas no atual mercado de vinhos finos. Em cada um dos locais, percebi 

uma preocupação comum de seus mantenedores em manter viva a história ou trajetória de 

famílias, através da ênfase no lugar e nos objetos que marcaram a história de vida de cada um 

dos indivíduos ou grupos. Naturalmente, a “forma” desta preocupação, ou melhor, da 

aproximação ao objeto histórico de cada local apresentou-se com características particulares. 

A impressão da primeira vinícola foi a de um lugar mais tradicional, em especial, 

durante o chamado “tour medieval” quando a guia citou nomes, datas e dados históricos 

relativos à construção do castelo nos moldes da arquitetura europeia. Mostrou-nos tonéis de 
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madeira onde se produzia o vinho antes das novas leis de vigilância sanitária que atualmente 

regulamentam a obrigatoriedade do uso de tonéis em aço inox, dentre outras normas.   

Na segunda vinícola, mais interessada nos livros do que nos vinhos, fiquei a folhear 

uma coleção completa da História das Famílias do Brasil, disposta ao lado do balcão de 

vinhos com propósito de livre manuseio pelos visitantes. 

A terceira vinícola – cujas construções modernas impressionam tanto pelo estilo 

arrojado quanto pela qualidade de serviços – igualmente enfatizava a história e tradição de sua 

atividade. Um quadro com uma fotografia antiga24 de um senhor trazia as inscrições do nome 

da empresa e a expressão “desde de 1897” transmitindo uma ideia de tradição em contraste 

com o ambiente moderno do hall de entrada da referida empresa.  Ao longo de um século no 

país, o senhor da foto e sua família provavelmente teriam construído aquele império de uvas e 

vinhos – pensei eu. Um rapaz jovem nos foi apresentado como enólogo e com muita 

propriedade explicou-nos desde as técnicas de cultivo até as diferenças de vinho durante o 

momento de degustação. 

Comecei a pensar sobre memória coletiva e espaço no momento em que o rapaz 

enólogo disse-nos que o vinho mais representativo daquela empresa leva o nome do primeiro 

lote de terra adquirido pelo senhor da foto pendurada no hall de entrada. De fato, “não há 

memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial” – lembrei-me de Halbawachs 

– pois qualquer grupo ou gênero de atividade humana fatalmente tem relação com um lugar, 

com uma parte do espaço. Mas não devemos entender este espaço apenas com espaço físico. 

“É preciso considerar aqui, como um conjunto, as coisas, e os signos ou símbolos que a 

sociedade a ela relacionou, e que, desde que direcione sua atenção para o mundo exterior, 

estão sempre presentes em seu pensamento” (HALBWACHS, 1990, p.145). É também sobre 

este espaço simbólico que me interesso e pretendo aprofundar tendo como foco as relações 

entre história e identidade da Igreja Messiânica no Brasil que abordarei mais adiante.  

Após a degustação dos vinhos, dirigi-me ao rapaz enólogo e fiz-lhe perguntas sobre 

sua profissão, relação com a empresa, entre outras. Foi então que soube que ele era técnico em 

enologia pois em todo o Brasil há apenas dois cursos técnicos nesta área. Ele continuou 

dizendo-me que o Sr. A., dono da empresa, foi quem se graduou em Enologia na universidade 

X na Argentina nos anos 19(90) e concluiu a pós-graduação no Chile, país com o qual a 

empresa atualmente mantém negociações no mercado de vinicultura. Frequentemente viaja 

para a Europa, anciã neste tipo de indústria, de onde normalmente traz as inovações 

                                                
24 Esta mesma fotografia aparece nos rótulos dos vinhos mais refinados e especiais da empresa. 
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tecnológicas responsáveis pelo destaque cada vez maior da empresa no mercado nacional e 

internacional. Foram breves informações fundamentais para perceber que a história da 

empresa fora cuidadosamente reconstruída e transmitida a quem ali chega. O sr. da foto, pelo 

que ouvi, não trabalhou diretamente na vinicultura. Trouxe seu nome, família, adquiriu terras 

que após duas ou três gerações integram parte de um empreendimento em franco sucesso. 

Seja lá como for, o senhor do quadro da entrada faz parte do espaço, das relações de lugar que 

constituem a memória coletiva não só daquela família em especial, mas daquela comunidade 

regional.   

 A memória que garante a permanência das lembranças – por exemplo, a lembrança de 

que o primeiro lote de terra comprado tinha o número Y – “apoia-se ela própria, sobre a 

permanência do espaço ou, pelo menos, sobre a permanência da atitude adotada pelo grupo 

frente a essa porção de espaço” (1990, p.145). Neste sentido, é importante ressaltar que nossas 

lembranças não são puramente nossas; elas se ligam ao meio social, ou melhor, às múltiplas 

direções dos quadros sociais e da memória histórica coletiva. Sofremos “interferências 

coletivas” e embora normalmente se pense que a memória é uma faculdade propriamente 

individual, vemos que é possível distinguir dois tipos de memória: uma memória interna (que 

pode ser chamada de “memória pessoal ou autobiográfica”) e outra memória externa (a 

“memória social ou histórica”). 

 É natural que uma viagem à região sul do Brasil seja rica em (re)vivências de cunho 

histórico e reflexões sobre o campo da memória coletiva relativa à imigração no Brasil. Em 

Joinville, as visitas ao Museu Nacional da Colonização e Imigração e à casa típica germânica 

inevitavelmente levaram-me a comparações entre as imigrações alemã e japonesa no país. 

Enquanto no caso japonês, é mais presente a imagem de um imigrante rural; no caso do 

imigrante alemão, ao menos diante daqueles objetos e “lembranças” expostas no prédio 

principal do Museu de Joinville, a imagem do imigrante alemão revelou-se mais próxima à do 

colonizador português em vários sentidos. Por outro lado, a imagem rural imigrante japonês é 

reforçada, no meu caso, especialmente pelas lembranças dos familiares de meu esposo ou 

mesmo pelos materiais historiográficos disponíveis na literatura acerca do assunto. 

 Embora saibamos que a história da imigração “construída” pelos museus não 

corresponde exatamente à história vivida por cada sujeito de fato, creio que toda esta reflexão 

teórica sobre memória coletiva combinada com pressupostos individuais da História Oral 

foram úteis para confirmar a importância da compreensão do processo de integração religiosa 

do imigrante japonês que, por exemplo, conheceu e tornou-se fiel da IMM em terras 
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brasileiras; ou veio como imigrante agricultor por força das circunstâncias mas na verdade o 

intuito era o de difundir a religião. Enfim, uma vez que a primeira fase de atuação da IMM no 

país se deu pelas mãos dos imigrantes, sem dúvidas, questões relativas à identidade – um de 

nossos grandes pontos de análise – serão fundamentais.  

À parte questões de memória coletiva, observei que o cotidiano da viagem e a 

convivência com sujeitos portadores de múltiplas histórias de vida fez com que me 

defrontasse também com aspectos de ordem interna ou pessoal.  

Nosso amigo anfitrião é gaúcho e há muitos anos cruza rodovias de norte a sul do país 

trabalhando como caminhoneiro. Atualmente é empresário e caminhoneiro nas horas vagas, 

mas guarda com carinho e orgulho suas muitas histórias de estrada. Tudo isso me possibilitou 

uma variedade de perspectivas inesperadas. A cada parada para abastecer ou almoçar, dezenas 

de lembranças jorravam de seus relatos e eram conosco compartilhadas. Nossa estadia em sua 

cidade natal, com direito à visitação na empresa em que ele é sócio, almoço e pernoite na casa 

de seus parentes, além da participação em uma festa de comemoração ao dia de reis junto a 

uma comunidade majoritariamente de italianos, foram algumas destas oportunidades de criar-

se no relato, ouvir e produzir os sujeitos da história. Qual história, à propósito? Ao mesmo 

tempo em que estreitamos laços com nossos amigos e nos deleitamos com exuberantes 

paisagens naturais, penso que pude conhecer um pouco do mundo destes muitos homens 

caminhoneiros de várias rodas de cegonheiras que passam “pra cá e pra lá” arrastando 

retrovisores na “nossa” rota do frango com polenta, aqui onde vivo na cidade de São 

Bernardo- SP.  

 Tentei estabelecer pontes entre o relato oral espontâneo de nosso amigo gaúcho 

e a base teórica sobre História Oral e/ou micro história. Ou seja, caso seu testemunho tivesse 

sido colhido sistematicamente, creio que poderia assegurar a transmissão de uma experiência 

coletiva e constituir-se numa representação que espelha uma visão de mundo (FERREIRA & 

AMADO, 2005, p.xxiii) visto que ele integra um grupo de descendentes bem-sucedidos de 

imigrantes de 2ª ou 3ª geração que partiu do campo rumo à capital em busca de trabalho e 

prosperidade. Isto é, se inserido numa perspectiva biográfica, não seria simplesmente o 

testemunho de uma pessoa singular e sim a de um indivíduo que concentra características de 

um grupo específico.  
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“Fecundidades” da História Oral  

 Um dos pontos fundamentais que diferenciam a história oral como sendo uma 

metodologia e não apenas uma técnica ou até mesmo uma disciplina é o fato de que a história 

oral tem em vista um aprofundamento teórico-metodológico que envolve, dentre outros 

pontos, a discussão acerca da natureza das fontes e a valorização do fato de que o pesquisador 

está diante de sujeitos e não apenas de um mero objeto de pesquisa. Concordo com François 

(2005) quanto ao fato de que as contribuições da história oral interessam não somente aos 

seus praticantes, mas também à toda comunidade de historiadores. Eu, particularmente, 

ampliaria o trecho final para “todo e qualquer pesquisador que necessita aprofundar sua visão 

sobre a relação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa”.  

 Não pretendo aqui defender posições de que a História Oral seria inovadora por seus 

objetos e pela atenção especial aos sujeitos dominados, silenciados ou excluídos. Não tenho 

leituras suficientes e tampouco conheço a fundo referenciais teóricos para defender ou 

contrariar tais discussões sobre a História Oral. Mais do que isso, interesso-me pela sua 

especificidade de abordagem que é atenta às maneiras de ver e de sentir e prefere os percursos 

individuais e visões subjetivas numa perspectiva micro histórica. 

 A respeito da fecundidade da História Oral, François (2005, p. 6-13) apresenta 

exemplos que demonstram que a ela é bem mais do que uma “técnica de investigação própria 

da história do século XX” ou uma “ciência auxiliar da história contemporânea”. Comparando 

os resultados de duas grandes pesquisas sobre um tema em comum – o nazismo – em que uma 

das pesquisas recorria ao método mais clássico a partir de arquivos escritos e fontes impressas 

e a outra deu prioridade à história oral, o autor considera que a última “por recorrer ao método 

oral e proceder, ao contrário da precedente, de baixo para cima” fora no geral mais 

renovadora e inovadora. A história oral não suscita apenas novos objetos e uma nova 

documentação como também estabelece uma relação original
25

 entre o historiador e os 

sujeitos da história que, evidentemente, é mais temível. Isto porque um interlocutor não é tão 

facilmente manipulável se comparado a uma série estatística e o pesquisador possui apenas 

um domínio parcial das suas interações e encontros com os sujeitos da história. 

 

 

 

                                                
25 Esse aspecto da referida metodologia possibilita o “criar-se no relato” pois afinal, escrever história não 

significa simplesmente produzir registros, mas sim produzir sujeitos.  
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Aplicações da História Oral na pesquisa sobre a Igreja Messiânica no Brasil  

 Diante da argumentação de François a favor da fecundidade da História Oral, aquilo 

que me mais me encantou foi a possibilidade que ela tem de “contribuir para que se libere o 

que está reprimido e se exprima o inexprimível”, naquilo que ele define como “função 

propriamente política de purgação da memória” (2005, p.12).       

 Este ponto é de extremo interesse à pesquisa que desenvolvi sobre as recomposições 

identitárias do processo de integração religiosa e cultural de uma nova religião japonesa 

inserida no Brasil, como é o caso da Igreja Messiânica Mundial (IMM).  

 Com base na metodologia da História Oral, realizei entrevistas junto a membros 

(brasileiros, japoneses, dissidentes e mulheres) que viveram o processo de passagem de 

religião étnica à religião universal, ou seja, pessoas que se filiaram à IMMB em seu período 

inicial de expansão no país, isto é, entre as décadas de (19) 50 e 70 e mantém laços, de 

distintas maneiras, com a religião messiânica até o momento presente.  

 Ao longo das leituras sobre a História do Tempo Presente, interessei-me pelas ideias 

introdutórias de René Remond que atuou desde o início da criação do IHTP – Instituto do 

Tempo Presente em Paris, em 1978.   Segundo ele, o historiador do tempo presente não se 

contenta com uma visão de história com vestígios do positivismo, indiferente à fragilidade da 

sua objetividade, seu papel não é o de uma “chapa fotográfica” que observa ou somente coleta 

e registra fatos; ele “contribui para construí-los” (2005, p.208).    

 Optei por incluir depoimentos de sujeitos cujos os vínculos religiosos com a fé 

messiânica permanecem, mas não são mais de ordem institucionais com a IMMB. Eles 

ocupam uma posição de “reserva” seja por motivo de aposentadoria ou por opção de filiar-se 

a alguma das dissidências da Igreja Messiânica no país. Uma vez que não possuem 

compromisso institucional efetivo sentem-se mais à vontade para “liberar ou purgar” 

eventuais sentimentos enterrados da complexa fase tardia de integração entre culturas e 

religiosidades tão vastamente distintas. Por outro lado, a história do tempo presente poderá 

contribuir para criar a lacuna, isto é, “um campo de forças gerado pelo esforço do homem 

para pensar” e se “posicionar contra o passado e o futuro juntos”. Assim, aquilo que não era 

possível diante da tradição criada pelo tempo histórico e biográfico poderá se tornar uma 

experiência para todos (PASSERINI, p.214); para toda a comunidade das gerações da religião 

messiânica no país – predecessores, contemporâneos e sucessores.   

 Abaixo, apresento sucintamente algumas características dos entrevistados: 
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Interlocutor 1 (in memorian) – reverendo profissional da religião messiânica, nacionalidade 

japonesa, que atuou como Vice-Presidente da IMMB por quase duas décadas, posteriormente 

nomeado responsável pela Comissão de História da IMMB. 

Interlocutor 2 (in memorian) – ministra dedicante aposentada, de nacionalidade brasileira, 

que atuou como voluntária no Solo Sagrado em Guarapiranga, porém sem função 

institucional. 

Interlocutor 3 (in memorian) – reverendo fundador do Templo Luz do Oriente, 

nacionalidade japonesa, que se desligou da IMMB na década de 19 (70). 

Interlocutor 4 – membro do sexo feminino, de nacionalidade brasileira, que atua como 

voluntária no Johrei Center, sem ter tido vínculos institucionais. 

 Não posso furtar-me a esclarecer que a motivação da escolha por interlocutoras 

mulheres relaciona-se ao fato de durante minha trajetória missionária como ministra religiosa 

profissional ligada à Igreja Messiânica ter visto de perto e vivido a realidade das mulheres 

que, em sua grande maioria, deparam-se com uma série de limitações, sobretudo, no que se 

refere à sua baixa representatividade junto às altas lideranças das instituições religiosas em 

geral. 

 A investigação de aspectos da vida missionária dos sujeitos entrevistados pode suscitar 

reações emocionais fortes, sobretudo, quando aspectos sensíveis da experiência religiosa 

pessoal são confrontados com aspectos da realidade institucional. Neste caso, ocorre aquilo 

que François descreveu como “perspectiva emancipadora de recuperação de sua própria 

identidade reprimida e, portanto, de redescoberta de identidade” (2005).   

 Para Michel de Certeau, dentre todas as ciências humanas, a história é a que tem mais 

condições de representar a diferença, a alteridade (CHARTIER, 2002, p.161). Como lugar de 

experimentação e maneira de revelar diferenças, ela contribui para a compreensão tanto da 

identidade pessoal quanto coletiva. Assim sendo, não tenho dúvidas quanto à necessidade de 

uma perspectiva histórica para que se compreenda as recomposições identitárias de um grupo 

religioso que se insere em um ambiente completamente distinto do de sua origem. 

 Diferença e igualdade é uma primeira noção de identidade posto que sucessivamente o 

indivíduo se diferencia e se iguala conforme os vários grupos sociais de que faz parte. As 

alternativas de identidades estão intimamente ligadas ao contexto histórico e social em que o 

homem vive. Portanto, é natural que a questão da identidade seja distinta conforme sejam as 

sociedades e ordens simbólicas (CIAMPA,1989, p.63-74). 
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 Aproveito para registrar uma dúvida que tive quanto à escolha do Interlocutor 1. Uma 

vez que este interlocutor é consciente de sua participação nos acontecimentos de seu tempo e 

de ter influenciado seu curso, o chamado “testemunha-sujeito”, estou ciente do risco de que as 

lembranças sejam selecionadas de forma a minimizar os choques, as tensões e os conflitos que 

possam ter ocorrido no interior da organização.  É por tal motivo que selecionei o interlocutor 

2 aumentando assim a possibilidade de confronto de diferentes tipos de relatos: aquele que 

poderá querer “preservar a legitimidade da transmissão e aquele do eventual dissidente ou 

contestador, cujo afastamento ou a marginalidade confere ao discurso uma veemência dotada 

de significado (VOLDMAN, p. 258-259). A respeito da definição dos interlocutores no caso 

de entrevistas, creio ser fundamental uma escolha cuidadosa posto que a acertada escolha das 

fontes são fundamentais para o êxito da aplicação da metodologia escolhida. 

 Um exemplo de pesquisa citado por François (2005, p. 11) em que a dinâmica da 

História Oral acabou resultando em iniciativas peculiares como o lançamento de uma série de 

publicações reunindo autobiografias e relatos de vidas inéditos constitui para mim um grande 

incentivo. Afinal, além da constituição de um amplo corpus documental sobre um campo 

histórico mal conhecido – o das novas religiões japonesas no Brasil e, em particular da 

religião messiânica – acredito ter experimentado como pesquisadora novas formas de 

intervenção e comunicação com fiéis e suas histórias de vida religiosa. 

 Em 2005, quando questionado sobre a possibilidade de algum registro formal sobre o 

Cinquentenário da IMMB, o chefe da Comissão de Histórico respondeu-me que era muito 

complicado publicar informações enquanto as pessoas que participaram da história da Igreja 

estivessem vivas. Neste sentido, parece-me que a ação da Comissão de Histórico se 

assemelharia a uma coleta feita por arquivistas a qual, em geral, é tida como mais simples, na 

medida em que não há ambiguidade quanto ao status do pesquisador a quem caberia 

transmitir a história às gerações futuras.   

 A dificuldade de construção da história por quem dela participou é mais do que 

compreensível; eis porque acredito que o auxílio de historiadores profissionais poderia ser 

uma alternativa ao processo de produção historiográfica da IMMB. Não sendo historiadora 

não posso contribuir diretamente neste processo, mas se puder auxiliar no fomento da reflexão 

teórica e metodológica desta problemática, creio ter atingido parte dos propósitos das minhas 

pesquisas acadêmicas como missionária profissional da IMMB.  

 A postura cautelosa deste ex-dirigente é louvável. Identifico-a àquela de Remond 

(2005, p.206) que nos convida a uma profunda reflexão sobre os limites de poder, sobre a 
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relatividade das conclusões, sobre a responsabilidade social e a preocupação que os 

pesquisadores devem ter com a consequência de seus atos. É neste ponto mais precisamente 

que gostaria de situar a discussão sobre a História do Tempo Presente que vai questionar a 

delimitação da duração bem como o campo que constitui o objeto próprio da história do 

tempo presente. Qual deve ser seu ponto de partida? É necessário o desaparecimento das 

últimas testemunhas para se construir a história de uma religião? Ou ela se constrói a todo 

momento, independente do trabalho de coleta de entrevistas e registros escritos e publicados 

em periódicos internos e na mídia impressa e televisiva? É exatamente devido ao aspecto 

dinâmico e acelerado da história do tempo presente, que o historiador desta modalidade 

necessita estar ainda mais atento aos detalhes.   

  Como qualquer pessoa – filiada à uma religião ou até mesmo um funcionário de uma 

empresa – que se orgulha diante da história registrada de sua comunidade, acredito ter 

contribuído para o fomento de uma consciência de que a história, mesmo que seja do tempo 

presente como no caso da IMMB, visto que os registros podem servir como “ um bom 

remédio contra a racionalização a posteriori, contra as ilusões de ótica à distância e o 

afastamento podem gerar” (REMOND, p.209).   

 Embora a IMMB tenha criado uma Comissão de História da IMMB em 17/03/2000, 

conforme anunciada no JM número 324, e, desde então, tenha colhido e arquivado uma 

quantidade considerável de depoimentos orais de missionários e membros por todo o país, há 

ainda muito que se fazer. Parte das gravações são transcritas, mas não se tem notícia formal 

de que algum trabalho efetivo sob orientação de especialistas em história esteja sendo 

realizado paralelamente às transcrições. 

 Em geral, observa-se que a política da IMMB no tocante à questão de sua história no 

país não apresenta uma postura incisiva de „construção da história‟ de forma ao menos 

pública, por meio de livros ou documentários. Contudo, em 2014, numa iniciativa inédita, a 

instituição realizou uma exposição de fotografias intitulada “Memórias – Pioneiros da 

Salvação” em que buscava apresentar registros da atividade missionária no país entre 1954-

2014. Na sequência, o Departamento de Expansão da IMMB, iniciou um programa de 

formação missionária, resgatando ações comuns à década de 1980. Entrementes, observa-se 

muito mais uma intenção de resgatar a ação missionária dos tempos passados do que a 

aplicação de metodologias historiográficas propriamente ditas. 

 Ainda em 2014, com o apoio da Faculdade Messiânica, foi possível publicar o livro 

“Religiões Japonesas e a Igreja Messiânica no Brasil” (TOMITA, 2014), em parceria com a 
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Fonte Editorial. Em 2015, prevê-se a publicação de um livro de registros das atividades 

missionárias do reverendíssimo Tetsuo Watanabe, o que constitui motivo de esperança e 

alegria para aqueles que desejam conhecer mais sobre a história da religião messiânica e a 

trajetória de sua missão no país. 

 

 

 

Considerações finais 

 Um dos dilemas que enfrentei ao pensar em tratar da trajetória da Igreja Messiânica no 

Brasil foi o fato dela ser relativamente nova. Em 2005 – ano do início dos meus estudos sobre 

a identidade da religião messiânica – ela acabara de completar meio século de existência no 

país. Sendo assim, é possível compreender a dificuldade de acesso a fontes historiográficas 

sobre sua chegada e integração no Brasil. 

 Uma conversa com o historiador das religiões, professor Eduardo Albuquerque, me 

colocou a par da existência da História Oral e da possibilidade de uma historiografia do tempo 

presente, sobretudo, se minha proposta fosse a de análise de transformações de algum aspecto 

do objeto de estudo. Como pretendia verificar o tema das recomposições identitárias ocorridas 

em meio ao processo de integração cultural e religiosa da IMMB, passei a colecionar um 

primeiro argumento a favor da aplicação desta metodologia. 

  Ao passo que comecei a compreender o sentido da História Oral como metodologia, 

percebi que deveria abandonar a perspectiva da história tradicional ou do discurso 

institucional; compreendi as possibilidades de pensar a história das redes presentes entre os 

sujeitos da comunidade religiosa em si cujos os códigos já não são mais o da instituição ou do 

discurso oficial que, por vezes, é recriado ou até mesmo objeto de oposição. Recordo-me de 

Certeau que considera a mística como “uma reação contra a apropriação da verdade pelos 

clérigos que se profissionalizaram a partir do século XIII. (...) A mística é a autoridade da 

multidão, figura do anônimo” (In: Chartier, 2002, p. 161). 

 Resolvi me “libertar” da tentação de restringir os corpus aos discursos da liderança 

publicados em periódicos regulares da instituição como havia decidido em um primeiro 

momento. Creio que a inclinação para me debruçar exclusivamente na literatura oficial 

pudesse estar relacionada a um recôndito receio de não ser fiel à história da Igreja ou gerar 

algum mal-estar. Ou quem sabe, uma inclinação a posicionamentos mais cômodos e práticos. 

Optei pelo meio-termo. Ouvir os sujeitos e recorrer a registros oficiais quando necessário. A 
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título de finalização, estou certa de que ampliar a visão teórica sobre métodos históricos foi-

me extremamente útil para o amadurecimento de ideias e ajuste do foco de pesquisa. 
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Resumo: Apresenta levantamento acerca das personalidades ocidentais citadas em textos 

escritos ou em palestras pelo fundador da Igreja Messiânica Mundial, o japonês Mokiti 

Okada (1882-1955), com o objetivo de facilitar futuras pesquisas sobre as fontes do 

pensamento do mesmo, bem como possíveis influências recebidas. E ainda possíveis 

concordâncias ou discordâncias entre as linhas de pensamentos dos citados e de Mokiti 

Okada.  

Palavras-chave: Mokiti Okada; Igreja Messiânica Mundial; personalidades ocidentais; 

citações. 

 

Abstract: This work presents a survey of Western personalities mentioned in written texts or 

speeches by the founder of Church of World Messianity, Mokiti Okada (1882-1955), 

aiming to facilitate future researches about his sources of thought, as well as possible 

influences he received. Also, there are possible agreements and disagreements between 

the lines of thought of these personalities and Okada himself. 

Key words: Mokiti Okada; Church of World Messianity; Western personalities; quotations. 

  

 

Introdução 

O presente artigo destina-se àqueles que desejam pesquisar acerca dos autores, 

personalidades, filósofos, pessoas em geral que foram citadas ou que possivelmente possam 

ter influenciado o japonês Mokiti Okada (1882-1955), fundador da Igreja Messiânica 

Mundial. Acreditando ser importante para o desenvolvimento de futuras pesquisas de variados 

campos saber que autores foram citados por Okada, elaboramos uma lista dos mesmos. Por 

questão da dificuldade da língua, prendemo-nos primeiramente nas personalidades ocidentais, 

já que a pesquisa acerca dos mesmos é bem menos complicada que dos orientais; esperamos 

que futuramente possa ser publicado um artigo contendo uma relação dos orientais citados por 

Okada, já que os mesmos são em quantidade maior. 

 

 

                                                
26 Graduado em Teologia pela Faculdade Messiânica. 

TEMÁTICA 



60 » Levantamento das personalidades ocidentais citadas por Meishu Sama, fundador da 

Igreja Messiânica Mundial 
 

 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

Metodologia Aplicada 

 A ideia de fazer o presente trabalho surgiu após dúvidas suscitadas por alunos da 

graduação em Teologia da Faculdade Messiânica, tais como: “Mokiti Okada falou sobre Kant, 

ou ainda sobre da Vinci?”, que não puderam ser respondidas de imediato, posto não haver 

uma relação que dirima tais indagações. Entretanto, na coletânea Okada Mokiti Zenshu – na 

qual estão reunidos tanto os escritos como as transcrições de palestras, aulas e reuniões 

proferidas pelo mesmo, além de seus poemas, elaborada no Japão ao longo da década de 90 – 

composta por 35 volumes, há, no volume em que se encontra o índice geral, uma relação 

contendo todos os nomes citados por Okada ao longo da coletânea, além das páginas dos 

volumes nos quais se encontram as citações. A partir dessa lista
27

, pudemos elaborar este 

artigo e coletar os dados que apresentaremos no tópico seguinte. 

 Entretanto, os dados não estavam simplesmente relacionados na tal lista; inclusive, a 

leitura da mesma foi um dos primeiros problemas enfrentados. Isso porque os nomes estavam 

em japonês. A língua japonesa é composta de três alfabetos: os kanji, os famosos ideogramas; 

o hiragana, cujas letras são usadas para representar os sons dos kanji, e o katakana, que usa 

suas letras para representar palavras vindas de línguas estrangeiras (exceto o chinês, que usa 

os mesmos kanji), inclusive nomes. É neste último alfabeto que se têm os nomes 

relacionados. A comissão organizadora do Zenshu, no entanto, apresenta naquela lista a 

transcrição para caracteres do alfabeto românico da maioria dos nomes estrangeiros citados, 

mas alguns não foram descobertos nem mesmo por ela. Por isso, foi necessário despender 

certo tempo para encontrar os nomes em alfabeto romano de alguns deles. Um exemplo foi o 

caso de Walter Stinton, canadense falecido no ano de 1911. Seu nome aparece na lista apenas 

em katakana. Para tentar achá-lo, fomos até o texto de Okada, que se iniciava assim: “O caso 

da digital de ヴォルター[palavra em katakana cuja pronúncia é algo como Vórutaa] do texto 

anterior...”
28

. Entretanto, ao olharmos o texto anterior, não havia nenhuma menção a 

ヴォルター ou à digital. Para tentar descobrir o contexto da citação de Okada, buscamos o 

original da mesma, presente na revista Chijo Tengoku número 12, de 20 de Janeiro de 1950. 

Na página 20, descobrimos que o texto de Okada era uma opinião acerca de uma notícia 

                                                
27 A lista encontra-se emOKADA, Mokiti. Okada Mokiti Zenshu Sosakuin. Tóquio: Okada Mokiti Zenshu Kanko 

Iinkai, 1995:249-262 e 565-581.  Os dados referentes à quantidade e época das citações foram todos retirados 

dessa lista. Todos os outros dados acerca dos citados foram retirados de The New Encyclopaedia Britannica,15th 

Edition. Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, 1974. 
28 Tradução livre do trecho presente em OKADA, Mokiti. Okada Mokiti Zenshu Tyojutsuhen vol 8. Tóquio: 

Okada Mokiti Zenshu Kanko Iinkai, 1995:301. 
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publicada pelo departamento editorial da IMM, que versava sobre uma fraude perpetrada por   

ヴォルター スチントン (Vórutaa Sutinton) e sua mãe, no Canadá do começo do século. A 

partir do conteúdo da notícia, encontramos na internet o referido caso, e descobrimos que o 

citado por Okada era Walter Stinton, que depois de falecer foi “utilizado” por sua mãe em 

uma farsa espiritual na qual a digital de Walter surgia fantasmagoricamente na mesa.
29

 Esse 

foi apenas um dos casos difíceis enfrentados no decorrer da pesquisa; haja vista, na lista 

apresentada nos anexos, alguns dos citados estarem com dados incompletos.
30

 

Nos anexos consta ainda uma lista com esses nomes não reconhecidos, postos como 

desafio para futuros pesquisadores. Entretanto, como muito provavelmente não se tratam de 

pessoas influentes histórica ou filosoficamente, acreditamos que não farão falta ao corpo do 

trabalho.  

Na pesquisa, não incluímos os seguintes citados: Jesus Cristo, Noé, Pôncio Pilatos, 

Maomé, Moisés, João Batista, Adão, Eva, Herodes, Maria, Jacó e o Buda Sidarta Gautama, 

por se tratarem ou de personagens bíblicos ou de fundadores de religiões, acreditando que os 

mesmos devem ser temas de outras pesquisas.  

 

 

Apresentação dos dados levantados
31

 

 No total, Okada citou 211 ocidentais. No entanto, os dados que apresentaremos a 

seguir são concernentes a 175 daqueles, haja vista não haver sido possível identificar os 

nomes em caracteres românicos de 36 deles, em vista das dificuldades supracitadas. 

Observando agora a partir de variados aspectos: dos 175 citados, apenas duas eram mulheres - 

a conhecedora de artes Elise Grilli, com 17 citações, e a Nobel de Química e Física Marie 

Curie, com apenas uma. Okada fez um total de 911 citações, sendo que 581 (64%) foram em 

ocasiões de palestras e 330 (ou 36%) foram em escritos. Vale lembrar que em uma mesma 

palestra ou escrito Okada pode ter feito mais de uma citação; logo o dado apresentado aqui dá 

conta exatamente das citações em si, sem saber informar quantas foram as ocasiões em que 

ocorreram.  Como Okada produziu as citações no decorrer dos anos de 1930 a 1955 (ano de 

sua morte), chegamos a uma média de 36,4 citações por ano (23,2 em palestras e 13,2 em 

escritos). 65 (37%) dos citados estavam vivos durante esse período; além disso, o fato de que 

                                                
29 Para a descoberta deste nome, contamos com a ajuda de Luís Otávio Monteiro Correard, teólogo formado pela 

Faculdade Messiânica.  
30

 Foi-nos de muita ajuda os conhecimentos da língua japonesa da professora da Faculdade Messiânica e 

tradutora da IMM do Brasil, Geórgia Branquinho de Oliveira Raffo. 
31 Os dados apresentados a seguir estão relacionados em forma de gráficos ou listas nos anexos do artigo. 
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61% dos mesmos nasceram ao longo do século XIX – somando-se a isso, 4% do século XX – 

denota a preferência de Okada em citar autores que estavam desenvolvendo ainda suas idéias, 

ou cujas mesmas estavam ainda muito presentes no meio acadêmico e/ou na consciência do 

povo japonês da época. Aliás, Okada citava muito sobre assuntos que condiziam com sua 

época, principalmente na época do pós-guerra (85% das citações foram posteriores a 1946); 

como curiosidade, o citado mais jovem (Joseph McCarthy, nascido em 1908) e o que faleceu 

mais recentemente (Matthew Ridgway, falecido em 1993) eram políticos – 20% do total – 

americanos – 19% do total. Aliás, os políticos americanos eram muito citados por Okada: 13 

dos 175 eram de tal categoria, só perdendo para os filósofos gregos, em número de 14. Se 

lembrarmos de que o Japão da época estava sendo regido pelo governo americano, 

principalmente na figura de Douglas MacArthur, – que, além de ter intitulado um escrito de 

Okada, foi citado por este em 35 ocasiões – representante do governo americano em terras 

japonesas desde 1945 até o ano de 1951
32

–, podemos entender o que representavam os 

políticos dos EUA na mentalidade japonesa de então.  

Voltando ao fato dos filósofos gregos, categoria específica mais contemplada por 

citações do fundador da IMM, dentre os mesmo podemos destacar Tales, o mais antigo de 

todos os citados, nascido no ano de 624 antes de Cristo. 

 Outro dado é referente às obras citadas, as quais foram nove, a saber: A Riqueza das 

Nações, de Adam Smith; O Homem: esse desconhecido, de Alexis Carrel (Nobel de Medicina 

em 1912); A Divina Comédia, de Dante Alighieri; A Evolução das Espécies, de Charles 

Darwin; Intuição, de Henri Bergson (Nobel Literatura de 1927); Gone West, de John Ward
33

; 

O Pássaro Azul, de Maurice Maeterlinck (Nobel Literatura de 1911); Beveridge Report, de 

William Beveridge, e Pragmatismo de William James. 

 Já no que tange à nacionalidade dos citados, descobrimos que Okada citou 

personalidades de 22 nações diferentes, sendo que 19% do total eram dos EUA, 16% da 

Alemanha e 14% da França. Assim como até os dias de hoje, os americanos e europeus são 

maioria entre os principais estudiosos, personalidades políticas, artistas e escritores, entre 

outros, com os citados encontrados em nossa pesquisa não se dá diferente: dos 22 países, 19 

são da Europa, sendo apenas 2 (Canadá e EUA) do continente americano e apenas um 

                                                
32The New Encyclopaedia Britannica 15th Edition vol.11.Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, 

1974:220. 
33 Okada cita o livro acima com o título “Exploration in the Spiritual World”; entretanto, os detentores dos 

direitos das produções de Ward não reconheceram tal título. No entanto, segundo Carlos Roberto Sendas 

Ribeiro, reverendo da IMM do Brasil e professor da Faculdade Messiânica, o conteúdo de Gone West está de 

acordo com o conteúdo explanado por Okada em seus escritos. 
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representante da Ásia (a Índia)
34

. Além dos três países citados anteriormente – que contam 

com 33, 27 e 24 nomes respectivamente – destacamos Inglaterra, com 12% (21) e Grécia, 

com 11% (18) dos citados. 

 Entrando em partes mais específicas, destacamos as áreas de atuação em que os 

citados ficaram reconhecidos, em um total de 26, a saber: Arqueologia, Arquitetura, 

Astronomia, Biologia, Cerâmica, Cinema, Coleção de Arte, Curadoria, Economia, Escultura, 

Exploração, Filosofia, Física, Geografia, História, Invenções, Jornalismo, Literatura, 

Medicina, Música, Negócios, Pintura, Política, Psicologia, Química e Religião
35

. Destes 

grupos, destacamos os oito mais representativos (75% do total) e desenvolveremos um pouco 

acerca dos mesmos.  

Dentre os políticos (21%), 35% eram americanos, sendo que Inglaterra e Rússia 

ficaram em segundo lugar com a mesma representatividade (17%), tendo Stalin, Einsenhower 

e Hitler como mais citados; 82, 48 e 42 vezes cada um. Na Filosofia, com 19% do total, a 

Grécia teve 44% do total, seguida de Alemanha (22%) e França (13%), sendo que Karl Marx 

ficou com 21 citações, seguido do francês Bergson (6 citações), e depois por Engels e 

Sócrates (5 cada um). A seguir, a Medicina, com 12%. Os alemães foram mais citados, com 

32%, seguidos por gregos (19%) e franceses (14%). Hipócrates, pai da Medicina, teve 10 

citações, assim como o alemão Robert Koch, Nobel de Medicina de 1905. Na Física, com 7%, 

destacam-se Itália e Alemanha, com 33% e 25% respectivamente, tendo Galileu (12) e 

Einstein (4) – Nobel de Física em 1921 – como mais citados. Já na Música a Alemanha 

domina o cenário, com 55%, seguida da Áustria com 27%.  Beethoven (13) e Schubert (10) se 

destacam. Na Pintura, hegemonia francesa (80%) com Picasso (58) e Matisse (18). Quanto à 

Literatura, com 5% das citações, vemos o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw – Nobel 

de Literatura 1925 – com 13 citações, seguido de Dante e Henrik Ibsen, com seis citações 

cada um. Por fim, no Cinema (4%) hegemonia americana de 58%. Pelo fato de que não 

encontramos entre esses campos mais expressivos citados reconhecidos como religiosos, 

vemos que Okada, apesar de fundador de Religião, escrevia mais sobre campos da sociedade 

do que especificamente de religião.
36

 

Acreditamos que cada um dos dados apresentados acima possa ser alvo de pesquisa 

dentro de cada respectiva área; sendo feita uma coletânea acerca de todas as citações e seus 

conteúdos, tornar-se-á possível, futuramente, contemplar um quadro completo acerca não 

                                                
34

 Relembrando que a pesquisa não dá conta de japoneses e chineses. 
35 Além destes, um dos citados era uma pessoa comum, Walter Stinton.  
36 Relembrando que retiramos os citados bíblicos, como dito anteriormente. 
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apenas das características do pensamento de Okada em cada área, mas também até mesmo de 

seus gostos pessoais e possíveis influências recebidas ao longo de seus estudos e pesquisas.  

Agora analisando um pouco mais sobre a época de nascimento dos citados e aliando os 

dados aos anos em que Okada citou, a questão já comentada anteriormente, observamos que 

Okada versava muito sobre pessoas e assuntos atuais a sua época torna-se mais evidente. 

Além de 4% - mais especificamente seis personalidades – terem nascido no século XX, tendo 

no mínimo 42 anos (Neddermayer) e 61% serem do século XIX, 13% (21) eram do século 

XVIII, sendo que 11 destes nasceram na segunda metade daquele século, totalizando um total 

de 116 (ou 67%) de citados que produziram ou atuaram nos cem anos anteriores aos da morte 

de Okada, 1955. E ainda mais, quando se vê que 64% das citações se deram no qüinqüênio 

1951-55, último da vida daquele, evidencia-se essa atualidade. Talvez não à toa se dê a grande 

incidência de políticos, sendo que dentre os cinco mais citados pelo fundador da IMM – 

Stalin, Picasso, Eisenhower, Hitler e Harry Truman – quatro eram políticos, além da 

predominância de Karl Marx entre os filósofos citados, haja vista o mesmo ter criado, junto 

com outro citado, Engels, o marxismo, que se tornara, exatamente nos anos do pós guerra – e 

intensificado naquele quinquênio citado, principalmente em virtude da Guerra da Coréia – o 

grande desafio que o mundo ocidental capitaneado pelos EUA deveria enfrentar na Guerra 

Fria recém inaugurada.  

 Nos anos de 1952 e 53 concentram-se 42% das citações, representando o auge das 

mesmas. Entretanto, não se pode dizer que Okada era constante e crescente em termos de 

citações: nos anos de 1930 e 34 ele não fez citações, embora tenha feito seis em 1936, 

voltando a citar novamente apenas em 1940 (2). Em 41, fez três citações, vindo a fazer 36 e 

39 em 1942 e 43, só voltando a citar em 47 (16). Em 1948 e 49 cresceram suas citações (63 e 

80), mas em 50 nova queda para 42 citações, subindo novamente para 81 em 1951, entrando 

nos anos de 52 e 53 (190 e 208 respectivamente), para diminuir para 105 em 54 e oito em 

1955. Posto Okada ter vindo a falecer em 10 de fevereiro deste ano
37

, já estando doente desde 

o fim do ano anterior, esse número de citações é significativo; se usarmos a proporção de 

citações por ano já demonstrada acima, Okada poderia ter feito 96 citações, tornando 1955 o 

quarto ano com mais citações.  

 Ainda sobre isso, o fato de que 85% das citações terem se dado nos anos posteriores à 

Segunda Guerra Mundial torna-se lógico quando se recorda que a liberdade religiosa havia 

                                                
37 Vide Luz do Oriente vol.3. São Paulo: Fundação Mokiti Okada, 2005:237. 
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sido restringida pelo governo de guerra japonês no ínterim dos conflitos, e principalmente à 

ampla liberdade religiosa concedida pelo governo interventor americano após 1950
38

 – é após 

esse ano que se concentram aqueles 67% supracitados. 

 Agora falando mais especificamente sobre os citados em si, destacamos os mais 

citados por Okada: Stalin (82 citações); Picasso (58); Einsenhower (48); Hitler (42); Harry 

Truman (37); Douglas MacArthur (35);  Malenkov (22); Karl Marx (21);  Henri Matisse (18) 

e empatados em décimo, com 17 citações cada um, Elise Grilli, Le Corbusier e Benito 

Mussolini, veremos que a predominância – sete em doze – de políticos é grande, 

corroborando para fato já constatado acima. No entanto, a discrepância entre o número de 

citações de Stalin em relação aos outros é tão grande que merece ser alvo de reflexão: por que 

motivo Okada citou muito mais o político russo do que o grande vilão da Segunda Grande 

Guerra, Adolf Hitler (praticamente o dobro)? Além disso, o que Okada considerava acerca da 

arte de Picasso para citá-lo tanto assim? São perguntas assim que esperamos que surjam a 

partir do presente artigo. 

 Outro tópico interessante é sobre as categorias de atuação específicas que pudemos 

constatar no decorrer da pesquisa. Ao longo de suas citações, dentre os 175 pesquisados, 14 

(8%) eram filósofos gregos, seguidos por 13 políticos americanos. Sabendo que o número de 

gregos citados foi de 18, apenas quatro dos gregos citados não foram filósofos, o que 

representa bem o estereótipo de que o povo grego é um povo filósofo. Ainda constam oito 

pintores franceses, sete filósofos e sete médicos alemães, seis músicos alemães, seis políticos 

ingleses e mais seis políticos russos. Como 36% eram políticos, vê-se a importância que a 

atuação dos mesmos assume no pensamento de Okada. Entretanto, como o número de citados 

que entram em tais categorias (66) representa apenas 38% do total, percebemos que as 

citações encontram-se pulverizadas entre os campos de atuação relacionados anteriormente. 

 Alguns dos citados chegaram a intitular escritos de Mokiti Okada, embora não tenham 

sido muitos: apenas cinco, sendo que apenas Picasso intitulou mais de um, na verdade dois 

escritos. Douglas MacArthur, George Shaw, Henri Bergson e Stalin completam a lista. 

 Um tópico interessante que foi destacado na pesquisa foi a presença de nobéis entre os 

citados. Quinze personalidades relacionadas foram laureadas com o prêmio da Academia 

Sueca. Os alemães foram maioria desta vez (26%) contra 20% da França e 19% dos Estados 

Unidos.  Além destes, Bélgica, Índia, Inglaterra, Itália e Irlanda, com um citado cada um, 

completam a lista. O principal prêmio conquistado pelos citados foi o de Literatura (6), 

                                                
38Vide BEASLEY, W.G. The Modern History of Japan. Londres: Weindenfelan and Nicolson, 1975:297 a 303. 
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seguido de Medicina e Física (4 cada), Química e Paz (um cada), num total de 16 prêmios
39

. 

No entanto, as áreas em que os citados foram vencedores não são exatamente iguais às áreas 

em que os mesmos atuavam: quatro eram médicos e quatro eram físicos – talvez por serem 

áreas mais técnicas, a correlação seja condizente – mas apenas três eram literatos, havendo 

ainda dois filósofos e dois políticos. 

  

 

Considerações Finais 

 A título de saber quais das 911 citações estariam disponíveis em português, 

analisamos a Coletânea Alicerce do Paraíso, principal reunião dos escritos de Okada 

publicada pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, composta por cinco volumes. Dentro da 

mesma, pudemos constatar a presença de 45 das 911 citações, correspondendo a apenas 5% 

do total. No entanto, esse número não pode ser analisado fora de certo contexto: na referida 

coletânea, estão reunidas traduções apenas de escritos de Okada, ou seja, as 45 citações 

representam 14% das 330 presentes em escritos na língua japonesa. Além disso, o Alicerce do 

Paraíso é a tradução de uma publicação homônima da Igreja do Japão, na qual não estão 

contidos todos os escritos de seu fundador. Contudo, como as traduções das outras citações 

não se encontram publicadas oficialmente pela IMM do Brasil, torna-se claro que, se 

quisermos estudar mais a fundo o conteúdo das citações feitas por Okada, devemos pesquisar 

na língua original. Ressalte-se que alguns dos citados presentes no Alicerce em português 

tiveram seus nomes traduzidos para caracteres do alfabeto romano, mesmo os organizadores 

do Zenshuu não tendo descoberto os mesmos, caso de John Ward, tratado como Dr. Ward, e o 

psicólogo Hugo Munstenberg. 

 Ou seja, para que se pesquise melhor acerca do pensamento de Okada é necessário 

entender sua língua original, mas principalmente fomentar a tradução de seu trabalho, a fim 

de que as informações possam ser acessadas por todos. 
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TEMÁTICA 

A temática da educação sob o olhar de Meishu-Sama, fundador da 

Igreja Messianica Mundial 
The theme of education under the eyes of Meishu-Sama, founder of Church of 

World Messianity 

 

Lilia Dinelli
40

 

 

“Mitos, deuses, utopia, o absoluto, horizonte de sentido, sentido de vida ... são 

temas fundamentais para quem pensa a educação. Fundamentais no sentido de 

que são fundamentos e estão na base de qualquer teoria educacional como 

pressupostos  que permitem pensar a educação e propor um sistema 

educacional que tenham sentido para todos e todas que neles participam. Se 

assim não fosse, a educação não seria uma ação humana.” 

Jung Mo Sung 

“Inteligência mais caráter, esse é o objetivo da educação.”  

Martin Luter King 

 

 

Resumo: Este texto apresenta uma reflexão sobre os problemas da educação ligados ao ser 

humano contemporâneo; algumas considerações sobre a simbologia da relação do ser 

humano com a divindade e sua proposta contínua no processo de evolução do e para o 

homem, na construção continua de significados, a partir de relações mutuas e com o 

mundo, que o leve a tornar-se o ser criado pelo Ser. 

Palavras-chave: Educação, Meishu-Sama, Ser Humano, Johrei  

 

 

Abstract: This work presents a reflection over problems of education concerning 

contemporary human beings. Also, there are some considerations about the symbolism 

in the relation of men with the divinity, and its continuous suggestion in the process of 

evolution of mankind, in the continuous construction of meanings, from mutual 

relationships with the world, that lead mankind to be the creature of the Creator. 

Key words: Education, Meishu-Sama, Human Being, Johrei 

 

 

 

Introdução 

A ciência clássica estruturada ao longo dos anos, formada com base em três pilares 

denominados: Ordem, Separabilidade e Razão, enfrenta hoje a necessidade de se auto rever 

diante do progresso e desenvolvimento aludidos à sociedade contemporânea, segundo Edgar 

Morin, um dos mais respeitados antropólogo, sociólogo e filósofo contemporâneo. 

 O avanço da tecnologia deixou rastros extremamente significantes na evolução 

humana. O homem nascido ser, passou a ter e mata para obter, esquecendo sua 

                                                
40Especialista em Língua e Literatura Portuguesa pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domenico(1994) e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo(2010) 
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responsabilidade de fazer, de cumprir com suas obrigações naturais recebidas em sua origem. 

Em meio a todo este turbilhão chamado Universo, em desalinho, percebe-se que a Educação 

pode ser a fonte inspiradora para alterar significativamente os alicerces da até então chamada 

Cultura.  

A pós-modernidade chegou criando novas perspectivas diante das afirmações da 

ciência, colocando em duvida as certezas até então. Somos seres educados por bases 

fundamentalmente corroídas pela pressa do progresso, pelas síndromes de todos os tipos, 

pelos horrores da violência, pelo bem estar do eu em detrimento do outro. Fomos conduzidos 

a um processo de recuperação do sagrado, levados pela emergente necessidade de ocupar o 

espaço vazio deixado pela ciência.  

O principio básico que hoje norteia a Educação é a busca da apreensão da realidade, 

focada nas pesquisas da relação individuo – sociedade, que produziu formações 

especializadas e métodos nos diferentes sistemas organizacionais.  

Vemos também que a realidade que se apresentou no mundo do pós-guerra dilatou as 

pesquisas nos diversos campos da atividade humana, de uma maneira anteriormente jamais 

vista, provocada pela necessidade de fragmentar o ser em partes especificas. Nessa 

perspectiva, diversas ciências se desdobraram para explicar, exemplificar, fragmentar o que 

seria a representatividade do homem, diante do mundo que o cerca. 

No campo das ciências das religiões não foi diferente, diante do desafio de apresentar, 

a partir de um único referencial, o significado da religião. Nesse processo de 

desenvolvimento, iniciou-se no século XIX, com a industrialização, uma transformação 

social, principalmente no Ocidente, capaz de exigir do mundo e da sociedade o repensar no 

que chamou Weber de desencantamento do mundo.  

O valor implantado na historia como parâmetro para novas possibilidades foi um traço 

determinante que contribuiu para o nascimento da disciplina denominada História das 

Religiões. Nesse período, afloram a partir do Iluminismo, as representações de várias ciências 

como antropologia, sociologia, na composição do que seria chamada Ciência da Religião. 

 

 

Educação e religião  

Temos consciência que a educação como vem sendo desenvolvida até os dias de hoje, 

trouxe resultados favoráveis à qualificação do homem. Entretanto, é necessário ir além. No 
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pensar de Paulo Freire, a educação problematizadora, a que liberta, contraria a educação 

bancaria, fazendo ver a necessidade de transformação. Ele explica: 

 

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade 
revolucionária. Dai que seja profética e, como tal, esperançosa. Dai que 

corresponda à condição dos homens como seres históricos e a sua 

historicidade. Dai que se identifique com eles como seres mais além de si 
mesmos – como “projetos” – como seres que caminham para frente, que 

olham para frente; como seres a quem o imobilismo ameaça de morte; para 

quem o olhar para traz não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, 

mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhorar construir 
o futuro. (FREIRE, 1983, p. 84) 

 

Sobre a educação que visa o futuro, à luz dos ensinamentos do fundador da Igreja 

Messiânica Mundial, Meishu-Sama (1882-1955)
41

 pode-se proceder a abordagem, por 

extensão aos mais diversos campos das ciências como filosofia, medicina, arte, saúde, e  

outros e ter o mesmo resultado, ou seja, a transformação do comportamento do homem.  

Essa fundamentação anterior diante dos fatos do cotidiano trará novos benefícios ao 

ser pensante e novas perspectivas de vida e esperança. Seguramente o compromisso com o 

outro, faria deste um elemento útil à sociedade e à humanidade. Nos dizeres de Meishu-Sama: 

 

Se o homem não tiver receio de cometer más ações, se não sentir vergonha 

de praticar atos impuros nem pena de fazer os outros sofrerem, esse homem 

já perdeu o valor como ser humano. Por mais que fale de teorias excelentes e 
se orgulhe de ter instrução, somente isso não lhe confere valor como ser 

humano. (...) Qual será o motivo de ocorrências tão aflitivas? 

Indubitavelmente, elas são consequências da educação materialista de que 
tanto falamos. Por isso, é muito fácil exterminar totalmente o mal social: 

basta destruir o pensamento materialista. Mais nada. Mas, de que maneira? 

Obviamente, através da educação espiritualista, isto é, do reconhecimento da 
existência de Deus, do Espírito somente por meio de princípios religiosos, 

sermões e preces. (2001, p. 238) 

 

Uma mudança como esta sugerida acima, é algo que concordamos ser difícil de ser 

implantada, porém, sabemos que a historia no passado, foi construída de impossibilidades no 

hoje e possibilidades no amanhã. A intervenção da religião que educa o homem com base na 

cidadania pode vir a contribuir muito com a formação do sujeito. Vemos isto também, nas 

palavras de Edgar Morin: 

                                                
41 Nasceu no Japão com o nome de Mokiti Okada, de família pobre e por natureza um amante das artes 

consideradas de alto nível. Estudioso do ser, toda sua vida procurou solução para o sofrimento humano, 

encontrando na religião resposta às suas perguntas. A partir da revelação recebida de Deus, recebeu o título de 

Meishu-Sama, cujo significado é Senhor da Luz. 
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A educação deve contribuir para a auto formação da pessoa (ensinar a 

assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 

cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade 
e responsabilidade em relação a sua pátria. (2007, p. 65) 

 

Por extensão, um cidadão como têm direitos e deveres, encontra na solidariedade, a 

possibilidade de dialogar, a partir da existência do outro. E aí nos explica Paulo Freire: 

“Nossa subjetividade é formada no mergulho neste mundo, intervimos nele e na formação de 

outros sujeitos e somos influenciados pela realidade e por outros sujeitos. Nossa 

singularidade é construída a partir dos outros e do mundo.(2001,p. 86) 

A partir desse pressuposto, vemos que uma mudança educacional poderia ser 

percebida a contar do reconhecimento do outro, que Leonardo Boff formula como: 

 

O eu somente se constitui mediante a dialogação com o tu, como o viram 

psicólogos modernos e, anteriormente, filósofos personalistas. O tu possui 

uma anterioridade sobre o eu. O tu é o parteiro do eu. (...) Cuidar do outro é 
zelar para que esta dialogação, esta ação de diálogo eu-tu, seja libertadora, 

sinergética e construtora de aliança perene de paz e de amortização. (2003, p. 

139) 

 

Entendemos que para este diálogo seja necessário, diante da importância da 

religiosidade do sujeito como uma representação do divino, a formação de vínculos e suas 

definições para criar sentido e inserir o indivíduo no seu espaço. Mircea Eliade chama esse 

lugar de umbigo do mundo, quando propõe:  

 

Numa palavra, sejam quais forem às dimensões do espaço que lhe é familiar 

e no qual ele se sente situado – o seu país, a sua cidade, a sua aldeia, a sua 
casa – o homem religioso experimenta a necessidade de existir sempre num 

mundo total e organizado, num Cosmos. Um Universo origina-se a partir do 

seu Centro, estende-se a partir de um ponto central que é como que o seu 

“umbigo”. (1956, p.44) 

 

Para Eliade, o sagrado se manifesta quando ao reconhecer-se a existência do profano, 

automaticamente somos levados também a aceitar o desafio de reconhecer a existência do 

sagrado; se entende por sagrado toda delimitação proposta pelo homem, implicado em uma 

hierofania
42

.  Para ele: 

 

                                                
42

 Do grego “hierós” (santo, sagrado) e “fanein” (manifestar), portanto, manifestação do sagrado. Mircea Eliade 

(in: Piazza, p. 146) diz: “A hierofania consiste “estruturalmente” na “escolha” de certos elementos do cosmo, 

segundo o critério de sua forma, força, eficácia, singularidade... 
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Poderia dizer-se que a história das religiões – desde as mais primitivas às 

mais elaboradas – é constituída por um numero considerável de hierofanias, 
pelas manifestações das realidades sagradas. A partir da mais elementar 

hierofania - por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer, 

uma pedra ou uma árvore – e até a hierofania suprema que é, para um 
cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de 

continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo acto misterioso: a 

manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não 

pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem parte integrante do nosso 
mundo “natural”, “profano!”. (1956, p. 21) 

 

As instituições que organizam a educação estabelecem preceitos e criam relações e 

estruturas nas quais o homem é inserido cultural e socialmente, transformando-o em um ser 

alienígena, produtor de automação. Desde tempos antigos, a cultura de cada local é repassada 

de pai para filho através da educação.  

No principio, dentro do próprio lar e mais tarde com a criação das instituições 

educacionais foram se formando espaços para adquirir conhecimento e cultura. Espaços nos 

quais se privilegiava inicialmente a classe dominante e legava a um plano bem inferior a 

aprendizagem do cotidiano aos escravos, pelos homens de ofício. O conhecimento chegava 

aos mais próximos e não havia como mudar a posição social. Dentro dessa realidade, o 

homem nascia pobre e morria pobre e o rico se mantinha como tal.  

Sendo assim, se olharmos a educação nesse período, podemos enxergar uma 

semelhança com os tempos da modernidade.  Que chefe de família, hoje, pode arcar com as 

responsabilidades da educação de um (uns) filho(s) na escola? E se falarmos no Ensino 

Superior?  As possibilidades de uma criança de periferia tornar-se “doutor” são raras. Será o 

salário mínimo capaz de sustentá-la? O grito do oprimido só será ouvido quando os ouvidos 

do opressor estiverem suficientemente limpos pelas águas da justiça e igualdade e pronto para 

o diálogo.O pensador Meishu-Sama diz: 

 
Infelizmente, vivemos numa sociedade onde o povo é sempre a vítima. A 

esperança da realização de um mundo onde os bons possam viver tranquilos, 
ainda se perde no horizonte. Nós, religiosos, pregamos que  o bem não deve, 

em momento algum, sucumbir ao mal, pois sua derrota evidenciaria que não 

é um bem verdadeiro, e sim, covardia. Cabe-nos provar que o mal não 

conseguirá vencê-lo. Acredito ser este o modo correto de agir, numa religião 
autêntica e sincera. (2000, p. 216) 

 

Para Meishu-Sama, todo ser humano independente de cor, raça ou credo, possui uma 

partícula divina em seu interior que o liga à divindade e quanto mais a projeta ou a deixa 

vibrar através da prática de boas ações, mas ela brilha e o aproxima de Deus. Neste sentido, a 

religião servirá para reformar o homem e recriar seu modo de pensar a partir do teísmo.  
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A reeducação (ato de educar novamente) humana passou a ser necessária quando até 

então, o homem veio degradando-se e ao planeta, traduzindo-se num elemento maléfico para a 

sua própria sobrevivência. Sendo ele responsável pelo seu destino, parece não saber o que 

fazer, precisando de um referencial a seguir para caminhar.  H. Hannoun afirma: 

 
Educar é recusar deixar por conta apenas da natureza a orientação do mundo 

em que vivemos. Em nossos tempos, a natureza não é mais o único fator da 

fisionomia do mundo. Pelo sentido humano em vista, a humanidade participa 
da orientação de sua evolução tendo em vista finalidades que ela mesma 

decide. E assim que, às vezes, num movimento de revolta, ela tenta opor o 

que deve ser ao que é, o dever ao poder, a lei humana de respeito ao próximo 

ao poder das coisas, em virtude do qual só prevaleça a força. É nesse sentido 
que uma educação autenticamente humana é contraria a natureza. Mas a 

educação do homem pelo homem nem sempre tem só esse aspecto. Segundo 

as finalidades que ela se confere, acaba por ajudar, a exemplo do que ocorre 
com outras atividades, a tornar humano um mundo que nada predispõe a sê-

lo, ou a precipitá-lo na autodestruição. Ela é o campo no qual se expressa 

uma liberdade de escolha cujo preço para o homem é uma dramática 
responsabilidade. É essa responsabilidade que constitui a grandeza e a 

fragilidade desse empreendimento”. (1998, p. 177) 

 

A proposta fundamental do pensamento de Meishu-Sama é baseada na educação, seja 

ela da palavra, do comportamento e do pensamento propriamente dito, para obtenção de 

resultados positivos. Segundo ele, os três princípios que norteiam a educação para tornar o 

homem sadio não só física, mas espiritualmente estão fundamentados nas Leis da Grande 

Natureza.  

Já em Paulo Freire, encontramos a ideia de fé no ser humano; na condição deste de 

tornar-se melhor. Como segue: 

 

A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe antes mesmo 

de que ele se instale. O homem dialógico tem fé nos homens antes de 

encontrar-se frente a frente com eles, Esta, contudo, não é uma ingênua fé. O 
homem dialógico, que é crítico, sabe, se o poder de fazer, de criar, de 

transformar, é um poder dos homens, sabe também que pode eles, em 

situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, 

porém, em lugar de matar no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece 
a ele, pelo contrário, como um desafio ao qual tem de responder. Está 

convencido de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em 

situações concretas, tende a renascer. Pode renascer. Pode constituir-se. Não 
gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação. Com a instalação do 

trabalho não mais escravo, mas livre, que dá alegria de viver. (1983,pp.95-

96) 

 

 

 

 



74 » A temática da educação sob o olhar de Meishu-Sama, fundador da Igreja Messianica 

Mundial 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

TEMÁTICA 

Método educacional sugerido por Meishu-Sama 

Hoje, na educação contemporânea, exige-se um novo olhar para todo o processo 

educativo, principalmente no que diz respeito à formação do ser cidadão, quanto ao seu 

conteúdo, que não pode mais se limitar a ser um procedimento decisório. A escolha tornou-se 

então, um processo dinâmico, atuante para o caminhar na relação professor  aluno, onde cada 

um possa diagnosticar  seus pensamentos, palavras e ações consubstanciados no altruísmo, no 

diálogo, no respeito ao pensar o outro. Quão seria ideal a escola onde a educação 

desenvolvida sobre base espiritualista pudesse nortear o homem na busca de seu objetivo 

maior que foi e sempre será – a felicidade. 

Segundo Meishu-Sama, conforme essa nova dinâmica, o eixo ensinar-aprender será 

realizado pela dialógica da evolução conjunta – espiritualista / materialista, com a finalidade 

de beneficiar a sociedade como um todo. Ensinar dentro da compreensão da existência do 

mundo invisível é, para ele, apoiar o processo de orientação do ser, educando com base nos 

preceitos de seus ensinamentos. 

Meishu-Sama destaca a existência de alguns tipos de estudo, como segue:  

 
Logicamente, novas descobertas e novas teorias surgiram e desapareceram; 

algumas surgiram e foram ultrapassadas por outras mais recentes, as quais 

aproveitaram daquelas apenas o que tinha validade para ser incorporado. 
Aquilo que em outra época era considerado verdade e respeitado como regra 

de ouro, foi desaparecendo sem deixar nenhum vestígio, na medida em que 

aparecia algo que o superava. Existem, contudo, algumas teorias descobertas 

que se mantém vivas até hoje, concorrendo para tornar a sociedade mais 
feliz. É o tempo que determina o valor de todas as coisas. Por esse motivo, 

embora tenhamos plena certeza de que uma teoria seja absolutamente 

verdadeira, inalterável e eterna, não podemos saber quando aparecerá outra 
que a destrua, nem quem o fará. Vários exemplos podem ser citados desde 

tempos antigos. Quando aparecem novas descobertas, é natural que elas não 

se encaixem nos moldes das tradicionais; quanto menos se encaixam, 

maiores são os seus valores. Resumindo, é uma ruptura das formas 
enraizadas; na medida em que for mais intensa, maior a sua validade. (2001, 

pp.54/58) 

 

Encontramos semelhante pensamento na obra de Edgar Morin, diante de sua 

afirmação, quando diz que o século XX alterou a vida humana principalmente por tornar o 

homem mais racional e competitivo, diante de grandes catástrofes que dizimaram parte da 

população do mundo. Para ele, o reconhecimento desta situação apresenta dois polos 

importantes ligados a vida e a morte. Se, por um lado o progresso da ciência coloca em risco a 

sobrevivência humana, por outro, a crença de que é possível a construção de novas 

possibilidades sugere abertura para o século XXI.  
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Para ele: “E a educação, que é ao mesmo tempo transmissão do antigo e abertura da 

mente para receber o novo, encontra-se no cerne dessa nova missão”. (2007, p.72)E 

acrescenta: 

 
Por isso, a educação deve mostrar e ilustrar o Destino multifacetado do 

humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, 

o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das 
vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 

complexidade humana. Conduziria a tomada de conhecimento, por 

conseguinte, de consciência, da condição comum a todos os humanos e da 
muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 

sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra... (id., p. 61) 

 

Esta nova concepção de saber trará uma visão de mundo diferenciada; de 

considerações sobre a educação ideal construída com bases sólidas. A construção desse novo 

conhecimento adquirido coaduna com o chamado ser integral, pois sendo formado 

continuamente com bases na espiritualidade, sua competência e habilidades serão 

concernentes com a formação de um ser mais voltado para o outro, mais capaz de se 

identificar no outro. 

A tônica dessa nova forma de educação se desenvolve a partir da realidade, do 

reconhecimento por meio do diagnóstico da aceitação de um mundo não reconhecido pela 

ciência, que Meishu-Sama chama de mundo invisível, de atos que promovam o bem estar da 

sociedade e da prática de boas ações. Para ele, a sugestão dessa reforma educacional, dentro 

da religião messiânica, se apresenta de três formas: o Johrei (oração em ação), a Agricultura e 

Alimentação Natural e o Belo
43

. Segundo ele, esse processo de transformação tornaria o ser 

humano mais humano, portanto retrato de seu Criador, útil para a construção de um mundo 

melhor. São eles: 

Johrei - urge pensar uma nova ordenação para o homem contemporâneo, a partir do 

que Meishu-Sama oferece como possibilidade, de modo a favorecer e contribuir para a sua 

sobrevivência no planeta. Considerado como manifestação do sagrado, o Johrei é um método 

de recuperação do ter para o ser. O homem atual, profano em seus hábitos, com o recebimento 

da energia do johrei adquire saúde mental, torna-se mais solidário, recupera na sua origem seu 

passado, modificando seu comportamento sob as bases da espiritualidade. O método de 

aplicação do Johrei pode ser diversificado, assim como também o seu recebimento. Pode ser 

através do ato propriamente dito, onde duas pessoas sentadas uma diante da outra, em estado 

                                                
43

 Através destes métodos instituídos no pós-guerra, o religioso acreditava que o ser humano é capaz de 

encontrar a felicidade: o Johrei para despertar a natureza divina do homem; a Agricultura e Alimentação Natural 

para mudar o estilo de vida e o Belo, que produz a elevação espiritual.  
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de meditação relaxam e uma delas (transmissor), através da mão transmite a energia a outra 

(receptor) ou então, através da leitura dos ensinamentos do fundador, como ele afirma:  

 

Todos os textos refletem o pensamento da pessoa que os escreveu; 
precisamos ter plena ciência disso. Espiritualmente falando, significa que as 

vibrações espirituais do escritor são transmitidas através das letras, para o 

espirito do leitor. (2001, pp. 413/414) 

 

Agricultura e Alimentação Natural – a proposta da reeducação alimentar que hoje 

vem sendo tão divulgada pelos mais diversos meios de comunicação é compreendida por 

Meishu-Sama como o meio de obter um raciocínio correto. Como e se somos o que comemos, 

ao ingerir quantidades excessivas de agrotóxicos e hormônios, o sangue é contaminado e 

torna-se sujo. Por conseguinte, a situação faz com que o homem perca a lógica de raciocínio e 

torne-se um ser artificial, sem contar nos malefícios provocados à sua saúde física. Dentro 

dessas características, a exigência de cuidar melhor dos alimentos, fez com que Meishu-Sama 

exercesse junto à sua família o conceito de cura através da alimentação. Com os excelentes 

resultados obtidos, pode ele ensinar e educar seus discípulos e deixar registradas as suas 

experiências nos ensinamentos que escreveu. Teorizar e sistematizar a qualidade dos 

alimentos  e suas formas de plantio através da Agricultura Natural, foi para Meishu-Sama uma 

forma de amor à humanidade. Ele afirma: “Segundo o meu principio, a solução dos 

sofrimentos pela Graça Divina não é outra coisa senão a magnífica Arte da Vida, isto porque a 

Arte, na sua essência, deve satisfazer as condições da Verdade, do Bem e do Belo.” (2001, p. 

328) 

Belo - o conceito de beleza desenvolvido por Meishu-Sama é o que trata de sua paixão 

pelo belo como manifestação do sentimento, onde ele afirma: “a Verdade é o caminho, o Bem 

é a ação e o Belo é o sentimento”. Ao articular seu comportamento social, o homem sendo um 

ser social, deve sempre ter atitudes belas e corretas, sempre buscando a pratica do altruísmo. 

Na época contemporânea, este ser social carece de refletir sobre suas ações como caminhos e 

respostas para a superação de seus entraves no relacionamento com o outro. Assim, revelando 

a educação o lado artístico, a importância da apreciação de obras de arte do mais alto nível, 

oferece ao observador a evolução de sua espiritualidade. E ele complementa:  

 

Neste sentido, o progresso da civilização consiste na eliminação do caráter 
animal do homem. Alcançar esse nível é alcançar a Verdadeira Civilização. 

(...) Assim cabe ao artista uma grande missão: ele é um dos encarregados da 

eliminação de tais características. Torna-se necessário, portanto, elevar o 

caráter do homem por meio da Arte. Naturalmente, esse objetivo será 
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alcançado através da literatura, da pintura, da música, do teatro, do cinema e 

de outras artes. O espírito dos artistas, comunicando-se por esses veículos, 
influenciará o espírito do povo. (...) Em outras palavras: haverá uma sólida 

ligação entre o espírito do artista e espírito de quem apreciar suas obras. (...) 

Eis a importância da Arte. O artista deve funcionar como orientador 
espiritual do povo. (2001, p.327) 

 

 

Considerações finais 

Desejamos retornar ao assunto por nos parecer estritamente importante. Para a 

interação do eu – outro é necessário reconhecer a existência do outro como um ser igual, 

semelhante, criado pelo Criador, como o eu. Denominamos humanos a ambos, em principio 

com características hipoteticamente superiores. A eles foi dada a oportunidade de optar pelo 

conhecimento da importância da solidariedade. No caso em tela, Assmann e Sung citam: 

 

Quando desejamos o mundo (que nasce do encontro e do reconhecimento da 

dignidade humana) assim, produzimos e passamos a viver dentro de um 

horizonte de esperança e de utopia. Utopia no sentido de desejar e de “ver” 
um mundo, um lugar, “topos”, que ainda não existe e que talvez nunca venha 

a existir, mas que dá um sentido às ações que nascem do nosso desejo de um 

mundo melhor. Este horizonte de utopia e de esperança nascem juntamente 

com este desejo de vivenciar a sensibilidade solidária para além das relações 
pessoais, ou em um pequeno grupo, o desejo de que toda a sociedade, toda a 

realidade seja invadida e “grávida” desta solidariedade mais genuína. (2000, 

p. 134) 
 

Haveria muito mais por dizer neste estudo, quando analisamos a partir do pensamento 

de alguns teóricos em uma interface com o pensamento do religioso Meishu-Sama, fundador 

da Igreja Messiânica Mundial e suas implicações da condição social do ser humano, diante do 

mundo contemporâneo. Para tentar compreender a realidade da educação e apreendê-la, 

muitas visões são apresentadas, entre elas a de H. Assmann, quando diz: 

 

Em qualquer ser vivo, verifica-se uma unidade entre processos vitais e 
processos de aprendizagem. Nos animais simbolizadores, as próprias bases 

biológicas da vida ficaram impregnadas e entrelaçadas com os processos 

cognitivos. Não há mais como separar o viver do aprender, que se 
desenvolvem como processo unificado. Por isso, para o ser humano, não 

aprender significa não poder sobreviver. (1998, p. 130) 

 

Apesar da dificuldade para disseminar a importância da compreensão do diálogo eu – 

outro, com a finalidade de reformulação da educação, ainda assim é necessário e importante 

fazê-lo para o sucesso da formação do ser integral. Proporcionar este incansável desvelamento 

é de fundamental importância para o futuro da humanidade, tendo em vista que valorizar cada 
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um como um todo e respeitar neste todo a particularidade de cada um é abrir possibilidades 

para o amanhã, conforme nos apresenta Sung:  

 

Percorrer este caminho é reconhecer a beleza e o mistério da vida, as suas 
alegrias e as suas dores, os limites e as possibilidades, e encontrar dentro de 

cada um de nós e no interior das relações de reconhecimento mútuo com 

outras pessoas a força para continuar lutando para superar as dificuldades e 
construir um mundo melhor para todos e todas e encantar-se com a vida, e 

sentir que, apesar de tudo, vale a pena viver e lutar. (2006, p. 157) 
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Naomi, uma representação do Ocidente e Japão 

Naomi, a representation of the West and Japan 

 

 

Rafaella Denise Lobo Pastana
44 

 

Resumo:Este artigo busca enfocar a reflexão a respeito do homem em sua prática subjetiva, 

cultural e espacial, aprofundando-se na questão das relações sociais. Pretende-se com 

isso explorar a complexidade das relações que se manifestam através das interações, 

apoiando-se em saberes interdisciplinares a fim de verificar a realização de identidade, 

identificação, diferença, estranhamento e conflito. Intenciona-se relacionar o corpo 

bibliográfico utilizado da psicanálise, antropologia e geografia com a obra literária 

Naomi do escritor japonês Junichiro Tanizaki, cuja narrativa se dá como representação 

da interação que se deu entre o país Japão e países culturalmente colonizadores 

pertencentes ao hemisfério ocidental, assim como as noções assimiladas do Oriente 

como cultura pouco civilizada em contraste de um Ocidente “superior”, moderno e 

correto em seus saberes tidos como ciências irrevogáveis.  

Palavras-chave: Conflito, interação, Ocidente Oriente 

 

Abstract: This article aims to focus on the reflection about the man into his subjective, 

cultural and spatial practices, probing the issue of social relationships. It is intended to 

explore the complex relationships that come through interactions, relying on 

interdisciplinary knowledge in order to verify the fruition of identity, identification, 

difference, estrangement and conflict. It intends to relate the psychoanalysis, 

anthropology and geography bibliographic corpus with the literary work of the Japanese 

writer Junichiro Tanizaki, entitled Naomi.  Naomi‟s narrative takes place as a 

representation of interaction that occurred between Japan and other cultures‟ colonizing 

countries belonging to the Western hemisphere, as well as notions assimilated by 

Eastern cultures of them as uncivilized in contrast to a "superior" and modern West, 

absolutely correct about its knowledge once regarded as irrevocable sciences.  

Keywords: Conflict, interaction, East, West 

 

 

Introdução 

 Em Naomi, através de uma relação de amor e desespero vivida pelos personagens Joji 

e Naomi que representam na narrativa respectivamente um Japão frágil, inseguro, servil e 
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deslocado em meio às mudanças e apaixonado por um Ocidente
45

 moderno, forte e cruel, não 

pode ser visto como um dado fechado em seu enunciado sem se procurar explorar a 

enunciação que constitui as condições para execução do romance.    

A utilização de um corpo bibliográfico psicanalítico, antropológico e geográfico a fim 

de inspecionar-se o conjunto de relações que se deu entre países ocidentais e o Japão a partir 

da obra literária  Naomi apresenta uma construção fundamental para a elaboração do presente 

artigo. A literatura como um elemento isolado, analisada apenas em seu signo linguístico, 

sintático ou narrativo, explicando-se por si mesma com uma fundamentação puramente 

estética e desprovida de outros saberes que se intercruzam e outrossim, a constroem se 

apresentaria fragmentada e tangencial.  Entrementes, fenômenos de caráter subjetivo, cultural 

e espacial encontram na arte uma aliada no processo de elaboração e reflexão de seus 

desdobramentos, intercruzando-se em um corpo com voz plural. 

O Oriente representado como exótico foi muitas vezes em meio à exploração ocidental 

concebido por teóricos como um lugar paradisíaco e selvagem e por isso mesmo, inferior. Os 

nativos, por não possuírem um comportamento tido como o “padrão” segundo critérios 

estritamente ocidentais supostamente, não possuíam a capacidade de falarem por si mesmos e 

eram constantemente analisados segundo saberes tidos como hierárquicos a fim de se 

justificar a superioridade ocidental.    

Tais considerações são importantes para o presente trabalho a fim de se investigar 

também o quanto determinados assuntos e análises sobre o Oriente que circulavam na época e 

ainda circulam, contribuem para um imaginário não apenas ocidental de identidade e do 

“outro”, mas também para uma assimilação do Oriente sobre si mesmo.  

Apesar da dominação e exploração territorial imperialista se concentrarem mais em 

regiões como Índia, Mongólia e países da África do Sul, e o Japão se inserir na lista das 

potências imperialistas ao lado de outras nações como Reino Unido, França, Alemanha no 

final do século XIX e início do século XX, é importante considerar que a abertura dos portos 

do Japão ao mundo ocidental foi forçosa por uma pressão norte-americana após séculos de 

isolamento em 1853.   

A chegada dos navios do Comodoro Matthew Calbraith Perryocasionou diversas 

revoltas no arquipélago, culminando com o fim do Período Tokugawa e a Restauração Meiji, 

marcada por uma profunda industrialização e importação de artefatos estrangeiros. O mundo 

ocidental atraente era inserido agora no Japão incessantemente e se posicionava diante de um 

universo tradicional que se fechara por longo período.  

                                                
45 Entende-se por Ocidente no presente estudo não a diversidade de culturas que compõem o hemisfério oeste, 

mas sim o modelo de um Ocidente colonialista e imperialista sobretudo estadunidense e europeu que se 

posicionou como explorador e dominante diante  de outros povos e cuja cultura foi muitas vezes    exportada por 

meio de enciclopédias, filmes, revistas, etc. em um conceito ratificador de padrões comportamentais, morais e 

físicos tidos como “mais certos” e “mais civilizados” do que outros. O Ocidente aqui exclui não apenas o 

Oriente, mas sua própria polifonia e diversidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matthew_Calbraith_Perry
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 O período vigente na produção de Naomi foi o do Período Taishô (1912-1926) onde a 

cultura ocidental não somente era conhecida como também incorporada no cenário japonês 

com entusiasmo, sobretudo pelos mais jovens. O Japão vivia nesse período uma relação 

intensa com o mundo ocidental norte-americano e europeu, tendo acesso aos seus hábitos e 

cultura. Costumes estrangeiros eram importados pelos japoneses e posteriormente, adotados 

pela sociedade, muitas vezes colidindo com a estrutura tradicional estabelecida. 

Observou-se nesse momento um forte processo de superposicionamento cultural onde 

a entrada ocidental através dos portos japoneses visava um poderio econômico e expansão de 

poder. Apesar da invasão não ter se dado através de uma exploração territorial maciça, houve 

uma exploração de cultura permeada por conceitos de “forma certa” ou “forma errada” ou de 

“cultura encaixada” ou “desencaixada” que se não encontra realização em um conflito 

propriamente bélico, encontra nos territórios acidentados da subjetividade que muito expressa 

em sua manifestação artística como um “documento primário” conforme foi colocado por 

Robert Goldwater (1973) em seu texto “Art and Antropology”.  

 

 

O espaço como encontro  

 Na obra literária Naomi, o encontro entre Joji e Naomi se dá em um café em Asakusa 

em Tóquio e ambos imediatamente estabelecem uma relação, primeiramente de amizade, 

posteriormente como pai e filha em que Joji adota Naomi catorze anos mais jovem e em 

seguida, quando Naomi atinge a maioridade, de marido e mulher. Um dos fatores 

determinantes para a aproximação de Joji de Naomi reforçado muitas vezes na narrativa do 

romance foi o rosto e tipo físico da moça que destoavam fortemente do de outras moças 

japonesas.  

 Joji amiúde se mostra fascinado pelas características da jovem que parece ocidental, 

mesmo sendo de origem totalmente nipônica, e a compara com a atriz canadense Mary 

Pickford, pedindo que a imite em seus movimentos e lhe cercando de luxos estrangeiros, aulas 

de inglês, dança ocidental, etc. Joji está determinado a moldar a esposa ocidental perfeita. Em 

um momento da narrativa, ele discorre sobre seus anseios:  

 

Embora eu não tivesse nenhuma sensibilidade para essas coisas, meus gostos 
iam para o chique e o moderno, e eu imitava o estilo ocidental em tudo. 

Meus leitores já sabem disso. Se eu tivesse dinheiro suficiente para fazer o 

que me agrada, poderia ter ido morar no Ocidente e me casaria com uma 
ocidental; mas minhas condições não me permitiriam isso, então me casei 
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com Naomi, uma japonesa com sabor ocidental. Mesmo se fosse rico, não 

teria confiança em minha aparência. Tenho menos de um metro e sessenta de 
altura; pele escura e dentes irregulares. Estaria esquecendo meu lugar, se 

esperasse conseguir uma esposa com o físico majestoso de uma ocidental. 

Japonês deve casar-se com japonesa, concluí, e Naomi foi a que mais se 
aproximou da satisfação de minhas necessidades. Estava contente.  

(TANIZAKI, 1986, p. 78) 

 

A relação do Oriente com o Ocidente se faz importante para compreensão da obra e é 

interessante pontuar-se sobretudo as noções assimiladas de Ocidente superior, moderno, mais 

civilizado em relação a uma cultura local concebida como pouco desenvolvida e cuja 

população apresenta características físicas tidas como exóticas e por isso mesmo, destoantes 

de um conceito de „belo”, “simétrico” e “certo” construídos a partir de padrões puramente 

colonizadores.   

Apresenta-se como um dado desconcertante não apenas valores e conceitos atribuídos 

por um Ocidente colonizador a uma cultura com a qual realize um “encontro”, mas também 

uma identidade reduzida sendo introjetada por essa cultura em seus pormenores em uma 

noção de “cultura desencaixada” que tenta sincronizar-se e de alguma forma se homogeneizar 

com os padrões ocidentais vistos como mais certos e hierárquicos em uma escala temporal de 

suposto desenvolvimento. 

Os conceitos etnográficos que dialogam com uma construção científica e evolucionista 

encontram seu veículo através da territorialidade instaurada sobre um espaço que passa a ser 

eleito como uma propriedade material e cuja mediação se dá o tempo todo em suas relações 

com o estrangeiro através de critérios estabelecidos de poder e domínio. Aquele que se 

encontra fora da comunidade, o “outro” não encaixado na ordem pré-estabelecida é olhado 

com desconfiança e a sua submissão passa a ser necessária, seja através da força física ou 

moral. A homogeneização corresponde a uma aniquilação das propriedades do “outro” e 

ratificação do “eu”, produzindo assim uma consequente dominação.  

A territorialidade instaurada que Negri e Hardt chamarão de Império apresenta uma 

ordem internacional formada por protagonistas que assim se intitulam por meio de distintos 

regimes de produção territoriais e de poder como os Estados Nacionais, estabelecendo um 

verdadeiro “caos sistêmico”.   

 

Trata-se de uma situação de falta total, aparentemente irremediável, de 

organização. Trata-se de uma situação que surge por haver uma escalada do 

conflito para além do limite dentro do qual ele desperta poderosas tendências 
contrárias, ou porque um novo conjunto de regras e normas de 
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comportamento é imposto ou brota um conjunto mais antigo de regras e 

normas, sem anulá-lo, ou por uma combinação dessas duas circunstâncias. À 
medida que aumenta o caos sistêmico, a demanda de “ordem”- a velha 

ordem, uma nova ordem, qualquer ordem!_ tende a se generalizar cada vez 

mais entre os governantes, os governados, ou ambos. Portanto, qualquer 
Estado ou grupo de Estados que esteja em condições de atender a essa 

demanda sistêmica de ordem tem a oportunidade de se tornar mundialmente 

hegemônico.  (ARRIGHI, 1994, p. 30) 

 

Segundo Gonçalves e Walter (2002), diante do que Arrighi apontou como “caos 

sistêmico”, existe a necessidade de se ver além de um Estado ou grupo de Estados 

historicamente e geograficamente situados em uma posição protagonista que instauram uma 

hegemonia dentro de uma ordem sistêmica que dialoga com interesses de origem política e 

implantam limites numa tentativa de ressignificar o mundo em favor de seus interesses.     

Em sua obra Orientalismo (2007), o intelectual e crítico literário palestino Edward W. 

Said, analisou o caráter dos estudos ocidentais sobre o Oriente como uma tentativa 

colonizadora de se apropriar de um conceito, distorcendo-o sob uma ótica generalizadora, 

reducionista e comparativa o tempo inteiro com a noção ocidental de “sociedade” e “cultura”. 

A expansão territorial não se deu como uma tentativa de relação ou encontro com o “outro”, 

mas de superposição em que ciências, saberes e verdades construídos em solos acadêmicos 

ocidentais foram amiúde usados como instrumentos na tentativa de processar o Oriente ao 

qual não era dado o direito de falar por si mesmo, classificando-o, reduzindo-o para uma 

supremacia da cultura tida como “certa”, “encaixada” e por isso mesmo com mais direitos.      

A construção desses conceitos pertencentes às culturas “encaixadas” encontra força 

motriz na história e geografia de uma só verdade que muitas vezes é apresentada por um lado 

puramente colonizador que pouco buscou conhecer, relacionar-se ou realizar trocas com o 

“outro”, mas sim segregar em um conjunto de categorias seletivas e fragmentadas, 

excludentes e que pouco se intercruzam com as multiplicidades, a natureza ou a subjetividade 

em uma elaboração de caráter puramente científico. 

Joji ao se enxergar como indivíduo inferior, “indigno” de um ocidental e buscando 

compensar de alguma forma essa infeliz crença em um relacionamento com uma japonesa 

“com sabor ocidental”, não na tentativa da exogamia que amplie suas possibilidades para a 

diversidade, mas daquela que o distancie da sua própria etnia e o aproxime do universo 

ocidental hegemônico ao qual tanto cobiça, se apresenta como uma das vozes do espaço 

definido como Japão. No entanto, essa voz se dá de maneira bastante semelhante às poucas 

variadas formas que o Ocidente definiu as culturas orientais, podendo se dizer que já se 
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apresenta corrompida por um estranhamento de si para consigo mesma diante de um modelo 

hegemônico que exclui as polifonias. 

Conceitos como certo, belo, moderno e refinado não encontram amparo algum na 

cultura japonesa que circunda Joji, mas sim nas ciências, arte e elementos estrangeiros que 

são importados maciçamente e muitas vezes, acabam por colidirem com saberes e traços 

existentes, muitas vezes os esmagando.    

A noção de fronteiras cartográficas que segregam os indivíduos através de implicações 

rígidas de diferenças de um território para o outro é ao mesmo tempo norteada por uma 

tentativa de homogeneização cultural que eleva determinados Estados e pretere outros em 

busca de uma ordem mundial física que busca atender a interesses políticos. O desligamento 

da base material territorial e um maior realçamento do conjunto de relações realizadas dentro 

de um espaço sem a necessidade de se catalogar e definir o “outro” segundo critérios 

puramente humanistas ou historicistas como apontou Lévi-Strauss (2008) em seus estudos 

consistiria em uma ação importante para a riqueza das relações interpessoais e intrapessoais, 

assim como a diminuição de intolerâncias e conflitos.  

Segundo Massey (2008), o espaço se apresenta constantemente em construção e não 

devemos observá-lo como um ambiente fechado, pois ele apresenta uma pluralidade de 

estórias, fenômenos e culturas distintos que não podem ser vistos como desconectados ou 

isolados já que se intercruzam fortemente e abrem para a multiplicidade. Um fato ocorrido em 

um espaço não deve ser aceito como algo isolado ou determinante, mas como um momento de 

trajetória.  

 

(...) compreendemos o espaço como a esfera da possibilidade da existência 

da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera 
na qual distintas trajetórias coexistem; como a esfera, portanto, da 

coexistência da heterogeneidade. Sem espaço, não há multiplicidade; sem 

multiplicidade não há espaço. Se espaço é, sem dúvida, o produto de inter-

relações, então deve estar baseado na existência da pluralidade... (MASSEY, 
2008, p. 30) 

 

Dá-se como importante a porosidade das fronteiras e repensar a noção estabelecida de 

identidade que procura muitas vezes um encaixe maior com as noções de espaço pré-

estabelecidas do que com uma relação interpessoal e intrapessoal, não se abrindo para a 

multiplicidade que poderia se realizar não como superposição, mas como encontro sincrônico 

e diacrônico. As noções de espaço se apresentam amarradas também às noções de “culturas 

encaixadas” e “desencaixadas” sob uma ótica colonizadora e reducionista.  
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Dessa forma, a história não pode ser narrada sob um olhar totalmente ocidental, pois 

existem elementos também orientais pertinentes, assim como a realização de múltiplos 

elementos atuantes em um mesmo espaço tido como ocidental ou oriental que são divergentes 

e particulares, independente de se encontrarem dentro de um grupo pré-estabelecido. A ordem 

de uma verdade única e cristalizada precisa ser contestada assim como conceitos que elegem 

um grupo como soberano e outros como inferiores que precisam moldar-se para acompanhar 

os processos eleitos como avanços culturais.  

Não surpreende o fato de na obra de Tanizaki, Joji e Naomi apresentarem uma relação 

doentia, dissimétrica e mapeada por uma conduta de sadismo e masoquismo que pouco 

contribui para o desenvolvimento e crescimento dos personagens enquanto seres humanos. 

Joji, inferiorizado, sofre constantemente pela tentativa de adaptar-se a uma Naomi que cresce, 

tornando-se exigente e ainda mais ocidentalizada e cujo prazer consiste em gozar da aparência 

do marido, acusando-o de velho e antiquado. Joji satisfaz os gostos da jovem esposa e se 

destrói em uma relação que o esmaga, justificando-a como amor verdadeiro e a si mesmo 

como merecedor de semelhantes maus tratos.      

 

 

As culturas como vozes polifônicas 

Naomi pertence a um estilo literário chamado Watakushi Shosetsu (romance do “eu”) 

que correspondeu a uma maneira japonesa de produção de obras com linhas Naturalistas. O 

Naturalismo, bastante em voga na Europa, se caracterizou por um maior cientificismo nas 

artes e um cunho de caráter mais pessimista em relação à vida. Os seres humanos se 

apresentavam como animais influenciados pelo meio ambiente circundante e a genética. O 

realismo radical permeava as escolhas e os destinos dos personagens e muitos sentimentos 

eram postos de lado em um superposicionamento fatalista dos instintos. Pertenceu a esse 

estilo o escritor francês Émile Zola e o brasileiro Aluísio de Azevedo. 

No Japão, houve uma compreensão da parte dos escritores que tal especificidade da 

realidade só poderia ser alcançada através de uma autoficção onde elementos próprios da vida 

dos autores viessem à tona. O Japão já tendo anteriormente realizado produções literárias 

como os nikki (diários) e os romances de caráter confessional adaptaram uma escola literária 

ao seu próprio estilo. Tal fenômeno, no entanto, foi concebido por muitos teóricos ocidentais 

como uma “forma errada” de se compreender e aplicar um estilo e não uma construção 

própria. A arte precisava ser construída como um reflexo do estilo europeu para que não se 
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apresentasse equivocada. A estrutura cultural, os fenômenos próprios, as relações deveriam se 

anular e curvar-se também a uma regra imposta para que fosse apreciada pelos ocidentais.  

Apesar das críticas, no entanto, o Watakushi Shosetsu caiu em um gosto popular 

japonês e sobreviveu, tendo bastante circulação.  

Geertz (1997) em O Saber Local se ateve a falar do olhar ocidental crítico em relação 

à produção artística de outras culturas: 

 

É a incapacidade de compreender essa variedade que leva a muitos dos 

estudiosos da arte não-ocidental principalmente daquela a que chamamos de 

“arte primitiva”, a expressar um tipo de comentário que ouvimos com 
frequência: que os povos dessas culturas não falam ou falam pouco sobre 

arte. O que esses comentários, na verdade, querem dizer, é que, a não ser de 

forma lacônica, ou críptica, como se tivessem muita pouca esperança de 
serem compreendidos, os povos que esses estudiosos observam não falam de 

arte como eles, estudiosos, falam ou como gostariam que os objetos de seus 

estudos falassem:  em termos de suas propriedades formais, de seu conteúdo 

simbólico, de seus valores afetivos, e de seus elementos estilísticos. 
(GEERTZ, 1997, p. 146- 147) 

 

Muitos autores do Watakushi Shosetsu se detiveram em temas como suicídio, traição, 

depressão, uso de drogas, marginalização dentro de uma sociedade que se modificava 

aceleradamente e o indivíduo não encontrava espaço. A Literatura Proletária havia sido 

destruída pela Lei de Preservação da Paz
46

em 1925. A expressão livre não era permitida ou 

aceita. Sendo assim, os artistas se propunham a falar de sua própria subjetividade e 

insatisfação em relação à vida. 

É importante verificar que a supressão intelectual das formas de governo se atém a 

uma censura clara às obras tidas como contestadoras ou socialistas, mas pouco podem fazer 

em relação à expressão de subjetividade que traz à tona o dissabor, o deslocamento, a 

melancolia que não podem ser forjados ou substituídos por uma falsa alegria. Na 

subjetividade artística, intercruzam-se as enunciações, os fatos, as mudanças circundantes em 

singulares vozes cujas raízes brotam da cultura realizada dentro de um espaço. 

 Geertz (1997) em O Saber Local se ateve ainda a falar da arte como produção de um 

indivíduo inserido em um meio cultural e de como determinados sentimentos se expressam 

em outros segmentos sociais: 

                                                
46Lei de Preservação da Paz- O governo japonês estabelecia normas rígidas para que o socialismo não se 

estabelecesse no país e a Literatura Proletária foi destruída pela Lei de Preservação da Paz em 1925 em virtude 

de seu caráter social e contestador. Autores eram repreendidos, perseguidos e presos, caso criticassem o sistema 

em suas produções artísticas.  Estes, na impossibilidade de falarem da sociedade, falavam de seus próprios 

dissabores que constituíam um eco dessa vivência cujo relato era coibido.   
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O sentimento que um indivíduo, ou o que é mais crítico, já que nenhum 

homem é uma ilha e sim parte de um todo, o sentimento que um povo tem 

pela vida não é transmitido unicamente através da arte. Ele surge em vários 
outros segmentos da cultura deste povo: na religião, na moralidade, na 

ciência, no comércio, na tecnologia, na política, nas formas de lazer, no 

direito e até na forma em que organizam sua vida prática e cotidiana.    
(GEERTZ, 2004, p. 145). 

 

O “todo” ao qual se refere Clifford Geertz também foi apontado nos estudos de Lévi-

Strauss em meio à sua contestação às teorias de caráter humanista que perpetuavam em uma 

época científica onde ainda o indivíduo era concebido como ser isolado e condicionado por 

uma série de estruturas que o dominavam.    

 Para Lévi-Strauss (1976), o homem não se constituiria sozinho ou encontraria sentido 

fora das relações que estabelece durante a vida, levando consigo os efeitos desse encontro que 

transpassariam seu próprio ser, dentro de um processo chamado de estruturalismo.  

 Enquanto o humanismo exaltava o indivíduo, exacerbando suas características como 

únicas e admiráveis, o estruturalismo buscava uma maior explicação do homem dentro dos 

fenômenos de relações. A partir disso, Lévi-Strauss se propôs a pesquisar as estruturas de 

parentesco e mitos que estruturam o sujeito.  

 A complexidade do ser humano em um fenômeno interpessoal e intrapessoal se 

sobressai em uma produção artística independentemente das forças governamentais de 

supressão que buscam filtrar o valor contestador das obras e acabam por falhar em algum 

momento, visto que essas manifestações artísticas físicas expressam as relações, condutas, 

reflexões compositoras e indissolúveis do homem, tornando-se inevitáveis no processo de 

falar de si.    

 A relação destrutiva que se dá entre Naomi e Joji na obra de Tanizaki como 

representação de um Ocidente e Oriente respectivamente incorpora um senso de deslocamento 

latente entre essas duas culturas vivenciado pelo próprio autor em sua vida.  

 Não se pretende aqui, no entanto, deter-se nos traços autobiográficos da obra, mas no 

conjunto cultural que ela incorpora no processo de relações e nos conflitos adjacentes. A 

elaboração do encontro entre a cultura ocidental e oriental dentro de um espaço definido como 

Japão sob uma ótica puramente ocidental que é oferecida ao “outro” e assimilada constitui 

uma forte construção na obra Naomi. 

Em um trecho da narrativa, Joji e Naomi vão a um salão de dança ocidental e se colocam a 

observar uma moça japonesa chamada Kikuko que se veste como ocidental: 
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Suas faces eram vermelhas, os olhos grandes e os lábios grossos, mas o 

contorno oval de seu rosto, com o nariz comprido e estreito, era no puro 
estilo japonês das gravuras ukiyo-e. Presto muita atenção aos rostos  das 

mulheres e jamais vira um rosto tão destoante como aquele. Ocorreu-me que 

a mulher estava, provavelmente, aborrecida com seu rosto japonês e fizera o 
maior esforço para parecer ocidental. Embranquecera cada fragmento da 

pele exposta, até parecer que fora polvilhada com farinha de arroz, e aplicara 

uma sombra brilhante, azul-esverdeada, em torno dos olhos. O vermelho 

vivo nas faces era obviamente ruge. Infelizmente, com aquela fita enrolada 
ao redor da cabeça, parecia um monstro.  (TANIZAKI, 1986, p. 95) 

...Puxa vida, Ma-chan, está horrorosa, devia dizer isso a ela. Com aquele 
rosto, nunca vai ficar com cara de ocidental. Está impresso nele todo „Japão‟, 

„Puro Japão‟.  (TANIZAKI, 1986, p. 98) 

 

O ukiyo-e (que significa literalmente “retratos do mundo flutuante”) ao qual se referia 

Joji em seu comentário consistiu em um popular estilo de pintura desenvolvido no Japão no 

Período Tokugawa(1603-1867) que foi antecessor ao Período Meiji (1867-1902). Ukiyo-e 

retratava principalmente a vida urbana, comerciantes em seu cotidiano, cortesãs ou gueixas 

em ato sexual, lutadores de sumô, paisagens, o Monte Fuji e vários outros elementos 

pertencentes à cultura japonesa.  

Os rostos ovais, os olhos delineados, os narizes compridos e estreitos eram um traço 

bastante marcante na maioria das pessoas retratadas nessas produções artísticas bastante 

apreciadas por sua beleza. Beleza esta combatida por Kikuko segundo se observa no trecho da 

narrativa acima que tenta em um Período Taishô se ocidentalizar a níveis extremos e Naomi 

que critica o rosto indisfarçadamente japonês da outra mulher.     

Além de uma negação dos traços físicos que os constituem como um povo de origem 

japonesa, é comum Naomi durante a obra censurar com veemência o estilo japonês de Joji se 

portar ou se vestir ou seu desconhecimento acerca de elementos da cultura ocidental que ela 

concebe como mais certos, mais sofisticados e cujos ele, sendo seu marido, deveria também 

conhecer. Além disso, a língua inglesa para ela possui um valor mais elevado do que a língua 

japonesa e o Ocidente representado pelos Estados Unidos e Europa é constantemente 

ressaltado como um lugar mais evoluído, de costumes mais civilizados e de saberes nobres.   

Durante a narrativa de Naomi, é latente a concepção que se tem acerca do Japão como 

uma cultura inferior e deslocada que precisa na tentativa de acompanhar as evoluções no 

mundo ocidental, desdobrar-se para melhorar seus aspectos e obter uma aprovação da cultura 

dominante. Para tal, é necessário enterrar-se aspectos culturais tradicionais e que constituíram 
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o Japão por séculos em processo de construção e trajetória, em prol de se modernizar e 

estabelecer o superposicionamento da cultura estrangeira.  

O conceito de cultura como um resultado do pensamento racional do homem 

manifesto em diferentes graus dentro de uma escala evolucionista foi questionado pelo 

antropólogo alemão Franz Boas (1989). O caráter de evolução do desenvolvimento histórico 

era pertinente, porém não uma ortogênese que padronizava as evoluções segundo uma única 

ótica determinante. O Relativismo Cultural considerava a pluralidade e os diferentes 

desenvolvimentos históricos, resultantes de múltiplos processos em que influenciavam 

diferentes fatores culturais e não-culturais.    

A ideia de um Ocidente representante da única e correta forma possível de evolução 

torna tangencial e empobrecida uma consideração dos diferentes aspectos culturais e humanos 

que se realizam dentro de um espaço.  

Na narrativa, Joji sofre, mas não consegue abandonar Naomi. Ao final da obra, após 

uma breve separação, ela se apresenta diante dele modificada, completamente ocidentalizada 

ao ponto dele não conseguir considerá-la mais como japonesa. A essa Naomi como produto, 

Joji se entrega impotente e passivo, consciente de sua humilhação, mas resignado. Diz-se feliz 

em meio a uma degradante situação e tristeza. Felicidade e sofrimento são amálgamas nas 

palavras de Joji.  

 

 

As vozes do “eu” 

 Deleuze (2006) em suas pesquisas apontou a identidade como um extrato que busca o 

idêntico. A forma particular como cada um vê apresenta uma singularidade, uma dobra do 

meio externo, constituindo assim a invaginação sem a qual não existiria ser vivente. O “fora” 

é um campo de força que também será dobrado pela cultura. Dessa forma, a subjetividade só 

se encontraria na invaginação. 

 A subjetividade, no entanto, não se dá de maneira flutuante, afastada ou isolada do 

meio externo denominado como ”fora”, pois sem a relação entre ambos esta não poderia se 

realizar. Da mesma forma, ela não pode ser vista como um dado fixo, imanente e imutável no 

interior do indivíduo impassível a elementos históricos, sociais, culturais, etc.  

 A noção de um conhecimento dado como verdade irrevogável e que exacerba um 

saber humanista, central, determinando-o como absoluto inviabiliza uma rede de inúmeros 

outros saberes e verdades que também se apresentariam possíveis. Além disso, uma verdade 
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se intercruza com várias outras com a qual se relacionou e contribuiu para a sua elaboração 

em um processo de construção. Um saber ou uma verdade não brotam do nada, dependendo 

somente da força motriz do pensamento de um único indivíduo. Vários fatores atuam sobre 

eles.  

 Deleuze e Guattari (1992) apresentam em suas pesquisas a noção de totalidade que se 

abre para a diversidade, o transitório, a multiplicidade e a diferença. Na obra Caosmose, 

Guattari detém-se a dissertar sobre o caráter plural e polifônico da subjetividade que viabiliza 

os modos coletivos e heterogêneos de realização.  

 

(...) na heterogeneidade dos componentes que competem para a produção de 
subjetividade, já que encontramos aí:  1-componentes semiológicos que se 

manifestam através da família, da educação, do meio ambiente, da religião, 

da arte, do esporte; 2- elementos fabricados pela indústria das mídias, do 

cinema, etc; 3-dimensões simiológicas assignificantes, colocando em jogo 
máquinas informacionais de signo, funcionando paralelamente ou 

independentemente, pelo fato de produzirem e veicularem significações e 

denominações que escapam  então às axiomáticas propriamente linguistas.    
(GUATTARI, 1992, p. 14) 

 

 Em Naomi, a homogeneidade dos conceitos e valores ocidentais dados como 

superiores em relação à própria cultura permeiam o discurso de Naomi e também de Joji. Não 

se observa um encontro efetivo entre as duas culturas, viabilizando trocas, mudanças, 

reflexões, mas sim o superposicionamento de uma cultura e reducionismo de outra. O 

Ocidente esmaga o Oriente.  

 Naomi, inserida em um mundo ocidental e com uma aparência destoante de outras 

moças japonesas, incorpora o universo “superior”, impositor e dominante que adentrava o 

Japão, adquirindo na obra uma representação do próprio Ocidente enquanto Joji vive a 

dualidade do fascínio pelo mundo estrangeiro e também o deslocamento dentro dessa 

sociedade moderna que o confunde e oprime.   

 Na relação dos personagens na qual Naomi e Joji se dão como uma representação do 

encontro que se deu entre Ocidente e Oriente, observa-se um caráter literário bastante 

marcado pelo sadismo e masoquismo.  Naomi sente prazer em ser cruel, humilhar o marido e 

o trai sem culpa com rapazes japoneses inseridos também no universo ocidental ou 

estrangeiros.  

 Joji se sente ferido pela postura da jovem esposa, mas raras vezes a confronta e em 

quase todas elas, acaba em vista do risco de perdê-la, acatando as suas vontades e imposições.  
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          Naomi é agressiva e Joji é servil. Ambos vivenciam um pacto social em que os dois 

obtém um ganho (caso contrário não estariam se relacionando). Durante o processo de curta 

separação que vivenciam após Joji flagrar Naomi em um ato de traição, a narrativa é mostrada 

sob a ótica de Joji com apenas espaçados vislumbres de Naomi onde ambos mal se falam, mas 

Naomi é descrita durante todo o tempo de maneira cada vez mais ocidental.  

 Joji sofre e tenta esboçar em sua mente e cotidiano uma vida sem a presença da 

esposa, falhando por um apego constante à lembrança desta e a incapacidade de viver uma 

vida sozinho. Joji tenta recuperar sua autoestima, mas esta já se apresenta irremediavelmente 

abalada e ele, sem autonomia como indivíduo, se entrega à depressão.  Falho por não ter 

conseguido atender a todas as necessidades da esposa criada por ele mesmo e tendo sua 

motivação existencial projetada nessa função de provedor e amante, sua vida sem Naomi 

parece perder o sentido.  

 Entrementes, Naomi apesar de ter se tornado uma mulher bela, manipuladora e 

ambiciosa, retorna à casa de Joji e o seduz para que reatem o relacionamento abalado. A essa 

altura, ela já havia morado algum tempo com um estrangeiro rico com quem estabelecera um 

caso amoroso. Esse fato se traduz de forma no mínimo curiosa, pois a proximidade do 

universo ocidental ao qual ela foi inserida e que tanto a cativava ao invés de retê-la, trouxe 

sua presença de volta para o homem japonês a quem ela tanto criticava e humilhava.    

 Said em seus estudos fala sobre a necessidade de existência de um Oriente para que 

haja um Ocidente. Somente a existência do outro e uma possível “relação” viabiliza a 

construção de si sobre si mesmo. Dessa forma, o suposto poder de Naomi e a inferioridade de 

Joji não existiriam de maneira independente, caso não existisse um outro para incitá-los, 

manifestá-los e torná-los reais. 

 A autonomia do inseguro Joji não se tornou possível mesmo quando ele a conquistou 

ao expulsar Naomi de casa, da mesma forma que a liberdade de uma Naomi sem Joji para 

reduzir e destruir não se apresentava interessante. A ausência do outro de alguma forma 

modificava o olhar deles sobre si mesmos e demandavam ações diferentes. Sendo assim, 

incapazes de lidarem com esse “eu” sem “estar com”, não suportam a solidão e retornam para 

uma relação ainda pior do que a que tinham antes. Joji se declara ao fim da obra feliz. A sua 

visão inferiorizada sobre si mesmo é coerente com a realidade não por um dado genético, 

evolucionista, cultural ou civilizatório, mas sim porque ele se coloca nesse papel dentro da 

relação com Naomi e a assume para si sem resistência ao término da obra.  



92 »Naomi, uma representação do Ocidente e Japão 

 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

 Fosse também a incapacidade de Naomi de viver em uma casa nos moldes 

estritamente ocidentais e na companhia de um amante estrangeiro que a reconhecia como 

invariavelmente japonesa, ainda que ocidentalizada, e quebrava a ilusão vivida por ela e 

incitada por Joji sobre sua diferença em relação aos seus compatriotas, elegendo-a como não-

japonesa, ela precisou voltar. Precisou voltar para maltratar Joji e para que ele restituísse sua 

ilusão sobre ela, a ilusão dela sobre si mesma e consequentemente a ilusão também dele sobre 

si mesmo.  

 A agressividade na obra de Naomiem relação ao marido é um traço bastante marcante, 

assim como a autoagressão de Joji. Freud (2012) deteve-se em seus estudos a abordar o tema 

da agressividade, apresentando-a como inata ao ser humano e também como um dos maiores 

empecilhos para a vida em sociedade. Fez-se necessário um tempo significativo nas pesquisas 

da psicanálise para elaboração desse conceito observado em reações hostis dos pacientes.   

 Somente a partir de 1920, após a formulação da segunda teoria pulsional, a 

agressividade foi reconhecida como uma pulsão específica, sendo abordada praticamente 

então com o nome dos impulsos da “pulsão de morte”, cuja finalidade é a destruição:  

 

...existem essencialmente duas classes diferentes de pulsões: as pulsões 

sexuais, compreendidos no mais amplo sentido - Eros se preferem esse nome 

- e pulsões agressivas, cuja finalidade é a destruição. ” (FREUD, 1933[32], 
p.129) 

  

 A agressividade se apresenta como constitucional do ser humano e necessária para a 

ação, a realização de tarefas e desligamentos necessários. Todavia, mal empregada ela se 

torna ameaçadora para os relacionamentos e torna a civilização permanentemente sujeita à 

possibilidade de desintegração. Em O Mal estar na civilização, Freud afirma:  

 

O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão tão 

dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam 
ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo 

contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta 

uma poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, 
para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas 

também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a 

explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 

sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-
lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. – Homo homini lupus. Quem, 

em face de toda sua experiência da vida e da história, terá a coragem de 

discutir essa asserção? Via de regra, essa cruel agressividade espera por 
alguma provocação, ou se coloca a serviço de algum outro intuito, cujo 

objetivo também poderia ter sido alcançado por medidas mais brandas. Em 
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circunstâncias que lhe são favoráveis, quando as forças mentais contrárias 

que normalmente a inibem se encontram fora de ação, ela também se 
manifesta espontaneamente e revela o homem como uma besta selvagem, a 

quem a consideração para com sua própria espécie é algo estranho. Quem 

quer que relembre as atrocidades cometidas durante as migrações raciais ou 
as invasões dos hunos, ou pelos povos conhecidos como mongóis sob a 

chefia de Gengis Khan e Tamerlão, ou na captura de Jerusalém pelos 

piedosos cruzados, ou mesmo, na verdade, os horrores da recente guerra 

mundial. Quem quer que relembre tais coisas terá de se curvar humildemente 
ante a verdade dessa opinião.(FREUD, 2012, p. 49) 

  

 Freud questiona as máximas idealizadoras que ganharam grande difusão e vigor 

principalmente através do cristianismo de amar o próximo como a si mesmo ou perdoar os 

inimigos. Tal proposta consistiria em um ato ilusório e não exequível de relação onde haveria 

um desnivelamento nas interações, uma grande frustração de uma das partes e uma 

investidura sem retorno na tentativa de se refrear a agressividade humana. Tal processo se 

estabeleceria também através das demandas éticas do superego cultural que pouco se importa 

com as limitações do ego do indivíduo, assim como suas tristezas ou frustrações, lhe 

incutindo uma manipulatória culpa.  

 Nas cartas trocadas entre Freud e Einstein em Por que a guerra?,nas quais o físico 

alemão questionava o psicanalista sobre o modo de se lidar com a suposta agressividade 

inerente ao ser humano, atravessando questões como guerra e paz em uma época de conflitos 

onde o mundo caminhava para a Segunda Guerra Mundial, concluiu-se que somente o estudo, 

a educação possibilitaria um refinamento da mente e das ações e consequentemente, uma 

maneira melhor de se lidar com as pulsões agressivas.       

 No entanto, não é fácil para os homens abandonarem a inclinação à satisfação através 

da agressão.  

 Bartra (2000) em seu texto El extranjero como simulacro disserta sobre a existência 

do “outro” que corresponde a uma projeção dos medos inconscientes, o demônio que o ser 

humano carrega dentro de si. O estrangeiro passa a ser contemplado como um depósito de 

nossas culpas, desordens, crises e receios.  

 Nas comunidades, nos grupos definidos muitas vezes por uma territorialidade física, o 

indivíduo encontra um fortalecimento, uma unidade e a hostilidade direcionada aos intrusos 

(que não se apresenta nem um pouco desprezível) constitui uma espécie de escoamento. O 

“outro” passa então a ser um “inimigo”, um “diferente” passível de erros e alvo de inúmeras 

hostilidades.   
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 O Ocidente estabeleceu um traço rígido de diferenças que o distanciava do Oriente e 

reduziu as múltiplas culturas que se realizavam no lado leste do globo terrestre, classificando-

as como primitivas, dominando-as, dizimando-as e impondo sua cultura em um jogo de 

interesses políticos e econômicos.  

 A representação de um Ocidente e Oriente através dos personagens Naomi e Joji na 

obra de Tanizaki constitui um artifício sagaz da literatura que reveste um dado social e 

humano de uma relação caótica e doentia de um homem e de uma mulher, não minimizando a 

dominação cultural que se deu no Japão por países ocidentais a um relacionamento passional, 

mas revestindo tal acontecimento de significado e até certo ponto, tornando-o mais palatável, 

mais compreensível,  contornando a censura intelectual da época e explicitando a melancolia 

e o deslocamento da cultura japonesa em tal processo.  

 Joji e Naomi trazem em si toda a representação de uma dominação cultural e a 

agressividade de Naomi, a submissão e auto inferiorização de Joji são dados que se tornam 

microscópicos dentro de uma relação cultural, mas são permeados por um significado maior 

no que tange a esse encontro dentro de um dado espaço. O individual abrange o coletivo.  

 

 

Considerações finais 

 Os processos históricos e culturais não são enfraquecidos pelo teor literário ou 

tampouco recursos literários esboçam relatos mentirosos, como apontou Vargas Llosa (2002) 

em seu trabalho La verdad de las mentiras. Ao contrário, a literatura tende a refletir as 

necessidades, conflitos, ambivalências de um indivíduo inserido em um meio e que se 

perpetuam através do tempo e espaço realizando múltiplos encontros com leitores que se 

identifiquem ou não.  

 A obra literária como elemento catártico sobrevive em seu discurso e o indivíduo 

intercruzado de multiplicidades como corpo escrito se estende mesmo após processos 

posteriores, trajetórias, realizando encontros com outros indivíduos intercruzados pela 

pluralidade em um tempo não apenas sincrônico, mas também diacrônico.   

 A obra Naomi constitui uma escolha que se dá a fim de se verificar as relações que se 

deram entre o Ocidente e o Oriente, tomando-se como referência o país Japão que apresentou 

uma postura de associação ao Ocidente, incorporando sua cultura e avanços tecnológicos 

maciçamente a fim de se modernizar. Futuramente, o país nipônico viria a participar também 
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do Imperialismo que se caracterizou por uma dizimação das culturas, sobretudo asiáticas e 

africanas e uma exploração territorial por Estados colonizadores.   

  O momento de transição vivenciado pelo Japão constitui o corpo de estudo da 

presente pesquisa e de como a superposição de uma cultura é expressa tão vivamente através 

dos personagens Joji e Naomi que incorporam esse dado histórico, especificando a 

melancolia, o deslocamento, a agressividade em suas subjetividades e evidenciando um 

sentimento da época que não se encontra tão facilmente explicitado em livros didáticos de 

história. História essa apresentada muitas vezes como a Verdade, o Testemunho de uma 

evolução civilizatória homogênica e necessária que se estabelece através de uma varredura 

das forças destoantes dos interesses políticos.  

 Esse processo será chamado por Lévi-Strauss de “antinomia do progresso” e se 

constitui principalmente pela homogeneização e unificação condutora de uma inércia do 

sistema.  

 Bartra aponta ainda em suas pesquisas a ineficiência das democracias dos Estados em 

quadros nacionais de alcançarem legitimidade e estabilidade. Conceitos como o da 

globalização se apresentam semelhantes aos conceitos de homogenização com motivações 

determinantes como a universalidade que não engloba a pluralidade e multiplicidade, mas sim 

a excluí. Culturas classificadas como primitivas ou que não participam no sistema de Estados 

são combatidas ou moldados segundo interesses próprios.  

 O processo de dominação de Estados sobre outras culturas, alavancado pela projeção 

de inseguranças  no “outro” que passa a assumir um valor de inimigo, depósito de hostilidade, 

etc.,  em conformidade com conceitos humanistas, teorias de evolucionismo cultural que 

elegem uma trajetória como superior a outras  dentro de um espaço territorial definido e 

classificado corroboram não apenas para a desestabilidade das relações, mas para a 

aniquilação do “outro” eclodindo muitas vezes através de conflitos e intolerâncias.  

 Na sociedade atual, tais processos ainda se mantêm e são renovados por geometrias de 

poder que organizam ainda o espaço físico segundo políticas de interesses, privilegiando 

alguns Estados e oprimindo outros.  

 A falta de abertura para a multiplicidade silencia tenazmente a pluralidade de 

subjetividades, culturas e relações, estancando em uma inércia de saberes que elege apenas 

uma verdade ou um único modo, apresentados muitas vezes como irrevogáveis. 

 A interação com o outro correspondeu a um dos passos iniciais para a construção de 

sociedade e a inserção do homem no meio social. Laços de parentesco, afeto e amizade 
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puderam se desenvolver, aprimorando-se e colaborando para um desenvolvimento humano 

enriquecedor e constante. Todavia, a agressividade, o desejo destrutivo ao qual Freud se 

referiu em seus estudos interferiria nesse processo e o espaço dentro do qual deveria se dar o 

encontro, como afirmou Massey, acaba por transformar-se muitas vezes em um território 

físico e material sobre o qual atuam diferentes forças desejosas de moldá-lo segundo 

interesses políticos. Tais interesses usariam como ferramentas conceitos reducionistas e 

distorcidos sobre outras culturas e indivíduos. O diferente precisava ser manipulado a ponto 

da homogeneização, tornando--se invariavelmente símile ou então, ser conquistado, 

dominado, destruído.    

 A tolerância ao que é diferente, seu conhecimento, a interação e troca, colocando-se de 

lado relações hierárquicas ou de dominação, corresponderiam a um autêntico processo 

evolutivo humano, pois em seu cerne se estabeleceriam uma possibilidade de mudança, uma 

plasticidade de identidade que se mostraria menos como a perda de algo, mas sim como a 

mutabilidade e adaptação dentro de múltiplas trajetórias. A identidade construída com o outro 

e não sobre.  

 Lévi-Strauss (1980) na obra Raça e História afirmou:  

 

A tolerância não é uma posição contemplativa dispensando indulgências ao 

que foi e ao que é.  É uma atitude dinâmica, que consiste em prever, em 
compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas 

humanas está atrás de nós, à nossa volta e à nossa frente. A única exigência 

que podemos fazer valer a seu respeito (exigência que cria para cada 

indivíduo deveres correspondentes) é que ela se realize sob formas em que 
cada uma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras. 

(LÉVI-STRAUSS, Claude.  Raça e História, 1980 p.98) 

  

 Talvez nisso resida a mudança mais difícil humana que se relaciona com um 

estruturalismo antropológico que pouco dita ou estabelece, mas aprende a vivenciar uma 

coexistência.  

 Joji na obra Naomi a fim de não sofrer, aceitou se resignar aos caprichos da jovem 

esposa, apegando-se a uma felicidade melancólica, ilusória que o reduzia a um ser pouco 

humano, obsessivo e servil. Assim como Gregor Samsa em A Metamorfose de Kafka que 

precisou dos recursos brilhantes e surrealistas da escrita para transformar-se em um inseto, 

evidenciando então seu desamparo psicológico e a pressão familiar e social a qual vivenciava 

, Tanizaki em Naomi talvez em um estilo mais modesto, mas não por isso menos contundente, 

expressou dentro de um relacionamento amoroso doentio, o homem japonês do Período 
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Taishô, curvado diante de um Ocidente que moldava sua identidade e pisoteava sua trajetória 

a fim de encaixá-lo em um modelo ao qual ele já se encontrava  irremediavelmente apegado. 

 A miséria dos encontros, seus infortúnios a um nível destrutivo, a aniquilação do 

“outro” a fim de se ratificar uma exacerbação do “eu” que pouco contribui para um 

desenvolvimento psicológico, cultural ou social talvez seja uma questão que necessite ainda 

de demasiada atenção no mundo contemporâneo onde relações se tornam frágeis e conflitos, 

intolerâncias, explorações acabam por eclodir, renovando-se incessantemente em um 

superposicionamento de Estados eleitos como parte das ditas “culturas encaixadas” e que 

exercem um poder de domínio maquilado de coexistência.  

 A coibição do outro, das diferentes culturas, da diversidade e da polifonia apresentam 

um aspecto de desumanização das relações, pendendo para uma maior agressividade e 

fragilidade das interações interpessoais e intrapessoais, comprometendo assim o processo de 

socialização do homem, sua cultura, sua subjetividade. A coexistência da pluralidade encontra 

em si mesmo um mecanismo fundamental para o desenvolvimento humano e fragmentá-la 

consiste em desmembrar as suas possibilidades, as suas diferentes partes dentro de um 

circuito múltiplo, restringindo-o então à inércia.  
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As diferentes visões literárias sobre os japoneses de Meiji (1868-

1912) 
The different literary visions about the Japanese of Meiji period (1868-1912) 
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Resumo: O artigo propõe uma comparação da visão do estrangeiro ocidental acerca do 

homem japonês de fins do século XIX e início do século XX por meio de textos 

literários. Para complementar, também foi usado um conto de autoria japonesa, que 

mostra de que forma as transformações da época eram vistas dentro do Japão. 

Palavras-chave: Literatura, Período Meiji, Estrangeiro, Japonês 

 

Abstract:The paper presents a comparison of the vision of Western foreigner about the 

Japanese man in the late nineteenth century and early twentieth century through literary 

texts. To complement, was also used a Japanese short story, showing how the 

transformations of that time were seen in Japan.  

Keywords: Literature, Meiji Era, Foreigner, Japanese 

 

 

Introdução 

 Este trabalho pretende fazer uma breve comparação a respeito da representação dos 

japoneses nas literaturas francesa e brasileira no final do século XIX e início do século XX, 

tendo como contraponto também a visão de um escritor japonês. Parte do tema da presente 

pesquisa coincide com um trabalho desenvolvido durante a graduação, em Literatura 

Japonesa, cujo foco foi a comparação entre as obras de Pierre Loti e Ryûnosuke Akutagawa 

(que estão ligadas entre si e apresentam diversos pontos em comum). Para este estudo, o 

objetivo foi priorizar o aspecto da visão do estrangeiro ocidental sobre o japonês e ampliar o 

debate, incluindo a visão machadiana acerca dos japoneses da época. 

 Pierre Loti foi um oficial da marinha francesa que escreveu diversos livros e relatos de 

suas viagens, inserido no que se denominou Literatura Colonial. Alguns de seus escritos 

retratam impressões sobre o Japão, país que despertava o interesse estrangeiro por sua cultura 

absolutamente diversa. O texto aqui analisado é o segundo capítulo do livro intitulado 

Japonesices de Outono e que, anos depois, foi clara inspiração para Ryûnosuke Akutagawa, 

escritor japonês que escreveu uma espécie de “conto-resposta” para o capítulo de Loti. Seria a 

mesma ocasião vista de ângulos diferentes. 
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 Na mesma época, a vinda de asiáticos para o Brasil era assunto discutido e retratado 

por escritores, como Machado de Assis, que publicou crônicas com essa temática. O escritor 

brasileiro abordou a polêmica a respeito da vinda de chineses e japoneses para trabalhar na 

lavoura, substituindo o trabalho escravo, visto que o tráfico negreiro havia sido proibido 

desde 1831 (ainda que o Brasil tivesse mantido a exploração do negro até meados do século 

XIX).  

 Nomes famosos, como Eça de Queirós e Joaquim Nabuco, também abordaram o tema 

da imigração asiática, ou do “perigo amarelo”, como alguns encaravam. O primeiro, 

português, revelava maior preocupação com questões ligadas à economia, ao passo que o 

segundo, brasileiro, claramente expunha os “problemas” de ordem racial, pois os asiáticos não 

eram os imigrantes considerados ideais para as intenções de branqueamento da população 

brasileira. 

 Neste breve estudo, pretende-se abordar tanto a visão de um europeu quanto a de um 

brasileiro sobre o povo japonês em um momento em que o Japão passava por mudanças de 

caráter político, econômico e social, e de que maneira os japoneses viam-se a si próprios e 

recebiam essas imagens criadas pelos ocidentais. A partir dessa comparação, busca-se 

compreender de que forma tais pontos de vista foram expressos na literatura, confirmando e 

fortalecendo os laços desta com a história. 

 

 

Pierre Loti e o contexto francês 

Pierre Loti (pseudônimo de Julien Viaud, 1850-1923), oficial da Marinha Francesa, 

começou a escrever no final do século XIX, num momento de transição entre o Romantismo e 

o Naturalismo, recebendo influências principalmente do crítico e historiador Ernest Renan 

(1823-1892). Há de se considerar que, durante o período romântico, a visão de mundo era 

centrada no indivíduo, contrariando o racionalismo do período neoclássico. Os românticos 

valorizavam questões mais pessoais, retratando o drama humano, como amores e ideais 

utópicos. Na França, o romantismo teve a função de propagar os ideais defendidos pela 

Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), tendo como principais referências 

François-René de Chateaubriand (1768-1848), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Alfred de 

Musset (1810-1857) e Victor Hugo (1802-1885). 

Nesse contexto, ressurgiu a chamada Literatura Colonial, que, a partir do século XIX, 

em função da expansão colonial da Inglaterra e da França, desenvolveu-se em forma de 
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romances, poesias, relatos de viagem e diários. Essa literatura promovia ideias que 

valorizavam o império, incitando a curiosidade dos leitores ávidos em conhecer os países 

colonizados, ainda envoltos em uma atmosfera de mistério. Loti se insere nesse contexto 

literário e cultural, uma vez que, sendo oficial da Marinha Francesa, não só visitou lugares até 

então desconhecidos, como também relatou essa sua experiência aos seus contemporâneos.  

 

 

A obra de Pierre Loti e o Japonismo 

 O termo Japonismo pode ser definido como o apreço, “o entusiasmo pelos artefatos 

japoneses, que tinha se desenvolvido em Paris nos anos 1860”, entendido na Inglaterra como 

“um novo campo de estudos, artísticos, históricos, etnográficos” (NUTE, 1993, p. 28), ou 

ainda, “como o estudo da arte e do gênio do Japão” (SATO; WATANABE, 1991, p. 14). 

 Seja como for, tal interesse pelo Japão tornou-se uma moda no Ocidente, seja na área 

das artes plásticas, das vestimentas ou da literatura, a qual surgiu posteriormente às primeiras. 

Decorridos 30 anos após a abertura oficial dos portos japoneses ao Ocidente,Pierre Loti 

recebeu o título de pioneiro nos assuntos nipônicos, com o romance Madame Chrysanthème, 

em 1887, escrito após uma estadia de dois meses (julho a agosto de 1885) em Nagasaki. 

Naquela ocasião, casou-se com uma japonesa, a jovem que dá nome ao livro. Esse tipo de 

casamento arranjado se dava mediante o pagamento de certa quantia à família da moça 

escolhida pelo estrangeiro e, segundo Loti, foi uma união um tanto quanto monótona e 

enfadonha. Madame Chrisanthème foi bastante apreciado por descrever minuciosamente 

cenas de um Japão desconhecido ao olhar ocidental. Porém, há quem apenas veja estereótipos 

dos japoneses sob uma ótica preconceituosa, descrições pejorativas do povo e seus costumes. 

Vale salientar que, antes de Loti, o brasileiro Francisco Antônio de Almeida publicara em 

1879 o livro Da França ao Japão, decorrente de uma viagem feita em 1874. Contudo, como 

já dito, Loti foi quem ficou com a alcunha de pioneiro no assunto, provavelmente graças à 

hegemonia das línguas francesa e inglesa (OKAMOTO, 2002, p. 91) 

 Antes de Madame Chrysanthème, Loti já publicara outras obras, as quais foram 

classificadas como “romance colonial”, gênero literário que influenciou toda uma geração, 

descrevendo imagens de lugares exóticos pelos quais passou e incentivando muitos jovens a 

viajar pelo mundo. 

 Além desse romance, Loti publicou Japoneries d’automne (1889) (do qual estudamos 

o segundo capítulo no presente trabalho) e La troisième jeunesse de Madame Prune (1905), 
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obras nas quais se nota um maior conhecimento sobre o Japão, bem como seu 

descontentamento em relação à ocidentalização deste, recolhendo-se a espaços do passado 

japonês, objeto de sua fascinação. 

 Houve outros escritores japonistas, alguns que, inclusive, optaram por viver 

definitivamente no país, como Lafcadio Hearn (1850-1904) e Wenceslau de Moraes (1854-

1929). Ambos pretendiam “penetrar” de fato na alma japonesa, procurando entender seus 

hábitos e costumes, vivendo como um verdadeiro japonês. Contudo, perceberam, ainda que 

tardiamente, que, para esse povo, um estrangeiro seria sempre um estrangeiro. 

 

 

Ryûnosuke Akutagawa e o contexto japonês 

O contexto em questão se refere ao período de abertura do Japão para o Ocidente, 

momento em que o novo se uniu ao tradicional, ora convivendo de forma paralela, ora 

mesclando-se, resultando em uma versão japonesa do Ocidente. Loti viu essas mudanças de 

perto, em virtude de sua atividade como oficial da marinha. Já Akutagawa viveu, de fato, 

algumas mudanças de seu país, tendo crescido na Era Meiji e presenciado a mudança para a 

Era Taishô. 

O período Meiji iniciou-se em 1868 com a posse do Imperador Mutsuhito 

(denominado Meiji postumamente) aos 16 anos e terminou com sua morte em 1912. Foi um 

período em que o Japão sofrera grandes mudanças em diversos aspectos, do político, passando 

pelo social até o cultural, em decorrência da abertura de seus portos, fato que trouxe as 

inúmeras influências do Ocidente para um Japão feudal, fechado para relações externas.  

 Para ilustrar tais transformações, pode-se citar a mudança da capital de Quioto para 

Edo, a qual viria a tornar-se Tóquio posteriormente; a restauração Meiji, que trouxe inúmeras 

mudanças, desde vestimentas, alimentação e, claro, nas relações internacionais; a participação 

em duas guerras (sino-japonesa e russo-japonesa) por território, as quais serviram para provar 

a força nipônica e a mistura de Oriente (tradicional) com Ocidente (novo), que se iniciara no 

fim de Edo e ganhara força em Meiji, quando o Japão mostrava-se uma espécie de amálgama 

dos dois estilos. Por exemplo, no concernente às vestimentas, trajes ocidentais deveriam ser 

utilizados em cerimônias oficiais e da corte. Além disso, utilizavam-se estampas japonesas em 

modelos (femininos) de corte ocidental, bem como a arquitetura se misturava, causando 

efeitos no mínimo diferentes. 
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Houve também mudanças no setor administrativo do país, como iniciativas para 

reordenar o sistema agrícola e acabar com o modo de produção feudal, característico do 

período anterior. A afirmação do poder do imperador (substituindo o xogum), bem como 

maior atenção às relações externas foram atitudes que marcaram a Era Meiji, que, 

literalmente, significa “período iluminado”, no qual o Japão saía da reclusão e passaria a lutar 

por uma posição dentre as grandes potências. 

Após a morte do Imperador Meiji, seu filho Yoshihito (denominado Taishô 

postumamente) assumiu seu lugar. Durante esse período, as mudanças iniciadas tiveram 

continuação, ainda que Yoshihito tenha demonstrado inexperiência, além da pressão por parte 

da população, desejosa de novas reformas.  

O Japão esteve ativamente envolvido em eventos ligados à política e economia, 

firmando-se como grande potência a ponto de participar da Primeira Guerra Mundial e da 

Conferência da Paz. As indústrias navais e químicas tiveram grande desenvolvimento, 

acompanhadas da criação de grandes bancos. Contudo, o país sofreu com o reverso do 

capitalismo uma grande recessão e terminou sob ideias nacionalistas apoiadas pelos militares. 

  Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927) fez parte do grupo de intelectuais e estetas 

contrários ao Naturalismo, bem como ao humanismo de Shirakaba
48

 e à literatura de cunho 

proletário. Apesar de ser comparado a escritores como Tanizaki (1886-1965), Haruo Sato 

(1862-1964) e Mantarô Kubota (1889-1963), a estética do “intelectual esteta” em questão 

diferia bastante das dos demais. Seu estilo priorizava o conto, tendo escrito apenas algumas 

narrativas mais extensas, como o conhecido Kappa, certo número de poesias haiku e algumas 

poesias modernas. Segundo Cordaro, na introdução de Rashômon e Outros contos de 

Akutagawa Ryûnosuke (2008, p. 14-15), a obra de Akutagawa pode ser dividida, grosso 

modo, em dois grandes grupos. O primeiro contendo escritos relacionados à história, 

rekishimono, que se subdivide em ôchomono (“coisas da nobreza”),kirishitanmono (“coisas 

cristãs”), edomono (“coisas do Edo”) e kaikamono (“coisas do iluminismo”), relacionadas ao 

período Meiji e a todas as influências ocidentais
49

. O segundo grupo, com obras 

autobiográficas, denominado gendaimono (“coisas contemporâneas”) ou yasukichimono, 

relacionado ao seu pseudônimo Yasukichi. O estilo em voga na época era o “Romance do 

Eu”, proveniente do Naturalismo e bastante criticado por Akutagawa apesar de nos últimos 

anos de sua vida ter produzido vários contos de cunho autobiográfico. No início de sua 

                                                
48 “A corrente Shirakaba objetivava a plenitude, a perfeição e o progresso do indivíduo, embasada na convicção 

de que seus trabalhos contribuiriam para o aperfeiçoamento das pessoas e progresso da humanidade” 

49 O conto analisado, Butôkai,pode ser inserido nessa classificação. 
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carreira, dedicou-se mais às histórias baseadas em narrativas antigas, como as chinesas ou as 

contidas no Konjaku Monogatari
50

,entre outras. Isso explica a presença do Cristianismo em 

seus escritos, visto que no século XVI esse assunto ganhou visibilidade no Japão. 

 

 

Comparação das obras – Loti e Akutagawa 

 A proposta deste estudo é comparar a maneira como o Ocidente enxergava o povo 

japonês à época do final do século XIX e início do século XX, momento em que diversas 

mudanças ocorriam, inclusive no Japão, que se abria para o mundo e buscava 

reconhecimento. Escolheu-se um capítulo da obra Japonesices de Outono, de Pierre Loti, o 

qual serviu de base para a criação do conto Butôkai, de Ryûnosuke Akutagawa, também 

objeto de análise deste trabalho. Para inserir o contexto brasileiro na comparação, escolheram-

se algumas crônicas de Machado de Assis com o tema da imigração japonesa, em que o autor, 

invariavelmente, emite opiniões acerca do Japão e dos japoneses que poderiam vir trabalhar 

no Brasil. Outros estudos acerca das crônicas machadianas no contexto da imigração, não só 

japonesa, já foram realizados e também serviram de fonte de consulta para o presente 

trabalho. 

 O objetivo, então, é expor as visões de Loti e Machado acerca do povo japonês, 

utilizando como contraponto a visão de Akutagawa, um escritor de origem japonesa. 

 

Japonesices de Outono (Japonerie d’automne – 1889) 

 O livro Japonesices de outono
51

 possui 198 páginas, divididas em nove capítulos, dos 

quais destacaremos o segundo, “Um baile em Yeddo”
52

, que possui semelhanças com o conto 

de Akutagawa, “O baile”. O livro, de modo geral, reúne relatos de experiências vividas pelo 

oficial da Marinha Francesa em sua segunda visita ao Japão. 

 Nesse segundo capítulo, Loti descreve desde o recebimento do convite oficial e o 

longo trajeto realizado em curiosos meios de transporte até sua chegada ao local do baile, 

antiga capital Edo (ou Yeddo), de características notadamente ocidentais. O oficial discorre 

                                                
50 “Antologia de contos do passado” é uma coleção do Japão que compreende mais de mil contos escritos 

durante o final de Heian (794-1185). 

51 Para este trabalho, foi utilizada a tradução do francês “Japonerie d‟automne” para o português “Japonesices 

de Outono”. 

52 Yeddo é a antiga denominação de Edo, que viria a ser Tóquio posteriormente. Segundo Keene (2002:801): 

“Foreigns, proud to know the old name Edo (Yedo, Yeddo etc.) were reluctant even as late as 1885 to use the 

new name, Tôkyô”. 
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sobre o evento tecendo comentários sobre a influência ocidental no Japão. Uma questão 

bastante destacada por Loti são as mulheres e a maneira como estas se apresentam, desde a 

indumentária até o modo de se portarem. Ele as descreve sem floreios, muitas vezes 

explicitando sua crítica em tom de deboche. Comenta também a respeito do local onde se 

realiza a festa, descrevendo tanto a arquitetura do prédio em estilo ocidental quanto a 

decoração que, segundo sua ótica, era de gosto duvidoso. 

Loti, de acordo com seu relato, participa do baile e conhece várias pessoas sem parecer 

dar muita atenção a elas. Tanto que o próprio oficial narra que não se recorda ao certo do 

nome das moças pelo fato de todas elas serem muito parecidas. Para ele, foi válido participar 

desse baile, visto que se tratava de um evento da alta sociedade japonesa, além da curiosidade 

em conhecer esse Japão à europeia. 

O que se pode notar em “Um baile em Yeddo” é que Loti revela a opinião de um 

ocidental diante de um Japão em transformação. E que, aos seus olhos, a imagem do Japão, 

daquele Oriente tornado moda pelo romantismo, não era mais uma fonte de informações 

variadas, uma fonte inesgotável de saberes advindos de um passado imemorial e capaz de 

provocar o êxtase. 

 

O baile (Butôkai –1920) 

Em “O baile”(Butôkai, 1920), observa-se um Japão que caminha a passos largos rumo 

à construção de uma nação moderna e progressista, inspirado em modelos ocidentais. Apesar 

de publicado em 1920, o pano de fundo é o período Meiji (1868-1912), e a adoção de 

costumes ocidentais – encorajada inclusive pelo próprio governo – tinha a adesão de grande 

parte da elite da época. O conto narra o encontro entre uma jovem japonesa de família 

abastada, Akiko, e um oficial da Marinha Francesa, durante um baile ocorrido no 

Rokumeikan
53

, construção de estilo ocidental, ocasião em que tanto música quanto 

vestimentas também acompanhavam tal estilo.  

 O conto de Akutagawa é uma releitura do segundo capítulo intitulado “Um baile em 

Yeddo” do livro Japonesices de Outono, de Pierre Loti. A história possui o mesmo enredo, 

porém, em “O baile”, o narrador privilegia o ponto de vista da jovem Akiko – eufórica e 

ansiosa por participar de seu primeiro baile – e encantada com o local, a decoração e as 

pessoas ali presentes.   

                                                

53 Edifício de arquitetura ocidental no qual eram realizados bailes da alta sociedade japonesa. Nesses bailes, 

recebiam-se convidados estrangeiros, a fim de estreitar as relações do Japão com as potências mundiais da 

época.  
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De acordo com o narrador, Akiko já se adiantara no estudo do francês, bem como das 

danças exigidas para aquela noite. O vestido e o penteado também estavam de acordo com os 

padrões exigidos para esse tipo de ocasião. Era possível notar o modo como o Japão se 

moldava para se equiparar aos países ocidentais e não cair nas garras dos conquistadores 

estrangeiros e transformar-se em mera colônia ocidental. Nesse contexto, Akiko é retratada 

como uma jovem meiga, preocupada em demonstrar o seu refinamento e causar uma boa 

impressão às pessoas ali presentes, principalmente a de estar à altura das expectativas do 

oficial francês com quem dançava e conversava. 

Em “O baile”, o evento, embora narrado em terceira pessoa, é retratado segundo a 

interpretação de Akiko. De acordo com ela, o oficial se mostra encantado com sua beleza e 

durante todo o baile não a perde de vista. Mostra-se simpático, atencioso e a elogia, mas em 

alguns momentos ele parece distante e melancólico. Akiko, apesar de perceber toda a atenção 

do oficial, demonstra insegurança ao se comparar às outras jovens não japonesas presentes no 

evento. 

Na última parte do conto, Akiko, já bem mais velha, conta sua história a um jovem 

escritor, que se surpreende ao descobrir que o nome do oficial com quem ela dançara no baile 

do Rokumeikan era “Julien Viaud”, nome verdadeiro de Pierre Loti. No entanto, mesmo após 

esse jovem revelar-lhe que Julien Viaud era um escritor francês famoso, ela não se abala, 

pois, para ela, o oficial de suas memórias era apenas Julien Viaud, o oficial, e não o escritor 

Pierre Loti, que escrevera histórias sobre um Japão do qual ela nunca fez parte. 

 

 

Duas visões distintas d’O Baile 

 Claramente, nota-se que o conto de Akutagawa é uma releitura do capítulo de Loti, 

que aborda o baile em questão. Sabe-se a respeito do encantamento de Loti com o Japão e sua 

cultura exótica, tão apreciada na França, mas nessa ocasião ocorre um misto de decepção e 

curiosidade. Aquele país, que valorizava os detalhes, as miudezas e de particularidades tão 

delicadas que fascinavam os japonistas, prestava-se  a realizar uma festa à ocidental, como 

mandava o figurino e sem deixar nada a dever a qualquer outra grande potência. A decepção 

se dá por Loti não poder desfrutar do exotismo que buscava no Japão, e a curiosidade, que 

pode ser percebida com certo tom de deboche, acontece em função da caricaturalidade da 

situação. Os japoneses se esforçavam para adquirir e viver os costumes ocidentais, mas, aos 
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olhos do francês, tudo não passava de imitação com toque de comicidade em alguns 

momentos. 

 As mulheres, alvo do oficial da Marinha Francesa em diversos comentários, muitas 

vezes deixavam a desejar em sua opinião, sendo muito parecidas entre si e nem sempre donas 

de uma beleza minimamente aceitável. Além de seus comportamentos forçados, 

assemelhando-as a marionetes. 

  

[...] Estas senhoras Arimaska, ou Kunitchiwa, ou Karakamoko, estão 
vestidas de gaze branca, azul ou côr de rosa, mas todas elas têm rostos 

idênticos: carinhas cômicas de gatas, redondinhas, achatadas, com olhos 

arrepanhados em amêndoa, que voltam para um e outro lado sob 
sobrancelhas que baixam castamente. [...]  

Dançam com muita correção, as minhas japonesas vestidas à parisiense. Mas 

sente-se que é uma coisa aprendida; que o fazem como autômatos, sem a 

menor iniciativa pessoal (LOTI, 1934, p. 54). 

 

 Nesse capítulo, Loti não se aprofunda acerca do contexto político e dos motivos pelos 

quais o Japão se prestava a realizar o baile de aniversário do imperador com essa roupagem 

estrangeira. Ele apenas descreve o acontecimento e emite algumas opiniões acerca do que vê.  

 O conto de Akutagawa, como já dito, foi publicado em 1920, mas teve como 

inspiração esse episódio narrado por Loti. Embora alguns detalhes tenham sido omitidos, 

como o motivo do baile e dados dos personagens citados, a narrativa ocorre, de modo geral, 

no mesmo tempo do texto francês: o trajeto para o baile, a chegada, a descrição dos anfitriões 

e do salão, a música e a dança. No entanto, o ponto de vista é o de Akiko, uma jovem 

japonesa, ao passo que no capítulo de Loti a visão é a do próprio autor. A seguir, um trecho 

do capítulo de Loti acerca de uma das jovens com quem passou parte da noite: 

 

O mais gentil de meus pares é uma senhorinha vestida de cor-de-rosa murcha 

com ramos de Pompadour, - de quinze anos no máximo, - a filha dum dos 

nossos mais brilhantes oficiais de engenharia (uma menina Miogonitchi ou 
Karakamoko, já não me lembra bem). Muito novinha ainda, e pulando com 

gosto, muito distinta na sua puerilidade, seria linda deveras se estivesse mais 

bem vestida, se não faltasse à sua toilette qualquer coisa de indefinível. Esta 
compreende-me muito bem, e corrige-me com um sorrizinho encantador, 

sempre que cometo algum erro enorme em degosarimas (LOTI, 1934, p. 56). 

 

 

 Na versão de Akutagawa, pode-se identificar a “senhorinha” sem nome de Loti como 

Akiko, a qual representa a mulher de um novo Japão, atraindo olhares por onde passa. Em sua 
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concepção, o oficial, assim como outros homens presentes no evento, a admiravam naquela 

noite, para a qual estava devidamente preparada.  

  

[...] Seu singelo vestido de baile rosa-claro, a fita azul-clara elegantemente 

atada em torno do pescoço e, em seus cabelos escuros, uma rosa de suave 
perfume – de fato, a silhueta de Akiko naquela noite devia desconcertar os 

olhos do alto funcionário chinês de rabicho comprido, pois ela encarnava a 

beleza das moças de um Japão que se abria para o Ocidente 
(AKUTAGAWA, 2008, p. 150). 

 

 

 O oficial e Akiko passam a maior parte do tempo juntos, dançando e desfrutando do 

baile. A moça nota os olhares do oficial e sente-se lisonjeada tanto com esse fato quanto com 

os comentários tecidos pelo mesmo. Na versão japonesa, nenhum dos acontecimentos 

apresenta negatividade ou visão pejorativa. O cenário parece perfeito e o baile se desenrola de 

acordo com as expectativas de Akiko, feliz por estar em companhia do oficial. 

 

Akiko tinha plena consciência de que o oficial da Marinha Francesa não 
perdia, por um segundo sequer, o menor de seus gestos. Aquele gesto 

constituía um sinal evidente do interesse que seu modo gracioso de dançar 

despertava naquele estrangeiro, que ainda não se familiarizara com o Japão. 

„Esta linda senhorita, será que também mora como uma boneca, numa casa 
de papel e bambu? Será que come arroz pegando os grãos com palitos finos 

de metal, numa tigela do tamanho da palma da mão, decorada de flores 

azuis?‟ [...] Ela se divertia, mas também se sentia lisonjeada. Assim, cada 
vez que seu parceiro dirigia para o chão o olhar curioso, seus delicados 

sapatos de baile cor-de-rosa se punham a deslizar sobre o assoalho liso ainda 

com mais leveza (AKUTAGAWA, 2008, p. 152-153). 
 

 

 Akiko sentia-se admirada, percebendo cada olhar do oficial. Porém, no relato de Loti, 

como já citado, ele observava, sim, a moça, mas reparando em seu jeito provinciano, seus 

gestos que até parecem adequados, mas que possivelmente são aprendidos, artificiais e não 

condizem com sua real origem. 

  

A falar a verdade, ela veste como uma moça casadoira do nosso país (um 

pouco provinciana, é certo, de Carpentras ou de Landernau) e sabe comer 
muito corretamente os sorvetes com uma colher, com as pontas dos dedos 

enluvados. - Mas daqui a pouco, ao entrar de novo em casa, em alguma 

habitação de corrediças de papel, despirá, como todas as outras, o corpete, 
enfiará um vestido bordado de cegonhas ou de outras aves, acocorar-se-á no 

chão, rezará uma prece sintoísta ou búdica, e ceará arroz em escudelas, 

comendo-o com pauzinhos... (LOTI, 1934, p. 59) 
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 Em O Baile, é possível perceber uma atmosfera mais delicada, de encantamento pela 

importância da ocasião. Tratava-se de um baile oficial, de um momento de dividir o espaço 

com representantes ilustres. E, ao final do conto, Akutagawa reforça de onde veio sua 

inspiração, pois insere Julien Viaud na narrativa, ainda que nas lembranças da já senhora 

Akiko: 

 

 A senhora não saberia o nome desse oficial da Marinha Francesa? 

[...] 

 Mas claro. Ele se chamava Julien Viaud. 

 Oh! Trata-se então de Loti, Pierre Loti, o autor de Madame 

Crisântemo! 

[...] 

 Não, não, ele não se chamava Loti. Já lhe disse que seu nome era 

Viaud, Julien Viaud! (AKUTAGAWA, 2008, p. 157-158) 

 

 Pode-se entender o conto de Akutagawa, além de uma espécie de resposta aos 

comentários em tom de deboche de Loti, como uma crítica velada à crescente ocidentalização 

à qual o Japão se submetia. Como já mencionado, a população se dividia em meio a tantas 

mudanças e ocasiões como a descrita no texto. Claramente, elas eram restritas a uma parcela 

da aristocracia japonesa. O povo encontrava-se em outra situação: muitos buscavam melhores 

condições de vida e uma das opções poderia ser a emigração para outros países. 

  

 

O contexto brasileiro – crônicas de Machado de Assis 

 Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil passava por algumas 

transformações. Na década de trinta, foi proibida a vinda de escravos negros e, a partir de 

1868, mudanças drásticas no ministério instauraram uma crise que significou o declínio do 

regime monárquico. Na mesma época, ocorria a discussão sobre a vinda de imigrantes 

japoneses e chineses para o Brasil para substituírem a força de trabalho escrava. A literatura 

serviu de espelho das opiniões a respeito da entrada de uma raça não-branca e com costumes 

tão diferentes. Havia o medo da miscigenação e de danos de ordem econômica caso se 

perdesse o controle da entrada de asiáticos no País. 

 Como já dito, nas últimas décadas do século XIX, a imigração chinesa era assunto 

recorrente, uma vez que grande parte da população era contra em virtude de preconceito 

pautado em teoria darwiniana e doutrina eugênica, as quais priorizavam algumas raças em 

detrimento de outras. Em outras palavras, asiáticos não eram bem-vindos num Brasil que 
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desejava tornar-se mais branco. Além das diferenças étnicas, o tipo físico e divergências 

culturais contribuíam para a formação de uma imagem negativamente inferior dos chineses, 

como se estes não mantivessem hábitos de higiene e fossem menos capazes. 

 Essas impressões acerca dos chineses foram, consequentemente, atribuídas aos 

japoneses. O governo brasileiro temia a imigração, pois acreditava que a vinda dos japoneses 

poderia diminuir a tão desejada imigração europeia. 

 Fatores de ordem política também foram determinantes para o quadro da imigração 

japonesa no Brasil dessa época. De acordo com Hashimoto (2012), “[...] o Japão e o Brasil 

não haviam assinado o Tratado de Comércio e Amizade”; logo, não existia contato 

diplomático entre as duas nações. Não obstante, havia a questão da distância, bem como do 

alto valor do imigrante asiático comparado ao do europeu. Porém, em 1895, Tadashi Nemoto 

assinou o tratado de comércio entre os dois países, durante sua visita a São Paulo (OHNO, 

2008). A partir disso, a discussão ganhou mais seriedade. No entanto, a crise cafeeira 

postergou um pouco a vinda dos primeiros japoneses, que aconteceu somente em 1908. 

 Machado de Assis escreveu um número considerável de crônicas, entre 1850 a 1900, 

em diferentes veículos de comunicação sob a alcunha de pseudônimos ou não. De acordo com 

Gledson, o organizador de “Crônicas Escolhidas” (2012), começou ainda garoto e passou 

alguns curtos períodos sem escrevê-las, mas há que se considerar sua importância no conjunto 

de sua obra apesar de serem a parte menos conhecida de toda a sua obra (GLEDSON, 2012). 

 Os temas das crônicas variam entre assuntos culturais, políticos, sociais etc., e 

Machado não achava que fosse necessário compilar todas que produzira, nem mesmo as de 

sua fase mais madura, publicadas na série de onde se extraíram as duas estudadas no presente 

trabalho. Um ponto importante a ser ressaltado em relação às crônicas machadianas é a 

necessidade de se entender o contexto e as referências utilizadas. Granja (2000) afirma que 

“as questões relativas à política miúda, decretos ministeriais, novas leis etc. […] tudo isso 

perdeu a referência imediata que tinha para o leitor da época. [...]”. Contudo, isso faz com que 

a obra seja de grande valor para as gerações mais novas, visto que se trata de um verdadeiro 

registro da história, mostrando também a evolução do escritor durante os 50 anos em que 

escreveu seus breves textos do cotidiano. 

 A primeira das crônicas
54

 de Machado de Assis escolhida para análise neste trabalho 

foi publicada em 28 de outubro de 1894 na série “A Semana” da Gazeta de Notícias, no auge 

                                                
54Machado de Assis escreveu 18 crônicas sobre os chineses e japoneses entre 1876 e 1900. Para este estudo, 

foram escolhidas apenas duas, que têm como foco principal a visão acerca dos japoneses. 
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da primeira guerra sino-japonesa (agosto de 1894 – abril de 1895). O Japão saiu vitorioso e 

deu mostras de sua força militar e intenções de galgar uma posição dentre as grandes 

potências. 

 Um ponto importante seria o fato de que os textos de Loti e Akutagawa, que discorrem 

sobre o baile da aristocracia japonesa, retratam um Japão restrito a poucos, o Japão de uma 

elite que podia desfrutar de ocasiões como a desse evento. Por outro lado, havia uma parcela 

da população japonesa que buscava melhores condições de vida e oportunidades de trabalho 

fora do país. Eles, os emigrantes, é que são objeto dos escritos de Machado de Assis e outros 

intelectuais, como os já citados Eça de Queirós e Joaquim Nabuco. 

 Machado se mostra a par dos acontecimentos envolvendo o Japão e suas investidas no 

contexto internacional, sobretudo em relação à Ásia nessa crônica, escrita logo após a vitória 

japonesa sobre os chineses. O desempenho massacrante dos japoneses marcou e chocou o 

restante do mundo e foi, certamente, um grande passo na caminhada rumo a uma respeitosa 

posição entre as grandes potências. 

 

O momento é japonês. Vede o contraste daquele povo que, enquanto acorda 
o mundo com o anúncio de uma nova potência militar e política, manda um 

comissário ver as terras de São Paulo, para cá estabelecer alguns dos seus 

braços de paz (ASSIS, 2012,). 

 

 Machado também tece comentários irônicos acerca do Japonismo, citado 

anteriormente, popular entre os franceses, que valorizavam o exotismo encontrado nos 

artefatos nipônicos: 

 

Esse „grande movimento japonês‟ não era o que parece à primeira vista; 

reduzia-se a colecionar objetos do Japão, sedas, armas, vasos, figurinhas, 

brinquedos. Espalhou-se o japonismo. Nós o tivemos e o temos. Esta mesma 
semana fez-se um grande leilão na rua do Senador Vergueiro, em que houve 

larga cópia de sedas e móveis japoneses, dizem-me que bonitos. Muitos os 

possuem de gosto. Chegamos (aqui ao menos) a uma coisa, que não sei se 

defina bem chamando-lhe a banalidade do raro (ASSIS, 2012). 

  

A partir desse trecho, Machado escreve que, enquanto o mundo se encantava pelo 

exotismo do Japão e se preocupava em colecionar banalidades raras, este se preocupava em 

inventar-se a si mesmo e “forjava a espada que um dia viria pôr na balança dos destinos da 

Ásia”. Seria nada menos que o momento em que o Japão, em busca de alcançar uma posição 

de destaque, moldava-se cultural, econômica e politicamente, abrindo-se para o restante do 

mundo. 
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De acordo com John Gledson (2012), nessa crônica, Machado se mostra simpático à 

imigração japonesa, caso esta leve à assimilação. Comenta a respeito do interesse do cronista 

pela língua japonesa e afirma que, na visão deste, a “moda” japonesa é passageira, conforme 

trecho já citado. Também, atenta para o resgate do tema da imigração asiática, bastante 

discutida anteriormente. Como já mencionado, muitos temiam pela questão da miscigenação 

quando se buscava o embranquecimento do Brasil. Machado não entrou nessas questões 

raciais, mas, ainda segundo Gledson (2012) escritor temia uma nova versão da escravidão 

com protagonistas asiáticos. Em outras palavras, para o estudioso, Machado mostrava, no 

momento da publicação dessa crônica, ser favorável à vinda dos japoneses, mas temia 

condições de trabalho como as oferecidas aos negros. 

Contudo, cabe salientar que a ironia machadiana nos permite outras leituras de seu 

texto. Apesar de Machado não mostrar um posicionamento político claro, sua maneira de 

escrever tão peculiar e sua inegável posição de grande escritor da literatura brasileira podem 

levar à “intenção louvável de mostrar que um grande escritor é sempre de algum modo 

participante e, no limite, engajado” (BOSI, 2004, p. 53). Certamente, Machado estava atento e 

inserido nesse contexto repleto de discussões que envolviam política, história e seus 

representantes, bem como novos rumos da economia brasileira, que traziam consigo prováveis 

mudanças também na constituição de seu povo e costumes.  

A questão da imigração estava em pauta, visto que, como já mencionado, seria 

necessário substituir a mão de obra negra na lavoura de café. Machado, mulato, parecia não 

compartilhar de opiniões que valorizavam a teoria eugênica e priorizavam a vinda de 

europeus, sob o receio de mongolizar a população brasileira. Contudo, o importante para ele 

era que, uma vez necessária e certa a vinda de imigrantes, que estes fossem assimilados. 

Gledson (2012) afirma que o escritor valorizava a unidade cultural do País, a começar pela 

língua. Ou seja, Machado simpatizava com a vinda de japoneses, contanto que estes se 

integrassem à cultura e costumes brasileiros. Segue trecho da mesma crônica, objeto de 

análise de Gledson: 

 

O momento é japonês. Que esses braços venham lavrar a terra, e plantar, não 

só o café, mas também o chá, se quiserem. Se forem muitos e trouxerem seus 
jornais, livros e revistas de clubes, e até suas moças, alguma necessidade 

haverá de aprender a língua deles. [...] Estudaria com o próprio comissário 

Sho Nemotre
55

, que esteve agora em S. Paulo; ensinar-lhe-ia a nossa língua, e 

                                                
55 Sho Nemotre certamente seria Tadashi Nemoto, o deputado que assinou o tratado de comércio entre Japão e 

Brasil. 
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chegaríamos à convicção de que o almirante Ito é descendente de uma 

família de Itu, e que os japoneses foram os primeiros povoadores do Brasil, 
tanto que aqui deixaram a japona. Ruim trocadilho; mas o melhor escrito 

deve parecer-se com a vida, e a vida é, muitas vezes, um trocadilho ordinário 

(ASSIS, 2012, p. 98). 
 

Em outra crônica, datada de 10 de novembro de 1895, publicada também na coluna “A 

semana” da Gazeta de Notícias, Machado começa falando sobre alianças formadas entre 

Europa e Estados Unidos por meio do casamento, fortunas unidas e títulos adquiridos. Na 

sequência, cita a relação dos japoneses com os títulos, uma vez que o Japão passara por 

transformações de ordem política recente, como se o país fosse inexperiente no que diz 

respeito à importância de cada título, apesar de registros do século XVI relatarem que a 

sociedade japonesa estava dividida hierarquicamente. A partir do espaço dado ao Japão na 

crônica, Machado discorre sobre duas senhoras que encontrara recentemente: 

 

Que as moças daquelas terras, como os homens, assimilam facilmente os 

costumes peregrinos, é fato velho e revelho. […] Estávamos à porta do 
Laemmert, quando vimos sair duas parisienses; minto: duas japonesas. 

Realmente, salvo o tipo, eram duas parisienses puras. Se vísseis a graça com 

que deram o braço aos cavalheiros que iam com elas, as botinas que 
calçavam, os tacões das botinas, o pisar leve e rápido... Os tacões diziam 

claramente que não carregavam o peso da Ásia, que as duas moças eram 

como aquelas borboletas de papel que os seus avós faziam avoaçar no teatro, 
com o simples movimento do leque. E foram-se, e perderam-se rua acima 

(ASSIS, 1895, p. 176). 

 

Nota-se que Machado se surpreende e descreve as japonesas como perfeitas 

parisienses, desde os trajes à maneira de se portar. Não se observa um tom de crítica, mas de 

surpresa com o fato de o povo japonês poder assimilar fácil e rapidamente elementos de uma 

cultura diversa. Pensando no contexto brasileiro e no ponto de vista machadiano acerca da 

imigração, esse fato é positivo, pois a assimilação da cultura brasileira se fazia possível, assim 

como o contrário também. Machado cita a possibilidade de os brasileiros aprenderem algo 

com os japoneses, como a língua ou administração política: 

 

[…] Vamos tê-las modistas, estudantes, professoras. Nas escolas não se 

limitarão a ensinar português, ensinarão também seu idioma natal, e, graças à 
facilidade que temos em aprender e ao amor das belezas estranhas, 

acabaremos por falar a língua do micado. [...] 

Venham os professores, e digam-nos a história e os costumes do parlamento 

de Tóquio, a fim de que possamos explicar como é que um sistema que 
entrou tão bem no Japão está prestes a dar com o presidente do Chile em 

terra. [...] (ASSIS, 1895, p. 177). 
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De fato, como já citado, para o autor, a imigração asiática, e mais especificamente a 

japonesa, não significava algo que se devesse temer, o tal “perigo amarelo”. Certamente, 

quando se iniciaram as discussões a esse respeito, tendo os chineses como opção para 

substituir o trabalho escravo, Machado demonstrou receio em se trocarem seis por meia dúzia, 

substituir uma forma de exploração por outra, além da dificuldade de assimilação dos 

chineses. Pereira (2009), em seu estudo acerca das crônicas machadianas e a imigração no 

Brasil, cita: 

 

A diferença principal entre o imigrante japonês e o chinês seria exatamente a 

mesma que havia entre as nações. De um lado o japonês adaptável, 

aprendendo o que de melhor os outros povos produziram e de outro o chinês, 
alheio a mudanças e com uma visão de mundo pouco diferente daquela que 

possuíam seus ancestrais quando dos primeiros contatos com os europeus. 

 

No concernente ao que se propõe este trabalho, pode-se entender que a visão de 

Machado em relação aos japoneses é positiva. Para o escritor, o interesse maior no Japão 

estava, dentro do contexto da imigração, no fato de que seu povo era capaz de assimilar e se 

adequar a uma cultura diferente. Para ele, não importava questões de ordem étnica se o povo 

estrangeiro se mostrasse aberto à integração com a cultura brasileira. E, como é possível ler na 

crônica, o Japão assimilava e deixava-se mudar e moldar com maestria. 

 

 

Loti e Machado versus Akutagawa 

O francês Pierre Loti e o brasileiro Machado de Assis compartilhavam de algumas 

opiniões acerca dos japoneses do final do século XIX, mesmo tendo propósitos e aspirações 

diferentes com relação ao Japão. 

O primeiro, na condição de admirador da cultura nipônica e oficial da Marinha, tinha 

como objetivo desbravar uma terra de cultura exaltada pelo seu país de origem. Seus escritos 

relatavam um Japão que se desenhava na imaginação dos japonistas e daqueles que também 

desejavam aventurar-se por terras desconhecidas. Essa aura de exotismo começou a ser 

destruída ao passo que Loti se deparou com um Japão desejoso de ocidentalização. O modo 

como ele descreve a cena do baile, as pessoas e seus modos passam uma certa decepção, 

ainda que num tom de comicidade.  Loti associa a imagem dos japoneses a de “macacos”, seja 

por suas feições, seja pela facilidade em copiar os gestos alheios. 
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Para o segundo, a capacidade de assimilação de novas culturas e tendência à 

integração dos japoneses era algo positivo tendo em vista o contexto brasileiro. Como já 

mencionado, uma vez que o Brasil necessitava de braços substitutos, Machado defendia que 

estes ao menos estivessem dispostos a aprender a nossa cultura, não importando raça, cor ou 

qualquer outro detalhe.  

É possível perceber, comparando as duas obras, que as mudanças realizadas pelos 

japoneses surpreendem pelo modo e rapidez com que são postas em prática, pois estes não 

mediam esforços e adotavam novas vestimentas, estudavam novas línguas e tudo o mais que 

fosse necessário num ritmo acelerado. 

 Em “Um baile em Yeddo”, Loti opina sobre tudo e todos, muitas vezes de maneira 

bastante crítica. Mesmo demonstrando interesse em participar do baile, não consegue 

memorizar nomes e, apesar de ter gasto algum tempo com uma jovem em especial, não se 

lembra dos pormenores, nem faz questão disso. Para Loti (1934), o baile no Japão soou um 

tanto artificial, ainda que “uma festa bem alegre e interessante” (p. 61).   

 Cabe salientar que Machado tem conhecimento dos acontecimentos no Japão. No 

entanto, os japoneses que para cá viriam não seriam os mesmos descritos por Loti. Conforme 

já mencionado, apenas uma seleta parcela da elite japonesa tinha acesso aos eventos à moda 

ocidental como o tal baile. E os emigrantes, certamente, não faziam parte da mesma parcela. 

Estes aspiravam a oportunidades de juntar algum dinheiro, prosperar numa terra distante e 

promissora e retornar ao Japão em pouco tempo para reconstruir a vida
56

.  

Trazendo o ponto de vista japonês, apesar de velada, o conto de Akutagawa apresenta 

uma crítica à entrada de elementos do Ocidente no Japão. A maneira como os acontecimentos 

são abordados é que faz de “O baile” mais do que uma releitura do capítulo de Loti. Além das 

questões políticas que evidenciavam o processo de ocidentalização do Japão, como afirma 

Keene no trecho a seguir, Akutagawa traz à tona diferenças culturais de modo sutil. 

 

Probably most of those who danced at the Rokumeikan had nothing more 

profound in mind than displaying their expensive costumes and 

terpsichorean skills, but Inoue hoped that cultivating congenial relations with 
foreign dignataries, he might persuade them that the Japanese had attained so 

high a degree of European culture that they had to be treated as equals 

(KEENE, 2002, p. 393). 

 

                                                
56Fato que se repetiria na história entre Brasil e Japão anos depois, quando os nikkeis partiram em bloco para o 

país de origem de seus ancestrais. Apenas uma observação relacionada ao tema, mas que não está diretamente 

ligada a este estudo. 
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 Em “O baile”, tem-se acesso a uma visão que vai além da superfície desse novo Japão. 

O conto mostra um ponto de vista daqueles que queriam ser notados, e não somente julgados.  

 O confronto de pontos de vista se evidencia com a segunda parte do conto de 

Akutagawa. Akiko, anos depois, ainda se recordava da noite que passara ao lado do oficial. 

Loti, ainda que tenha relatado com detalhes os momentos passados ao lado de uma ou outra 

jovem, teve o cuidado de preservar a identidade dos participantes, informando em nota que os 

nomes estavam sendo substituídos, além de também confessar sua dificuldade em distingui-

los. Em outros termos, pode-se perceber qual foi a importância dada ao evento nas duas 

versões, a japonesa e a francesa. 

 Com relação à presença marcante de fatos históricos, determinando as escolhas e 

rumos tomados pelos escritores em suas obras, como afirma Antonio Candido, a arte, neste 

caso, a literatura, tem sua função social desde as sociedades pré-históricas, seja pautando-se 

pela posição do artista, configuração da obra ou a que público se destina e de que maneira 

esse público a recebe, pensando-se em distinção e características de grupo.  

 No contexto aqui analisado, os acontecimentos da história, particular ao local de cada 

escritor e também em escala global, foram determinantes para as escolhas de tema e da 

maneira como estes foram expressos. Em outras palavras, os momentos de França, Brasil e 

Japão, isolados e em escala mundial, forneceram as bases para que cada um dos autores 

pudesse exprimir suas opiniões acerca das mudanças e caminhos tomados pelo povo japonês 

quando a história parecia tomar rumos tão diversos. 

 

 

Considerações finais 

Este estudo se propôs a comparar de que modo dois ocidentais, um francês e um 

brasileiro, enxergavam os japoneses ao final do século XIX e início do século XX, momento 

em que o Japão se mostrava para o mundo e passava por diversas mudanças em diferentes 

campos. A facilidade em absorver elementos de culturas diferentes, bem como a determinação 

e êxito em se destacar junto a outras potências mundiais foram assuntos discutidos tanto na 

Europa como no Brasil. 

Na França, cultivou-se o Japonismo, o apreço pelas particularidades japonesas, que 

conquistaram Pierre Loti, autor de um dos textos aqui estudados. Esse texto demonstra seu 

descontentamento ao encontrar um Japão à europeia e que serviu de modelo para o conto de 

Ryûnosuke Akutagawa, a obra de olhar japonês utilizada para esta comparação. Por fim, 
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selecionaram-se duas crônicas da década de 1890 de autoria de Machado de Assis, as quais 

dialogavam com a situação mundial do Japão e implicações desta fase para o Brasil: a vinda 

de imigrantes japoneses para a lavoura de café. 

Pode-se perceber que ambos os ocidentais mostram certa surpresa frente às mudanças 

e conquistas japonesas ainda que com nuanças diferentes. Tanto Loti como Machado abordam 

a questão da adoção de trajes ocidentais por parte dos japoneses, um dos símbolos da 

influência ocidental no país. Contudo, naturalmente os escritores possuem estilos e qualidades 

bastante diferentes, o que faz com que Machado acabe se aprofundando mais nas questões de 

ordem política, mesmo que, numa escrita envolta em ironia, uma leitura menos atenta talvez 

não consiga captar algumas mensagens. 

Certamente, o contexto em cada país também é fator determinante para a escolha de 

foco dos textos. O Brasil passava por um processo de troca de mão de obra escrava para a do 

imigrante, e muitos brasileiros não desejavam a miscigenação não-branca. Machado, no 

entanto, não parece compartilhar dessas opiniões em relação à raça, mas se mostra interessado 

no tema da imigração e, até mesmo, favorável à vinda dos japoneses, contanto que houvesse 

assimilação por parte deles. 

Em relação ao ponto de vista japonês, Akutagawa reescreve o baile descrito por Loti, 

porém sob outro viés: o ponto de vista daqueles que se esforçaram para mudar e visavam a um 

lugar dentre os países influentes da época. A jovem personagem do conto tem uma visão 

romântica da situação e se mostra ingênua e maravilhada diante das transformações pelas 

quais seu país estava passando. Há, sem dúvidas, uma crítica às mudanças em detrimento da 

tradição e identidade japonesas. Porém, isso é feito de modo velado e delicado, uma vez que 

Akutagawa teve a sensibilidade de reproduzir o mesmo acontecimento, preocupando-se em 

inverter os pontos de vista. 

Concluindo, pôde-se perceber neste estudo que fatos históricos podem contribuir ou 

mesmo determinar os caminhos da literatura, seja esta de caráter informativo ou não.  
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A constituição do topos sagrado: Simbólica e performance dos 

foliões da cultura popular
57

 

The constitution of sacred topos: Symbolic and the performance of revelers of 

popular culture. 

 

William Bezerra Figueiredo
58

 

 

Resumo: O conceito de sagrado é apresentado pelo filósofo romeno Mircea Eliade. Neste 

artigo, vamos observar uma pequena trajetória do conceito, para tratar da recepção do 

sagrado pela cultura popular, em específico a Folia de Reis. 

Palavras-chave: Sagrado, Mircea Eliade, Fenomenologia, Folia de Reis. 

 

Abstract: The concept of the sacred is presented by the Romanian philosopher Mircea Eliade. 

In this article we observe a small trajectory of the concept, to treat the reception of the 

sacred in popular culture, in particular the Revelry of Kings. 

Keywords:Sacred, Mircea Eliade, Phenomenology, Revelry of Kings. 

 

 

Constituição do Sagrado (fenomenologia da vivência do sagrado) 

Este estudo busca o entendimento da experiência do sagrado entre os foliões da cultura 

popular, compreendendo que em geral as manifestações de cultura popular têm uma gênese 

religiosa. A cultura popular, por estar distante do conceito moderno de belas artes, nos orienta 

para uma visão mais autêntica sobre a vivência do sagrado. 

Portanto, vamos nos aproximar por alguns tópicos principais. Em primeiro lugar, 

precisamos compreender a constituição do sagrado, aqui entendido como a própria ação 

primordial de dar sentido e simbolizar o mundo.  

Em segundo lugar, vamos nos aproximar das culturas populares pelo reisado, 

abordado a partir da hermenêutica fenomenológica, em que buscaremos os significados 

inerentes a essas expressões culturais.
59

 

                                                
57 Com base na dissertação de mestrado do autor: FIGUEIREDO, William Bezerra. Performance e Símbolos: 

Uma análise da Folia de Reis. 2013. 129 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião)-Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2013. 
58 William Bezerra Figueiredo é ator, terapeuta e educador. Graduado em Filosofia e doutorando em Ciências da 

Religião pela Universidade Metodista de São Paulo.  
59
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Por fim, vamos propor uma fenomenologia das tradições populares, em que 

poderemos observar, de que forma, ao longo do tempo, as tradições vêm se transformando e 

se elaborando em relação à história. 

 

 

 A experiência do sagrado 

Para Mircea Eliade (1971), o homem se constitui no mundo com a simbolização da 

realidade circundante. Quando o homem sai da situação de sujeito das circunstâncias dadas, 

em que vive como sujeitado das condições da realidade imediata, como o caso de 

alimentação, por exemplo, em que depende de um horizonte muito pequeno de relações, que 

possam dar sentido para a situação dada, o sujeito, através de suas relações com o tempo 

vivenciado e narrado, constitui uma realidade, baseada na linguagem simbólica. De acordo 

com o filósofo romeno, no momento em que o homem simboliza a realidade, esta ganha um 

sentido totalmente diferenciado, e esse sentido possibilita a temporalidade. 

A temporalidade é um ponto fundamental desse primeiro estalo de uma consciência 

nascente. Neste sentido, o ser humano pode planejar o futuro a partir de um acúmulo da 

experiência, que parte de uma protolinguagem imagética (pré-reflexiva), para criar a 

possibilidade de investigar a sua experiência, (CROATTO, 2001) de forma narrativa, se 

narrando e se projetando no mundo, neste âmbito o símbolo estrutura experiência humana 

num processo de temporalidade narrativa: 

 

O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais profundos – que 

desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e 

os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma 
necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas modalidades 

do ser (ELIADE, 2002, p. 8-9). 

 

Ao simbolizar um objeto qualquer, este passa a fazer parte de um sistema complexo, 

que cria uma unidade entre estados e espaços da natureza que antes não tinham relação, a 

ponto de Eliade (2001) poder trabalhar em classes de hierofanias e morfologias na análise 

comparada das religiões. É um sistema de significação que garante ao homem dotar de sentido 

a sua existência e, em consequência, o mundo.  
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Mas, mais que isso, essa capacidade de simbolização é gênese do ser-no-mundo, do 

homem propriamente dito. A esse estado primordial, que é gênese do ser/mundo, Eliade dá o 

nome de homo religiosus. O autor comenta: 

 

Portanto, o historiador da religião está em posição de compreender a 

estabilidade do que se tem chamado a situação específica e existencial do 
homem como „estar no mundo‟, porque a experiência do sagrado é seu 

correlato. Na realidade o feito do homem ter se dado conta de sua própria 

forma de viver e assumir sua presença no mundo constitui uma experiência 
religiosa (ELIADE, 1971, p. 21, grifo nosso). 

 

 

O homo religiosus é, então, a chave interpretativa que pode abrir uma possibilidade de 

interpretação de um humanismo viável para a época contemporânea. E esta possibilidade de 

ampliar as possibilidades de entendimento do homem, a partir de uma ontogênese, é um 

caminho que possibilitará uma análise mais alinhada com o fato religioso em si, em sua 

própria escala (ELIADE, 1971, p. 20). 

O que interessa para nós neste momento é nos associar a essa teoria no sentido de que 

vamos nos aproximar de uma ideia da constituição do sagrado a partir da vivência de uma 

coletividade.  

 

A experiência intima x coletiva 

Numa leitura pós-romântica, na figura de Friedrich Schleiermarcher, vemos uma 

possibilidade do sentimento do sagrado a partir da experiência individual, interior, 

contrapondo o pensamento moderno e positivista da época, que via a experiência religiosa 

como infantil e ultrapassada.  

Essa noção de interioridade é que se expande muito na história das religiões. 

Schleiermarcher é o precursor da hermenêutica e da fenomenologia da religião. Sua obra é de 

grande influência na ciência das religiões. Mas vamos avaliar a tendência que leva a pensar a 

experiência religiosa sobre o aspecto da individualidade.  

Michel Meslin, historiador francês, professor de História Comparada das Religiões e 

de Antropologia Religiosa na Universidade de Sorbone –Paris, comenta esta passagem da 

experiência religiosa e lembra que, no seu Discours aux gens cultives, sur la religion (1799), 
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Schleiermacher está chamando a atenção para o fato de que o objetivo da religião é orientar a 

alma para o infinito: 

 

Esse primeiro ensaio corresponde totalmente à experiência pessoal do autor, 
a do pietismo, que impregnou sua infância e adolescência. É a partir desse 

núcleo experimental que ele vai desenvolver a tese da imediatez da 

experiência de Deus, quer dizer, do caráter existencial da revelação que o 
homem recebe em sua própria existência e que não é o resultado de um 

estudo longamente executado sobre ideias e conceitos definidos por um 

magistério qualquer. Essa revelação pessoal é de fato a iluminação interior 

que se dá, como explica a teoria pietista, depois da conversão individual 
(MESLIN, 1992, p. 93).        

 

Como vimos na visão de Meslin, Schleiermacher dá um salto em relação à chamada 

religião natural do Iluminismo, que a via como um momento específico na história e que está 

ultrapassada pela razão. Schleiermacher abre a possibilidade da experiência da religião como 

uma abertura para o todo, o uno, e essa experiência é particular e parte da conversão do 

sujeito que se disponibiliza para esse sentimento. 

Aqui, a palavra sentimento é uma chave interpretativa, pois Schleiermacher usa essa 

palavra para designar essa experiência intima da religião. Esse sentimento é uma intuição do 

sagrado, que antecede a reflexão. É pré-reflexivo e está muito próximo do que havíamos 

falado a pouco. Essa intuição é fundamental para a vivência do sagrado. Schleiermarcher 

distingue, de certa forma, intuição de sentimento. Sentimento é uma experiência de pura 

fluição, passiva, enquanto que a intuição é o processo pelo qual o sujeito apreende o objeto do 

divino; “ela constitui a consciência objetiva do indivíduo” (MESLIN, 1992, p. 95). 

Em contraponto, um século depois, William James, psicólogo e filósofo pragmatista, 

em sua obra The varieties of religious experience, busca um conjunto de relatos de 

convertidos, principalmente metodistas, analisando que a experiência do sagrado só pode ser 

avaliada em relação ao sujeito que experimentou o sentimento religioso.  

James estava totalmente influenciado pela prática pragmática e do empirismo radical, 

mas certo de que a experiência religiosa só pode ser percebida nos sujeitos, e não fora deles. 

A certeza da manifestação divina está no relato dos entrevistados, não sendo pura 

subjetividade. Independente de qualquer doutrina, a certeza da experiência divina é dada pela 

intenção da fé do sujeito, que crê estar diante da ação divina (MESLIN, 1992, p. 103). 

Essas teorias são muito importantes para a realização de uma retomada da experiência 

religiosa que havia sido deixada de lado pelo Iluminismo, que via nessas vivências um estágio 
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inferior da mente racional. Mas também temos uma entrada para uma subjetividade que é 

vista por Rudolf Otto como um problema para a experiência do sagrado.      

Rudolf Otto, alinhado com os conceitos kantianos, vê na experiência do sagrado um 

conhecimento apriori irracional. Para Otto, não podemos ter acesso ao sagrado, pois,àmaneira 

kantiana, não podemos ir às coisas mesmas, mas podemos ter acesso aos fenômenos. A partir 

de um contato irracional com a realidade, o homem tem acesso ao Numinoso. O Numinoso é 

uma categoria de contato com o sagrado e aparece de várias formas. 

O mistério da criatura, Mysterium Tremendum (arrepiante, majestas, aspecto 

energético e o totalmente outro), o aspecto fascinante, assombroso etc., são elementos que têm 

em comum provocar no sujeito um sentimento de total alteridade, de respeito e de reverência. 

O Excelsior, que provoca a experiência que vemos nas artes, na religião, no esporte, enfim, 

toda experiência que retira o homem de seu cotidiano e o eleva ao estado de estranhamento 

com o desconhecido estabelece o Numinoso (OTTO, 2007). 

Mas o Numinoso, apesar de não ser o divino em si, é a forma de o sujeito abrir-se para 

o contato com o sagrado: 

 

O sagrado, no sentido pleno da palavra, é, para nós, portanto, uma categoria 
composta. Ela apresenta componentes racionais e irracionais, Contra todo 

sensualismo e contra todo evolucionismo, porém, é preciso afirmar com todo 

o rigor que em ambos os aspectos se trata de uma categoria estritamente a 

priori. 
Por um lado, não há como fazer evoluir a partir de percepções sensoriais as 

ideias racionais do absoluto, da perfeição, necessidade e essência 

[Wesenheit], tampouco a noção do bem como valor objetivo com a validade 
normativa objetiva. „Epigênese‟, „heterogênia‟ e todos os demais 

expedientes terminológicos nessa área apenas encobrem o problema (OTTO, 

2007, p. 150). 

 

Otto está certo de que não há como fugir da certeza de que o sagrado está mais além 

da subjetividade. Ele não é fruto de nenhuma experiência que não tenha em si uma categoria 

que está sendo ativada. Otto cita o prefácio da Crítica da Razão Pura de Kant, numa 

passagem muito conhecida, que versa sobre a inversão que Kant estabelece no empirismo, 

assim como no racionalismo. A passagem citada por Otto é aquela em que Kant comenta que 

não há experiência que não tenha sua formação no interior das categorias mentais. Toda 

experiência nada seria se não fosse às categorias a priori do entendimento, que moldam e dão 

forma às impressões dos sentidos.  
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O sentimento do numinoso é desse tipo. Ele eclode do „fundo d‟alma‟, da 

mais profunda base da psique, sem dúvida alguma nem antes nem sem 
estímulo e provocação por condições e experiências sensoriais do mundo, e 

sim nas mesmas e entre elas. Só que não emana delas, mas através delas. 

Trata-se de estímulo e „desencadeamento‟ para que a sensação do numinoso 
se ative, ao mesmo tempo em que, inicialmente de forma inadvertida e 

imediata, se entrelace e entreteça com o mundano-sensorial, para então 

empreender gradativa purificação, afastando de si este último e colocando-o 

como oposto a si próprio (OTTO, 2007, p. 151).      

  

Apesar de ter algumas críticas a Otto, Eliade tem aqui uma gênese de sua teoria de 

heterogeneidade do espaço, que compõe a dialética entre o sagrado e o profano.  

Essas manifestações do sagrado têm uma relação direta com a modernidade, pois 

vemos como o sujeito tem a experiência do Numinoso a partir de seu aparato mental, com 

suas categorias, que, como podemos ver, é individual, é analisado de forma mais abrangente, 

quando vemos que a fenomenologia enxerga nessas vivências intencionais formas de 

constituição do mundo, que para Eliade são fundamentais. 

Esse caráter individual da experiência do sagrado é aqui superado, pois aponta para 

um dado mais coletivo. Em Otto, apesar de termos uma noção totalmente kantiana, podemos 

observar que o sagrado não é só uma vivência subjetiva, mas uma experiência que tem uma 

base em comum, de elementos exteriores que provocam este sentimento primeiro de espanto e 

assombro. 

Esse pensamento nos ajuda na nossa interpretação das manifestações da cultura 

popular. Porém, é certo que, com o advento do sujeito moderno, não podemos mais falar em 

uma experiência totalmente coletiva, que não seja fruto de mentes em acordo diante de um 

símbolo. No entanto, gostaríamos de retomar mais à frente esse contexto da experiência do 

sagrado.  

Eliade vai superar essa posição de Otto de que a análise do sagrado deve ser vista 

sobre o ponto de vista irracional, propondo que o sagrado é fruto de uma dialética entre o 

sagrado e o profano.Em contraste, ao criar o mundo, ao quebrar a homogeneidade do espaço, 

o homem cria o sagrado como espaço de criação, de repetição do primeiro momento do 

homem no mundo, e, em seu contraste, o restante, que é o profano. 

Então, para a constituição da vivência do sagrado em Eliade, podemos nos voltar para 

o nosso objeto, que é a performance dos foliões da cultura popular, e analisar como essa ação 

pode trazer à tona a vivência do sagrado. 
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O profano, como dialeticamente constituído a partir do sagrado, é uma força criadora 

de sentido. O sagrado, ao aparecer, epifânia, pode conduzir todos os presentes ao Numinoso, 

como vimos em Otto.  

Voltando ao sentido de ontogênese do homo religiosus, é justamente quando o homem 

se desvela diante da realidade, criando a si mesmo e ao mundo, que ele estabelece o símbolo, 

e este dialeticamente cria o homem. Esse símbolo, que pode estar ligado às forças da natureza, 

e que serve como eixo de ligação com a dimensão primeira, é que determina o que podemos 

chamar de heterogeneidade do espaço.  

Essa heterogeneidade do espaço garantiu ao homem seu primeiro contato com o 

sagrado, e com isso a criação do mundo profano. Sendo assim, o homem busca nos ritos 

restabelecer o tempo primeiro e estabelecer,a partir da repetição da criação do mundo, os 

espaços sagrados propriamente ditos. 

 

Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço apresenta 

roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das 
outras. „Não te aproximas daqui, disse o senhor a Moisés; tira as sandálias de 

teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa.‟ (Êxodo, 3:5) 

Há, portanto, um espaço sagrado, e por consequência „forte‟, significativo, e 

há outros espaços não-sagrados, e por consequência sem estrutura nem 
consistência, em suma, amorfos. Mais ainda: para o homem religioso essa 

não-homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma oposição 

entre o espaço sagrado – o único real, que existe realmente – e todo o resto, 
a extensão informe, que o cerca (ELIADE, 2001, p. 25, grifo nosso). 

 

Mas Eliade (2001) argumenta que esse espaço sagrado é em geral uma construção, um 

local sagrado (templo, clareira, árvore, caverna, rio etc.) fisicamente constituído ou eleito para 

esse fim, que é composto a partir da narrativa de fundação do mundo. Esse lugar é o centro do 

mundo. Esse autor explica que esse local é sinalizado pela hierofonia, por um sinal da 

divindade, e mesmo quando este não aparece, o homem o causa, “provoca-o, pratica, por 

exemplo, uma espécie de evocatio com ajuda de animais: são eles que mostram que lugar é 

suscetível de acolher o santuário ou a aldeia” (ELIADE, p. 31, grifo nosso)  

Quando esse sinal se faz presente, o homem edifica templos repetindo o nascimento do 

mundo. E no caso dos povos nômades, 

 

instalar-se num território equivale, em última instância, a consagrá-lo. 
Quando a instalação já não é provisória, como no caso dos nômades, mas 

permanente, como no caso dos sedentários, implica uma decisão vital que 

compromete a existência de toda a comunidade (ELIADE, 2001, p. 36). 
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No caso de um povo não permanecer fixo em uma localidade, Eliade (2001) tem 

alguns exemplos de povos que carregam consigo o símbolo sagrado, que, esteja onde estiver, 

ele vai representar o centro do mundo, o local de onde emana o espaço real em oposição ao 

homogêneo.  

Esse simbolismo do centro é trabalhado exaustivamente em vários ensaios de Eliade 

(2001). Ele sempre aparece como coluna central de contato entre o céu e o mundo inferior. 

Esse eixo central é responsável pelo diálogo entre os homens e os mundos das divindades a tal 

ponto que há relatos de povos que se deixaram morrer ao perderem o poste sagrado. 

Nesse sentido, podemos começar uma aproximação hermenêutica entre o estandarte 

dos foliões e o axis-mundi, centro do mundo, comentado por Eliade. Esse axis-mundi é um 

símbolo consagrado para esse fim, para manter a ordem do cosmo e combater o caos.  

  O que será importante a partir deste momento é analisar como se dá a experiência do 

sagrado no grupo social. No caso de nosso objeto, como é que ele se manifesta.Veremos no 

próximo tópico como ele se mantém como procissão. Nesse sentido, estando fora de um 

espaço sagrado constituído analisar como ele mantém seu aspecto numinoso por onde passa, 

mesmo fora dos templos sagrados. 

Isso só é possível porque, de alguma forma, podemos notar a presença de uma 

intencionalidade comunitária. É uma motivação que pode se constituir no grupo, e só por ele, 

que é algo que para a cultura popular é muito comum, por não ter se desligado totalmente das 

antigas tradições e ritos pagãos que sobreviveram ao longo da modernidade como subcultura, 

superstição etc. 

Esse sentido de comemoração que encontramos nas festas da cultura popular está 

repleto do Numinoso, da experiência do sagrado. Não podemos falar que seja possível viver 

esta possibilidade de vivência sem que seja comunitária. Não há festa de uma pessoa só. Esse 

tipo de aspecto de manifestação do símbolo, que atinge o grupo, de uma só vez, e que 

mobiliza o grupo, podemos dizer que é uma intencionalidade coletiva. Essa capacidade do 

homem de repetir esses símbolos originários é fruto de uma base, ainda não superada, do 

homo religiosus.  

O homem, mesmo nos dias de hoje, não perdeu em nada sua busca pelo sagrado. 

Mesmo que tenhamos um dado histórico que pode em certos momentos querer superar essas 

pequenas manifestações locais de uma religiosidade popular, hibridizando as grandes 

correntes históricas, ele mantém, como já falamos, uma estrutura pré-reflexiva.  
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Essa multiplicidade de intencionalidades é canalizada através do símbolo, do 

Numinoso, como é o caso, do estandarte no reisado, que é símbolo do axis-mundi, e que pode, 

ao longe, com a visão de sua chegada, criar um ambiente de solenidade. Isso graças a essa 

intencionalidade comunitária que é endossada pela ação dos foliões em atividade devido à sua 

performance.       

Este tema abre espaço para entrarmos numa análise mais próxima do nosso objeto. 

Como veremos, o sagrado é possível nessas manifestações. Graças à presença humana, num 

estado de ritual, de um estado extracotidiano, pode criar, a partir da heterogeneidade do 

espaço/tempo, pois aqui o que ocorre não é mais um divisão física, como dentro e fora do 

templo, mas como um topos, que percorre os locais onde estão o foliões, criando um espaço 

heterogêneo que se movimenta e que é mantido pela força da fé. 

 

 

Constituição do sagrado nas procissões de cultura popular 

Precisamos entender a estrutura da folia de reis, para podermos entrar em sua 

simbologia, que garante a inserção dos fiéis na manifestação. 

Como ocorre em outras expressões populares, a Folia é vivida pela comunidade do 

lugar por onde ela passa em procissão. A palavra processio, “marchar para adiante”, designa 

um ritual móvel que se inicia e encerra em locais sagrados. Neste caso, como veremos, o 

espaço sagrado pode ser em algum momento associado à casa do mestre. Mas a melhor 

hipótese é que a casa do mestre, como um sacerdote, só é assim considerada pela presença do 

estandarte que ali está guardado. As pessoas que buscam curas, ou algum auxílio espiritual, 

vão até ali se aconselhar com o mestre, mas sempre sob a jura do estandarte, e muitas fazem 

nós nas fitas penduradas (esperando que as mesmas se desfaçam por si mesmas, com isso 

levando o problema embora). 

A Folia de Reis chegou ao Brasil no século XVI com os portugueses. Originalmente, a 

festa era mero divertimento comunitário, mas no Brasil se transformou em uma manifestação 

religiosa que agrega vários elementos culturais por meio do vestuário, das músicas, da dança e 

da criação do espaço espetacular de presentificação do sagrado.  

 A procissão sempre se inicia na casa do mestre e representa a chegada dos três reis 

magos a Belém. Inicia-se sempre à meia-noite de 24 para 25 de dezembro e permanece em 

cortejo até 6 de janeiro. Jaime Ferreira Mendes, colaborador da Folia, relata a mitologia:  
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Entre cem pessoas, vinte conhecem Folia de Reis no estado de São Paulo. Já 

em Minas as pessoas têm um conhecimento maior. No Nordeste e no Sul 
existe também. A saída é dia 25 à meia-noite, e a chegada é dia 6 de janeiro, 

que é dia de Santos Reis. O significado da Folia é que na época em que Jesus 

ia nascer o rei Herodes mandou matar todas as crianças, e, para despistar as 
tropas do rei, o povo formou uma Folia com palhaço etc., e foram levando 

eles [os soldados] para um caminho, enquanto Jesus e seus pais, Maria e 

José, seguiam outra direção.  

 

O Reisado é guiado por uma bandeira – símbolo muito importante para a Folia –  com 

a imagem dos três reis, que vai abrindo o caminho durante a procissão. A bandeira, utilizada 

também para fazer pedidos aos Santos Reis, dando-se um laço nos seus enfeites, é “passada”, 

dentro de um grupo familiar, de geração a geração. No caso da Folia do Mestre Zé Reis, ela 

foi passada por sua mãe e pertence à família há mais de 150 anos. Não se sabe de qual lugar 

do Brasil ela se originou. 

 Quando em procissão, os foliões só podem entrar numa casa se o dono “aceitar a 

bandeira”. Assim que chegam a uma casa, começam a cantar versos que pedem licença para 

entrar nela: 

 

Ó de casa, nobre gente, 

Escutai e ouvireis: 

Lá das bandas do Oriente 

É chegado os três reis 
60

 

 

 Assim que é aceita a chegada da Folia, a bandeira é entregue ao dono da residência, 

que cuida para que ela seja guardada em um cômodo seguro. Logo depois, guiados pelo 

mestre, os foliões iniciam um conjunto de orações, e então se pode iniciar a festa, com 

comida, bebida e canções, muitas vezes improvisadas como repentes, e que recontam a saga 

de Jesus. 

 No caso de o morador ser devoto de Santos Reis, a Folia deve esperar que o palhaço, 

personagem característico do Reisado, adentre a residência, previamente preparada com três 

correntes na entrada, e inicie um conjunto de manobras para “alegrar o dono da casa” com 

rimas e traquinagens. Caso o dono se alegre, o palhaço pode passar pela primeira corrente, e 

assim sucessivamente pelas outras duas. A seguir, o palhaço faz uma série de orações diante 

                                                
60 Conforme o Dicionário de Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, o Dia Reis marca, especialmenteno 

Nordeste, o final do período de  Natal. 
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do presépio – não podendo, com isso, usar sua máscara durante todo o período de 

permanência na casa –, e logo após libera a entrada dos foliões. 

 Um grupo de Folia é formado por muitos participantes, entre eles o mestre, que 

carrega a bandeira, três ou mais palhaços, cantadores, e pelo menos seis músicos com 

instrumentos variados. Às vezes, pede-se para os foliões que cantem para pessoas já falecidas 

ou para pessoas com problemas de saúde. Neste caso, entra em ação a capacidade de 

improvisação do mestre-folião, que precisa criar ali mesmo orações e rimas específicas para 

cada situação. 

 O palhaço ou “bastião” (corruptela de “bastão”) tem uma importância fundamental no 

Reisado. Ele representa, simultaneamente, os soldados de Herodes e também aquele que vai 

enganá-los, despistando-os do caminho seguido por Maria, José e Jesus. O palhaço traz em si, 

portanto, um paradoxo característico desse ritual, que, apesar de religioso e “sério”, inclui 

brincadeiras, comportamentos festivos e atitudes lúdicas (que, para os participantes, são 

conduzidas “com muito respeito”). O palhaço porta uma máscara que representa os Reis 

Magos, feita de materiais variados, como veludo ou, tradicionalmente, pele de animais.  

Na Folia de Zé Reis, os palhaços também portam coroas e trazem um espelho colado à 

mascara, na altura da testa, cuja função é espantar os maus espíritos. Como nos conta Zé Reis, 

“são três palhaços ou mais, vão caminhando ao lado e atrás da Folia para ninguém 

interromper os foliões e entrar sem estar preparado e interromper”. O palhaço é também 

performer de várias danças, por exemplo, o corta-jaca, em que ele se movimenta com o 

bastão como se fosse atacar alguém, enquanto vai curvando as pernas até aproximar do chão a 

parte anterior dos joelhos. “São danças muito difíceis, e as pessoas têm que pagar uma 

esmola para os palhaços pelas gracinhas que eles fazem. Eles também têm que aprender 

muitas rimas para falar na hora da Folia”, acrescenta Zé Reis. 

 A procissão dura dias. Muitas vezes, os foliões não têm como atender a todas as casas 

que pedem para recebê-los, tamanha a quantidade de residências já visitadas. Cabe aqui entrar 

na questão da criação do topos sagrado. Mesmo quando a Folia caminha na cidade, pode-se 

notar como o ambiente passa por transformações, e não só pelo aspecto festivo dessa 

manifestação que por vezes parece um rito pagão.  

É nisso que reside sua principal característica: como criadora de um espaço sagrado, 

extracotidiano, ativador dos arquétipos que permeiam nosso imaginário. A Folia representa 

uma manifestação, de origem muito primitiva, de reatualização do mundo sagrado,como 

explica Mircea Eliade (2001),  
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o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra 

como algo absolutamente diferente do profano [...] a partir da mais 

elementar hierofania
61

 – por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto 
qualquer [como o estandarte dos foliões] até a hierofania suprema, que é, 

para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de 

continuidade.  

 

Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de algo da „ordem do 

diferente‟ – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem parte 

integrante do nosso mundo „natural‟, profano (ELIADE, 2001). 

Quando falamos em “fé”, portanto, estamos diante de um re-fundar do mundo. A Folia 

de Reis exemplifica esse olhar de reatualização da realidade que pertence a categorias 

ausentes no mundo profano. Para acessarmos essa sur-realidade,
62

 é necessário que nos 

abandonemos à deriva, que estejamos presentes sem procurar racionalizar a manifestação de 

algo que possa nos aparecer ou parecer. 

 O aspecto de reatualização do mundo é intenso na Folia graças à sua periodicidade e à 

sua característica de festa que conduz à introspecção e ao transe.  

 

A cada festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado – aquele que 

se manifestara na festa do ano precedente ou na festa de um século atrás: é o 

tempo criado e santificado pelos deuses por ocasião de suas gestas, que são 
justamente reatualizadas pela festa. Em outras palavras, reencontra-se na 

festa a primeira aparição do Tempo Sagrado, tal qual ela se efetuou Ab 

Origine (ELIADE, 2001, p.64). 

  

Assim, pode-se notar com clareza na Folia de Reis a formação do topos sagrado como um 

momento de magia em que o performer(folião) e o “público” presente se elevam para um 

espaço-tempo extracotidiano, renovador, não-estabelecido, estado de transe, no qual, pela 

intervenção do performer, do seu olhar ou toque, de uma escolha por ele definida, um objeto 

ou lugar representifica-se e se inaugura, na presença dicotômica de um intérprete que desce ao 

nível da experiência da vida. Lembramos que os foliões não estão realizando nenhum mero 

espetáculo folclórico, mas sim um rito de extrema importância e profundidade em suas 

vidas.
63

 

                                                
61 Hierofania significa que somente algo de sagrado se nos revela. 
62Sur, na língua francesa, é prefixo e significa “sobre”. 
63 Ver: FIGUEIREDO, William Bezerra. Dos Símbolos Numinosos. Perfomance e Ritual. São Paulo: Giostri, 

2011. 
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 Jaime nos ajuda a entender essa busca quando conta que, certa vez: 

 

estava em uma apresentação em Santo André, e quando chegamos não tinha 

lugar para estacionar o ônibus. Então, fomos procurar uma rua pelas 

redondezas para parar e descer com o material. Assim que saímos do ônibus, 
um dos músicos tocou o bumbo, e imediatamente saiu de uma casa próxima 

um senhor feliz, agradecendo aos Santos Reis por terem atendido suas preces 

e terem mandando a Folia para curar sua filha. Enquanto isso, os 

coordenadores do evento apressavam a Folia para ir ao local da 
apresentação, ao que retrucou o mestre que o compromisso da Folia era com 

aquele senhor e que, se eles não pudessem esperar, iam tocar para aquele 

senhor e iam embora. Então, os coordenadores voltaram e explicaram para as 
pessoas que estavam esperando para ver a apresentação. A Folia foi até a 

casa do senhor e tocaram. Até a filha do senhor não acreditava, e seu pai 

sempre lhe dizendo para acreditar. É ter fé que os Santos Reis não falham. 

Foi muito bonito. 

 

 Essa vivência direta do participante do ritual é fundamentalmente uma forma de ser-

no-mundo que não pode ser trocada por qualquer outra manifestação menos contundente. A 

representificação ocorre pelo fato de as pessoas estarem integralmente envolvidas por um 

símbolo que integra, numa intencionalidade comunitária, seus estados de consciência, 

elevando todos ao estado numinoso de contato com o sagrado.   

Como aponta Eliade (2001), o sagrado e o profano são modos de ser no mundo, e esta 

possibilidade de, a partir da intencionalidade de um grupo, podermos instaurar um topos 

heterogêneo possibilita reatualizar a vivência primeira de simbolização do mundo, onde o 

homo religiosus teve seu aparecimento e com ele o nascimento do mundo. 
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Resumo: Este ensaio se propõe a analisar os símbolos que estruturam o pensamento político 

e o religioso, com a finalidade de identificar se a prática religiosa no cotidiano das 

instituições e do sujeito religioso pode oferecer elementos para a conquista de 

espaços, desenvolvimento tático e contestação da ordem dominante, ou se está apenas 

a serviço das estratégias de dominação e à defesa dos lugares instituídos; estabelecer 

até que ponto a ação política possibilita o desenvolvimento de sujeitos autônomos; e 

apontar se existe alguma convergência que aproxime o campo político e o religioso 

para desenvolver vislumbres de libertação, inclusão e defesa da vida humana. 

Palavras-chave: política; religião; símbolos; estratégias; táticas 

 

Abstract: This essay aims to analyze the symbols that structure the political and religious 

thinking, in order to identify whether the practice of religion in the everyday of 

institutions and the religious individual  can provide information to the conquest of 

space,  tactical development and challenge of the dominant order, or if it is only  

serving the strategies of domination and the defense of established places; to establish 

the extent to which political action enables the development of autonomous 

individual; and to point out if there is any convergence that approximates the political 

and the religious field in  order to develop insights of liberation, inclusion and human 

life  defense. 

Keywords: politics; religion; symbols; strategies; tactics 

 

 

Introdução 

Michel de Certeau (2011) estabelece que embora a razão técnica tenha a pretensão de 

organizar a sociedade de modo que cada indivíduo cumpra rigorosamente um determinado 

papel pré-estabelecido e não lhe ofereça vislumbres para escapar dessa rede, os sujeitos 

ordinários desenvolvem táticas de resistência pelas quais alteram esses códigos e, de seres 

passivos, adquirem alternativas para alcançarem condições de sujeitos autônomos. Há uma 

tensão contínua nessa dinâmica dialética, a saber: por um lado os grupos dominantes possuem 

a capacidade estratégica de impor e efetuar a gestão do instituído a partir de um lugar 

privilegiado, excluindo aquilo que não cabe nesse lugar. No outro polo estão aqueles/as que 

resistem a essa imposição e desenvolvem táticas para enfrentar a dominação e conquistar 
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espaços. O que os aproxima é a ação calculada dentro da estratégia / tática do outro. Ora, 

dentre os edifícios sociais pode-se identificar com distinção essa correlação de forças nos 

campos político e religioso. Dessa análise emergem questões significativas: até que ponto a 

ação política possibilita o desenvolvimento de sujeitos autônomos? A prática religiosa no 

cotidiano das instituições e do sujeito religioso pode oferecer elementos para a conquista de 

espaços, desenvolvimento tático e contestação da ordem dominante, ou está apenas a serviço 

das estratégias de dominação e à defesa dos lugares instituídos? Há alguma convergência que 

aproxime o campo político e o religioso para desenvolver vislumbres de libertação, inclusão e 

defesa da vida humana?  

A partir dessas proposições, na construção dessa análise, serão lançadas pistas as quais 

ajudam a aprofundar e dialogar sobre as realidades construídas e vividas na perspectiva da 

temática proposta. Vamos aos fatos. 

 

 

Elementos de dominação: fator conservador e revolucionário 

Maduro (1980, p. 81-82) observa que quando uma sociedade se organiza dentro de um 

modo assimétrico de produção, este fato gera um processo de estruturação em classes sociais 

com graus de poder diversos, relações de dominação, e levam as pessoas a situarem-se em 

torno de interesses contrapostos. Enquanto a minoria possui o interesse em continuar 

dominando e em aumentar o seu capital material (econômico e militar) e simbólico (moral, 

educacional, literário, artístico, político e religioso), a maioria tem por objetivo diminuir o 

poder dos dominantes. Nessa perspectiva, religião e política estão situadas no interior de uma 

estrutura conflitiva de dominação social e suas ações serão condicionadas e determinadas por 

essa estrutura. 

De acordo com Maduro (1980, p. 105-108), a dominação acontece através de um 

processo que é sempre conflitivo. Os símbolos religiosos e políticos são mecanismos 

fundamentais para a consolidação do poder e, na hipótese desses elementos se apresentarem 

como obstáculo, o grupo dominante poderá impor condições até o ponto de submetê-los à sua 

estrutura. Esse processo de submissão do campo religioso e político à dinâmica da dominação 

de classe não depende da consciência, nem dos desejos, nem da intenção dos atores sociais 

das classes dominantes ou dominadas, mas é um esforço em favorecer a criação de um 

pensamento convergente com o poder dominante e dele obter condições favoráveis para 
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instaurar uma hegemonia. Também não se revela de maneira linear e universal, essa condição 

será dependente do contexto social em que estiver inserido.  

Todavia em alguma circunstância toda essa construção pode ser questionada por 

situações ou sujeitos descontentes e insatisfeitos com a realidade ou com os resultados obtidos 

e, nesse momento, os símbolos religiosos e políticos deixam apenas de oferecer resposta ou 

propor significado e tornam-se instrumentos efetivos para garantir a manutenção da ordem, 

justificar o poder institucional e legitimar as construções humanas. Conforme Berger (1985, p. 

93) “os mundos que o homem constrói estão permanentemente ameaçados pelas forças do 

caos”. Existe sempre a realidade de eventos marginais que colocam em dúvida toda a ordem 

socialmente construída exigindo o desenvolvimento de mecanismos que garantam a 

plausibilidade da vida. Nessas conjunturas, os símbolos religiosos apresentam um aspecto 

fundamental para “escorar o oscilante edifício da ordem social” (BERGER, 1985, p. 42). 

O desconhecido, o sofrimento e a necessidade de organizar a experiência no mundo 

estão na base social das religiões, porém o símbolo permite formulações para negar que 

existem acontecimentos inexplicáveis, que a vida é insuportável e que a justiça é uma 

miragem, logo as disposições e motivações serão provocadas pela “formulação de conceitos 

de uma ordem de existência geral” (MACEDO, 1989, p. 112), ou uma orientação para 

confrontar o caos. À medida que a religião permite explicações plausíveis para realidades 

catastróficas ou diante das relações sociais injustas, ela oferece recursos para controlar o 

sofrimento que essas situações causam e torna o sofrimento suportável. Conforme J. S. 

Croatto (2001, p. 41 – 79), “o aspecto das limitações é atendido passando do fragmentário ao 

plenificante, do limite ao duradouro. A falta de sentido é anulada pela esperança”. 

Carmem Cinira Macedo (1989, p. 25 – 26) indica que “há basicamente três situações 

em que os indivíduos se sentem atingidos pelo medo do caos: nos limites de sua capacidade 

de análise, nos limites de seu poder de suportar o sofrimento e nos limites de sua força 

moral”. Berger (1985, p. 64) complementa essa interpretação afirmando que a precariedade 

humana se revela sumariamente quando o indivíduo depara-se conscientemente com a morte. 

Berger (idem, p. 65) afirma que esses eventos anômicos podem ser enquadrados no 

ordenamento social através da formulação de teodiceias, argumentos simples ou complexos 

que permitem aos indivíduos ou a coletividades inteiras infundir sentido a suas existências, 

mesmo diante de aspectos penosos e discrepantes. Ao interiorizar esses sentidos, o ser 

humano transcende a si mesmo e toda a sua existência adquire um novo sentido. Uma 
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teodiceia
64

 plausível permite ao indivíduo integrar em sua biografia experiências anômicas e, 

mesmo não garantindo felicidade, esses argumentos proporcionarão significado, 

consequentemente, a pessoa estará protegida da ameaça da desintegração caótica. Logo, as 

desventuras reveladas através dos desastres naturais, das doenças, da morte, da fome, das 

desigualdades sociais, da marginalização política e das opressões institucionais poderão ser 

explicadas garantindo o nomos social.  

Para Berger (1985, p. 46), “a religião legitima as instituições infundindo-lhes um 

status ontológico de validade suprema, isto é, situando-os num quadro de referência sagrado e 

cósmico”. Uma forma de legitimação consiste em conceber a ordem institucional como 

manifestação da estrutura divina do cosmos. A legitimação serve para manter a realidade para 

que as construções humanas, precárias e contraditórias tenham a aparência de definitiva, 

segura e permanente. Uma vez legitimado, “ir contra a ordem é arriscar-se a mergulhar na 

anomia e precipitar-se na irrealidade, porque é quase impossível a longo prazo sobreviver 

sozinho e, sem o respaldo social, manter de pé as próprias contra definições do mundo” 

Berger, 1985, p. 47). Weber (2000, p. 30 - 35) defende que a instituição política garantirá a 

ordem através da aplicação de coação física, já a instituição religiosa exercerá a coação 

concedendo ou recusando bens de salvação. 

Segundo Geertz (1989, p. 135), o ritual complementa e fundamenta a formulação 

desses conceitos, nele surge a convicção de que as concepções religiosas são verídicas e as 

diretrizes corretas. À medida que o ser humano muda por força do ritual, altera também o 

senso comum. Assim, a religião faz parecer verdadeiras e corretas as concepções que moldam 

o modo de ser coletivo porque estas são vistas como algo que emana de uma ordem 

sobrenatural. Toda essa construção simbólica, além de explicar o caos, permite a elaboração 

de uma explicação fundante para o mundo, ou seja, a construção do mito. Através de uma 

narrativa, o ser humano apresenta uma formulação de como e porque as coisas vieram à 

existência, “os mitos são, portanto, uma linguagem, uma forma de interpretar a existência e, 

assim, sua verdade está na capacidade que tem de orientar os homens em suas trilhas” 

(MACEDO, 1989, p. 20 -22). 

Nessa perspectiva, toda a composição do símbolo religioso e político – doutrina, ideal, 

definições éticas, interpretações – será elaborada e difundida considerando a ótica dominante, 

                                                
64 Segundo Peter L. Berger (1985, p. 65) os fenômenos anômicos que ameaçam o nomos social devem não 

apenas ser superados, mas também explicados em termos da ordem estabelecida. Essa explicação a partir das 

legitimações religiosas - independente do grau da elaboração teológica - pode chamar-se teodiceia. Originário no 

pensamento teológico cristão, em Berger esse conceito é ampliado seguindo a tradição weberiana. Para maior 

aprofundamento ver Berger (1985). 



136 »Aproximações entre religião e política: estratégias de dominação e táticas de 

sobrevivência  
 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

ARTIGO 

revelada em ações conservadoras e legitimadoras desse pensamento, como por exemplo, a 

estrutura da ditadura militar iniciada no Brasil em 1964. Refletindo sobre a atuação 

protestante durante esse período, Campos (2002, p. 107) entende que a tomada do poder pelos 

militares foi um acontecimento articulado e preparado no decorrer de uma crise política, 

econômica e social, cujas raízes estavam plantadas nas décadas posteriores a 1930. A 

rearticulação do poder político em torno do comando militar trouxe amplas e duradouras 

consequências para o Brasil, inclusive para o campo religioso. 

 

 

Estratégias de dominação e táticas de sobrevivência 

Conforme Campos (2002, p. 109 – 110), no período que antecedeu o Golpe o 

catolicismo se mobilizou, preparando o caminho para a intervenção, organizando algumas 

manifestações de massa, como as que ocorreram no final de 1963 e início de 1964. Enquanto 

isso os evangélicos realizaram um “dia nacional de oração e jejum” com o objetivo de pedir a 

proteção divina e evitar a instauração de um regime comunista no Brasil. Campos (2002, p. 

119 – 120) compreende que inicialmente as elites eclesiásticas – católicas e protestantes - se 

posicionaram rapidamente a favor do regime, inclusive com o envio de telegramas de apoio e 

com a publicação de textos variados nos mais diversos jornais institucionais explicitando a 

relação amistosa com o governo militar, constituindo um núcleo conservador opositor ao 

comunismo ateu.  

Freston (1994, p. 25) indica que a relação dos protestantes com o regime militar foi 

muito próxima e entende que entre as igrejas evangélicas a “IPB – Igreja Presbiteriana do 

Brasil foi a mais comprometida com a Revolução de março de 1964, por causa das ligações 

dessa igreja com a classe média e também pelo prestígio que gozava nos meios políticos e 

militares”. Conforme Campos (2002, p. 126), houve ainda a atuação de diversos protestantes 

que trabalharam em vários escalões da burocracia governamental militar, como por exemplo, 

o Rev. Sérgio Paulo Freddi que dirigiu a agência paulista da Assessoria Especial da 

Presidência da República (AEPR). Essa relação não trazia nenhum constrangimento às 

instituições protestantes, pelo contrário, suas lideranças entendiam que essa era uma forma de 

demonstrar o testemunho cristão e colocar o Estado a serviço de um projeto de intervenção 

moral na sociedade.  

Várias denominações protestantes assimilaram os mecanismos inquisitoriais da 

ditadura e sua ideologia, determinando parâmetros para o pensamento e comportamento de 
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seus membros. Esse fenômeno foi analisado por Rubem Alves. Para ele, a principal 

característica do Protestantismo da Reta Doutrina estava no “privilegiar a concordância com 

uma série de formulações doutrinárias, tidas como expressões da verdade e que devem ser 

afirmadas sem nenhuma sombra de dúvida, como condição para a participação na comunidade 

eclesial” (ALVES, 1979, p. 276). 

Entretanto nem sempre o mais forte estará em condições de impor sua ordem cultural, 

mesmo o mais fraco terá armas nesse jogo e, nesse sentido, retomamos Certeau (2011), pois 

sofrer a dominação não significa aceitá-la e, diante dela, os dominados exercem resistência 

objetivando criar espaços e desestabilizar o instituído. Maduro (1980, p. 175 – 179) indica 

que nessas situações, os símbolos políticos e religiosos não se apresentam apenas como um 

mecanismo conservador para estabelecer e legitimar a lugares hegemonicamente instituídos, 

mas podem se constituir em estruturas que permitam uma organização para conseguir o 

máximo de autonomia e espaço para as classes dominadas. Essas atividades terão certas 

limitações impostas pelo poder constituído, todavia o interesse das classes subalternas em 

conseguir emancipação exerce sempre um impacto sobre toda a estrutura e dinâmica 

predominante. 

Ao identificar que as construções sociais são resultados da atividade humana, os 

indivíduos podem conquistar também uma consciência dialética que irá contrapor-se a 

sentimentos de resignação, ou seja, os processos anômicos deixam de possuir características 

de destino ou sina e passam a ser encarados como resultantes de um empreendimento humano 

não acabado, mas aberto a novas manifestações.   

 

 

Religião e política: vazios e perspectivas desafiadoras 

A percepção de que uma determinada realidade exige novas experiências acontece à 

medida que as pessoas vislumbram uma possibilidade alternativa às condições existentes e 

nos momentos em que acreditam ser possível construir um novo modelo social. Nesse 

sentido, essa dimensão permitirá ao ser humano conceber a projeção de utopias políticas ou 

religiosas para intervir nessa realidade. Relacionada a este argumento, Luiz Alexandre Solano 

Rossi sustenta a seguinte tese: 

 

Uma realidade só pode ser percebida como passível de mudança na 
medida em que as pessoas ou grupos vislumbram uma “utopia” 

alternativa à da sociedade vigente. Neste sentido, a construção de 
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utopias é uma condição epistemológica para negar a realidade como a 

única possível. (1999, p. 115). 

 

Já Chung Hyun Kyung (2006, p. 245) indica que essa utopia pode ser entendida como 

um lugar ideal onde os seres humanos teriam todas as suas necessidades, anseios e desejos 

satisfeitos, onde poderia viver em harmonia e equilíbrio. Nesse sentido, a utopia carrega uma 

função social significativa que é a indicação de que a realidade pode ser mudada e que o 

presente pode oferecer algo mais,manifestando-se como um instrumento dialético antecipador 

dos desejos gerados pelos dominantes ou ainda das necessidades daqueles que são dominados. 

É possível estabelecer que para os grupos religiosos essa percepção utópica estaria ligada à 

ideia de paraíso e para os grupos políticos estaria ligada a ideologias. Em ambos seriam 

construções para negar a realidade, sem tornar-se necessariamente subversivo ou marginal, 

com a utilização de instrumentos que buscam salientar a necessidade de se criar condições 

mínimas de sobrevivência. Assim, os grupos integrantes dos padrões culturais podem então 

dar novo sentido e direção às suas limitações.  

Rossi (1999, p. 60 e 116) afirma em sua tese que a compreensão da realidade que nega 

a dignidade das pessoas não é muito fácil de ser aceita pelos grupos carentes de autonomia, e, 

nesse aspecto, a utopia é imprescindível para o conhecimento e a intervenção social. Assim, o 

discurso utópico que apresenta possibilidades imaginárias revela-se como um instrumento de 

superação de realidades anacrônicas a fim de superar as carências reais. Poder-se-ia entender 

esse movimento como fundamentalmente alienante, todavia, mesmo utópico, ele apresenta 

como característica significativa uma dinâmica para estimular ações de emancipação coletiva, 

buscando a transformação para toda a humanidade, no sentido de revigorar e restabelecer a 

dignidade e a capacidade das pessoas em busca de uma nova realidade.  

Esse cenário indica a necessidade de uma reflexão sobre o desafio da religião e a sua 

inserção em um contexto que apresenta múltiplos mosaicos sócio-culturais. Juan José Tamayo 

(2006, p. 437 – 453) indica que os desafios da atual conjuntura são representados, dentre 

outros, pela globalização, feminismo, consciência ecológica, pluralismo cultural, pluralismo 

religioso, revolução biogenética, direitos humanos e sexualidade e que, potencialmente, 

poderia provocar nos indivíduos novas perspectivas de vida, uma revolução incruenta com a 

possibilidade de criar uma sociedade inclusiva, tolerante e fraterna em relação ao outro e com 

a criação. Todavia, as construções resultantes dessa configuração social não atende as 

demandas oriundas desse diapasão e continua produzindo poder para poucos e pobreza para 

muitos. Isso pode ser percebido na examinação de um dos elementos que compõem os atuais 
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climas sócio-culturais: a globalização, ao invés de ser um elemento produtor de novas 

oportunidades, apenas reflete e reafirma o poder imperialista que oprime, explora e aflige 

aqueles que estão em condições inferiores.  

 

 

A guisa de conclusão: a esperança como horizonte utópico 

Uma forma de ajustar as dimensões simbólicas do poder religioso e político em 

direção a elaboração de um projeto para a sociedade com o desenvolvimento de práticas 

emancipatórias é a possibilidade de relacionar a religião com os fenômenos contemporâneos 

numa perspectiva analítica e crítica, inserindo os sujeitos em uma rede de laços que os tornem 

agentes para produzir uma sociedade alternativa. 

Mas ao ignorar as demandas sociais da contemporaneidade as instituições religiosas e 

políticas desconsideram as possibilidades e opõem-se ao desenvolvimento de projetos 

históricos plenamente factíveis, assim tendem a criar relações apenas para atender programas 

institucionais de curto prazo e que não permitem a emancipação dos sujeitos e sua inserção 

social. O diálogo religioso com a política poderia indicar o padrão da justiça e os 

relacionamentos de alteridade, levando em conta as condições sociais reais para identificar as 

possibilidades ainda não realizadas. 

Reconhecer essa realidade é fundamental para as religiões apresentarem–se em 

condições de elaborar ações conjuntas com outros sistemas simbólicos que possam melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos que integram sua realidade social e delinear “os novos 

horizontes que conformarão o novo paradigma teológico para que outro mundo seja possível” 

(TAMAYO, 2006, p. 437). Mas para isso, deve considerar que sua presença é “um corpo 

dentre tantos que compõem a realidade urbana e, portanto, responsável pela justiça, pela paz e 

pela integridade dessa sociedade” (CUNHA, 2005, p. 99 - 124). 

Ao pensar um projeto de reconstrução social, as instituições religiosas, seja através da 

teologia, da prática religiosa ou através da atuação daqueles sujeitos que compõem seu 

universo simbólico, deve-se considerar as experiências solidárias, plurais, emancipatórias e 

fraternas das diferentes pessoas, religiosas ou não, que integram sua realidade social. Nesse 

aspecto, a atuação política pode ser considerada como um dos muitos canais para a 

implantação desse modelo de compreensão da realidade, objetivando transformar as relações 

de opressão históricas que subordinam, marginalizam e dominam o ser humano sem, contudo, 

institucionalizar e sacralizar uma ação fundamentalmente pública e comunitária. 
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É paradoxal que no momento em que algumas agremiações - no cenário religioso 

brasileiro – conquistam espaços, ampliam sua visibilidade midiática e apresentam-se como 

detentoras de significativo capital político com, hipoteticamente, condições de denunciar as 

mazelas sociais e proclamar uma possibilidade escatológica, as alternativas de recuperação 

parecem estar em declínio - não obstante a identificação de alguns sinais de esperança em 

práticas cooperativas isoladas - e apenas reafirmam o seu discurso excludente e legitimador 

das forças de opressão.  

Considerando a abrangência do tema, as complexas redes que formatam as relações 

sociais, bem como os limites desse espaço, essa análise não tem a intenção de apresentar um 

argumento completo e acabado, mas objetiva oferecer um conjunto de referenciais gerais 

que permitam uma melhor compreensão e que sirva de fundamento inicial para futuras 

análises, de caráter mais específico. 

Os postulados sócio-antropológicos da religião indicam que religião e política são 

produtos culturais, logo são resultados da construção humana e como tal, não são estáticos, 

imutáveis ou construídos aleatoriamente. Como estruturas sociais, manifestam uma série de 

fatores convergentes que os aproximam permitindo uma imbricação dos seus elementos 

estruturantes. Por conseguinte diversos fenômenos tidos como fundamentalmente políticos 

podem ser identificados no campo religioso, assim como manifestações tidas como 

pertencentes ao campo religioso podem ser concebidas no campo político.  

Dentre outros fatores que aproximam essas construções, podem-se destacar os 

elementos de dominação e estruturas de legitimação do capital espiritual e político, que se 

apresentam como instrumentos para conferir identidade ao ser humano e oferecer 

explicação fundante para essa rede de símbolos. Essas estruturas podem dar origem a 

elementos utópicos, que garantem o constante recomeçar, permitindo o renovar da vida e as 

expectativas no futuro. Diante de estruturas historicamente opressoras as religiões deveriam 

capacitar os indivíduos fundamentadas em um modelo ético e que os tornassem agentes para 

a transformação política com um projeto sustentável que tenha mecanismos para recuperar a 

dignidade do ser humano e oferecer vislumbres de construção de um projeto alternativo e 

que superem as relações baseadas na ética da conveniência, na demonização e exclusão do 

diferente e nas relações em que o indivíduo é concebido pela sua capacidade de consumidor. 
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Apóstolo e apóstola: Inovação, Vivências de um Profetismo ou 

Sacerdócio-Profissionalizante Pentecostal?  

Apostle and apostle: Innovation, Living of the Profetism or Professional-

Priesthood Pentescostal? 

 
 

Marcos Scarpioni

 

 

Resumo: Este artigo pretende em uma abordagem sociológica, analisar os fatores pelos quais 

surgem e se estruturam novas lideranças eclesiásticas nos pentecostalismos que vêm se 

destacando no cenário religioso brasileiro, ou seja, traçar o perfil sociorreligioso de 

“novos apóstolos” a partir do recurso metodológico tipos ideais(sacerdote/profeta) e 

dominação de Weber e os conceitos de habitus, classe campo de Bourdieu. Para tanto, 

escolheu-se duas instituições religiosas pentecostais: Igreja Nacional do Senhor Jesus 

Cristo, e a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, o que permitirá a 

identificação dos vários elementos que estruturam suas lideranças, bem como, tipificar 

os indivíduos pertencentes a essas comunidades religiosas. Como metodologia, foram 

efetivadas observações empíricas da exposição da instituição e de sua liderança em 

programas televisivos e nas redes sociais.  

Palavras-chave:(neo)Pentecostais. Apóstolo(s). Ritos. Bens de Salvação. 

 

 

 

Abstract: This is article intent in an sociological approach, analizar the factors for who 

showed and structure new leadership eclesiastics in the pentecostalisms wich coming if 

detaching in the religious scenery brasilian, or of the accord, trace the outline 

sociorreligious of the “new apostles” the starting of the metodologic recourse ideals 

types (clergyman/prophet) and dominacion of the Weber and the concepts of the 

habitus, class an field of the Bourdieu. For sum, making a choice of two religious 

instituions Pentecostals: Church Nacional of the Sir Jesus Christ, and the Church 

Apostolic Fullness of the Throne of the God, the wich consenting the identification of 

the various elements wich framing theirs leadership, well how, classify the individuals 

pertainings the those religious community. How metodoloy, was realize empiric 

observations of the exposition of the instituition and of the theirs leaderships in 

television programs and the network socials.  

Key-Words: (neo)Pentecostals. Apostles. Rituals. Landed Salvation.  
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Graduação da Universidade Metodista de São Paulo em 2013. Neste artigo pretendemos fazer 

uma reflexão sobre e por quais motivos foram surgindo novos(as) apóstolos(as) no campo 

religioso (neo)pentecostal
65

 no último quartel do século XX, fenômeno que tem se 

intensificado na primeira década do século XXI. Focaremos especialmente no que significa o 

termo Apóstolo e sua ressignificação nos pentecostalismos na altamodernidade.  

Afinal, de acordo com Belmonte (2013): 

 

Vivemos uma época de muitas nomenclaturas ministeriais no meio 
evangélico brasileiro. Alguns líderes de diferentes denominações cristãs, 

mesmo atuando nas mesmas funções, usam termos e nomes diferentes 

como apóstolos, pastores, bispos, presbíteros e muitos outros. Infelizmente 
conseguimos identificar que alguns ministros usam algumas 

nomenclaturas bíblicas por uma busca de autoridade eclesiástica e um 

suposto poder espiritual, criando assim uma visível contradição quanto 

ao real significado do título e dos nomes na Bíblia (BELMONTE, 
2013,grifo nosso).  

 

É fato, na sociedade contemporânea, os pentecostalismos e suas lideranças crescem e 

se espalham pelas cidades brasileiras. Pesquisas recentes realizadas pelo sociólogo Ricardo 

Mariano, demonstram que: 

    

No Brasil, a expansão pentecostal não é recente nem episódica. Ocorre de 
modo constante já há meio século, o que permitiu que o pentecostalismo 

se tornasse o segundo maior grupo religioso do país. Mas seu avanço não 

é expressivo apenas nos planos religioso e demográfico. Estende-se pelos 

campos, midiático, político partidário, assistencial, editorial e de 
produtos religiosos (MARIANO, 2004, p. 121, grifo nosso). 

    

Especialmente em São Paulo, muitas instituições evangélicas pentecostais surgem ou 

se fixam na região central na forma de igrejas “sede” e avançam com seu proselitismo em 

direção as periferias urbanas (RIVERA, 2012, p. 37). 

 

Em meio ao crescimento dessas instituições religiosas, seus deslocamentos e 

atuações em uma sociedade pluralista, secularizada, bem como, mediante a um trânsito 

religioso de fiéis, é que se justifica a importância de compreendermos os elementos 

                                                
65 Nomenclatura utilizada por Campos (1997) e Mariano (1999) para classificar outro tipo de pentecostalismo 

que emergiu no final da década de 70, diferenciado do pentecostalismo clássico. Ainda não se pode esquecer que 

esse novo pentecostalismo também foi considerado por Freston (1993) como pentecostalismo da Terceira Onda, 

teoria bastante discutida na atualidade pelos cientistas religiosos e sociais, inclusive citado por Campos. 
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(fundantes e estruturantes) do que se define como o Apostolado de Cristo, visto que, algumas 

dessas instituições já são administradas por apóstolos(as). 

Dessa maneira, afirmações como a de César A. Bezerra pode auxiliar-nos a fazer 

uma reflexão teológica prévia e então enveredarmos por uma abordagem sociológica do que 

se constituí em nosso objeto de estudo, uma vez que, ele diz acreditar “na atualidade de 

Efésios 4.11, mas [afirma], nem todo apóstolo moderno é [...] levantado pelo Espírito Santo 

para a Igreja de Jesus Cristo, como nem todo profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, 

diácono é [...] apenas porque tem um título” (BEZERRA, 2013). Ainda outra pergunta
66

 que 

suscita a dúvida e causa-nos a interrogação: os novos apóstolos seriam verdadeiros ou falsos?  

Numa abordagem sociológica, temos alguns destaques a fazer nessa afirmação e 

questionamento: o primeiro destaque seria para apóstolo moderno; o segundo para título e o 

terceiro pauta-se na hesitação - verdadeiro ou falso. Disto, pode-se dizer que suscitam as 

polêmicas, como por exemplo: é possível na atualidade existirem apóstolos nas instituições 

religiosas pentecostais?  E apóstolas? 

O que temos observado em nossa sociedade é uma proliferação de líderes religiosos 

que têm sido reconhecidos como apóstolos(as) em suas respectivas instituições, comunidades 

e até em outras organizações, dessa maneira, a vocação estaria cedendo espaço para um 

processo de profissionalização, que pode se apoderar daqueles que almejam diferenças nas 

posições religiosas e sociais, logo, novos status sociais. 

Então, como questão central dessa investigação, se faz a seguinte pergunta: O porquê 

de lideranças religiosas serem “legitimadas” como Apóstolo(a)?, pois, seria isso uma 

inovação no campo religioso (BOURDIEU, 2007), pentecostal; vivências de um profetismo 

religioso ou o estabelecimento de um sacerdócio profissionalizante?  

Numa tentativa de responder tais questionamentos, focaremos em dois líderes 

religiosos (neo)pentecostais que poderão se enquadrar nos tipos ideais de Weber 

(Sacerdote/Profeta): Agenor Duque que lidera a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de 

Deus, que vem se despontando na rede midiática após a primeira década deste século, e mais 

recentemente estabelecendo-se em programas televisivos; e Valnice Milhomens fundadora do 

Ministério Palavra de Fé, que no final da década de 80 foi a primeira mulher evangélica, 

possuindo um ministério próprio, a ganhar visibilidade na televisão brasileira. Atualmente 

                                                
66

Esta pergunta na realidade é um título de em um texto dos teóricos teólogos Clark & Davi elaborado em 200? - 

traduzido e adaptado por Mary Schultze e divulgado pelo Centro de Pesquisas Religiosas, disponível no site: 

www.crp.org.br.  

 

http://www.crp.org.br/
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lidera a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, possuindo grande evidência em outras 

modalidades de mídia. Tais líderes foram ungidos ao apostolado na primeira década do século 

XXI. 

Como objetivo geral, visa-se compreender como o sujeito religioso sofre (ou não) um 

“empoderamento” (enpowerment) pela utilização do termo apóstolo, frente à comunidade. 

Como objetivos específicos, busca-se o entendimento de como tais apóstolos(as) têm 

influenciado o campo religioso contemporâneo em que atuam, como se posicionam frente às 

questões religiosas, tais como: disputas inter-religiosas, o consumo de bens simbólicos, perda 

de tradição cristã, trânsito religioso, entre outras.  

Como procedimentos metodológicos, far-se-á uma análise documental teológica do 

termo apóstolo nos quatro evangelhos e em outros textos bíblicos; em seguida descrever-se-á 

sua inserção no campo religioso pentecostal, já que esse possui grande expansão em São 

Paulo e nos demais estados brasileiros; em sequência abordar-se-á as lideranças religiosas em 

programas televisivos e demais redes midiáticas analisando-as sob as óticas teóricas de Weber 

e Bourdieu; e por fim, analisar-se-á as influências dessas novas lideranças em suas 

comunidades atuais. 

Como um referencial teórico para uma reflexão preliminar nessa investigação lançar-

se-á mão do recurso metodológico, os tipos ideais e o conceito de dominação proposto por 

Weber. Inicialmente abordaremos os conceitos de sacerdote e profeta. Para Weber (2012, p. 

294) sacerdotes são:  

 

funcionários profissionais que, por meios de veneração, influenciam os 

deuses, [...] [de uma] empresa permanente, regular e organizada, que 
visa à influência sobre os deuses constantemente, opondo-se dessa 

maneira aos magos que desenvolvem ações de utilização individual e 

ocasional dos serviços frente aos leigos [...] [e que são] capacitados por 
saberes específicos, [...] doutrina fixamente regulada e [...] qualificação 

profissional [...] (WEBER, 2012, p. 294, grifo nosso). 

 

E mais, o profeta, seria aquele:  

    

portador de um carisma puramente pessoal, o qual, em virtude de sua 

missão, anuncia uma outra doutrina religiosa ou um mandado divino 

[...] [tendo] vocaçãopessoal [sendo que] o apóstolo, o profeta, o mestre do 

cristianismo antigo não deve  fazer de sua missão um ofício, de que 

somente por curto tempo deve desfrutar da hospitalidade de seus fiéis, 

que deve viver do trabalho próprio[...] daquilo que recebe sem pedi-lo 

expressamente (WEBER, 2012, p. 303-304, grifo nosso). 
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É importante reafirmar que na sociedade contemporânea, o recurso metodológico - 

tipos ideais - de Weber, pode auxiliar-nos nas reflexões sobre o enquadramento das lideranças 

religiosas pentecostais, mas, não são suficientes para explicar o comportamento das mesmas 

pelo simples fato de que, uma liderança poderá se enquadrar em um ou em outro tipo 

dependendo das circunstâncias, ritos e outras práticas religiosas, portanto, não existindo tipo 

ideal puro na sociedade. Para Bourdieu (2007) o campo religioso teria como protagonistas 

principais os: sacerdotes, profetas e os leigos, que se estruturam numa relação de dominação 

pelo exercício de um poder simbólico em meio a um mercado de bens simbólicos.  

 

 

Apóstolo – Uma análise documental para definições teológica e sociológica 

na sociedade contemporânea 

Inserido nessas instituições religiosas estão aqueles que constituem uma liderança 

religiosa, institucionalizada, que se ocupa da administração dos trabalhos religiosos. p. ex.: 

pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, entre outras nomenclaturas descritas na Bíblia.  

Inicialmente por um viés teológico - hermenêutico, torna-se possível abordar o que 

seriam cada uma dessas categorias religiosas, mas focaremos especificamente o que seria um 

apóstolo, já que esse termo no meio sociorreligioso contemporâneo tem sido objeto de muitas 

discussões, interpretações e polêmicas. Para encontrarmos mais detalhes sobre esse termo 

utilizamos o livro sagrado dos cristãos - a Bíblia Sagrada
67

 – para uma análise documental, 

nos detendo essencialmente no termo apóstolo, sua semântica e o que esse representa no 

contexto social contemporâneo.  

Etimologicamente, a palavra apóstolo tem suas origens na Grécia Antiga. É um 

verbo escrito em grego αποστέλλω, Apostellõ que significa: enviar, mandar. Pois, “son 

personas, de quienes el que envia puede esperar obediência y prontitud para el servicio 

encargado” (BALZ; SCHNEIDER, 2005, p. 426).Nessa definição o verbo imbrica-se com o 

substantivo.Também pode vir da palavra grega Apostellein, e ainda da palavra hebraica 

Shalah, já que essas duas “palavras seriam ocasionalmente usadas para mensageiros com 

ênfase naquele que envia, de forma que o agente se torna uma extensão da personalidade [...]” 

(PFEIFFER; VOS; REA, 2009, p. 162). 

Pelo viés teológico, o apóstolo seria um indivíduo social escolhido e separado por 

Jesus Cristo para segui-lo, logo, se tornando cada um deles, seus discípulos (Mateus 10:1-5), 

                                                
67 Para análise, usamos a Bíblia de Estudo da Mulher da Editora Vida, com tradução revista e ampliada, 2004. 
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dessa maneira, sendo vocacionados por Cristo (Marcos 1:14-20), adquirindo uma missão 

(Lucas 9:1-6). Portanto, na igreja primitiva os doze apóstolos viveram, compartilharam o 

cotidiano de Cristo, testemunharam seus milagres e transmitiram seus ensinamentos aos 

leigos, aqueles que não tinham contato direto com o “Messias”. 

Curiosamente a palavra apóstolo foi empregada pelo menos uma vez em cada um dos 

quatro evangelhos por aqueles que os redigiram respectivamente (Mateus 10:2; Marcos 6:30; 

Lucas 9:10 e João 13.16). 

Os mais atentos observarão que não existiram somente os doze apóstolos, mas 

surgiram outros logo após a morte e ressurreição de Cristo como retrata os relatos bíblicos. 

Conforme esses relatos, novos apóstolos foram escolhidos para a missão e até curiosamente 

por outros critérios de escolha (discutíveis), como é o caso de Matias que por meio de “sorte” 

foi escolhido para substituir a Judas Iscariotes, já que este teria seguido a Jesus Cristo (Atos 

1:26); Também, Saulo de Tarso que se tornou Paulo - após seu encontro com Cristo (Atos 

9:3-6), sendo escolhido por Cristo para uma nova empreitada missionária através de uma 

revelação a Ananias (Atos 9:15).  

Na sequência, a Barnabé que juntamente com Paulo receberiam a mesma 

confirmação apostólica, pela orientação do Espírito Santo em uma revelação divina para 

realizarem a mesma missão evangelizadora (Atos 13:2), nesse instante o termo “apóstolo” não 

aparece, mas sim o termo - “enviados”. Porém, em outros textos bíblicos já é possível ver que 

Paulo afirma ser apóstolo (Romanos 1.1 e 1ª Coríntios 9:1) bem como, a Barnabé é 

reconhecido como tal em (Atos 14:14).  

A análise documental demonstra pelo menos cinco elementos marcantes que 

deveriam estar presente em um apóstolo: a) ser separado por Cristo ou Espírito Santo 

(vocação); b) conhecer e seguir os ensinamentos de Cristo (discipulado); c) fazer missões (ser 

enviado local, regional e globalmente para propagar fielmente o reino dos céus); d) receber 

poder divino para fazer curas e expulsar demônios (autoridade e poder divino); e) relegar o 

acúmulo de bens materiais, ter somente o necessário para a manutenção da vida servindo a 

Deus (ascetismo intramundano). 

Esses elementos característicos marcantes, ainda que se apresentem em algumas 

lideranças no (neo)pentecostalismo, é difícil identificar todas elas, especialmente a do 

ascetismo intramundano, embora os mesmos usam e se beneficiam desses textos do livro 

sagrado para legitimarem-se como apóstolos. Isso gera muita controvérsia e pode sim 

caracterizar uma “perda de memória e de tradição” (RIVERA, 2010). Entretanto, muitos 



    

Marcos Scarpioni » 149 

 Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

líderes encontram uma justificação para o uso do termo como um adjetivo e numa lógica 

hierárquica, de maneira interpretativa, pela hermenêutica (própria) da Epístola de Paulo aos 

Efésios como descrito:  

 

E Ele mesmo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros 

para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Querendo o 

aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação 

do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao 

conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura 
completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, 

levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens 

que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade 
em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o 

corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as untas , segundo a justa 

operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em 

amor Efésios 4:11-16 (BIBLIA SAGRADA, 2004, p. 1110, grifo nosso). 
  

Logo, pode-se observar que na contemporaneidade a definição de apóstolo ganha 

novos atributos, adquirindo outra qualificação, enfim, outra conotação. O apóstolo como 

definido e divulgado pela Coalização
68

 (ICA) – seria: 

um dotado líder cristão, ensinado, comissionado, e enviado por Deus com 

autoridade para estabelecer o governo fundacional da Igreja dentro de uma 
designada esfera do ministério ao ouvir o que o Espírito [Santo] está dizendo 

às igrejas e pondo as coisas em ordem, de acordo com a extensão do Reino 

de Deus [...] são a quem tem sido dado o dom espiritual de apóstolo pela 
graça de Deus (BEZERRA, 2012). 

 

Note-se, nessa definição, que o apóstolo deve ser um líder cristão, ensinado 

comissionado e estabelecer um governo fundacional, distanciando-se assim, daquilo que 

orienta o livro sagrado, e aproximando de uma “dominação legítima de caráter racional – 

burocrática” (WEBER, 2012, p. 140). 

Outro ponto intrigante e até divergente em muitas situações, seria a questão de 

gênero, pois teologicamente, não são feitas nenhuma menção sobre um apostolado de gênero 

feminino, no qual existiria a presença de mulheres compondo uma liderança, embora as 

mulheres sempre estivessem à frente de muitas atividades sagradas no contexto bíblico, o que 

é perfeitamente aceitável na ICA nos dias atuais. É preciso ratificar que estamos focando no 

termo apóstolo inseridos no contexto sociocultural, em uma determinada região geográfica em 

                                                
68

É uma definição do termo apóstolo proposta pela Internacional Coalization Apostles ICA (Coalização 

Internacional de Apóstolos), instituição organizacional que comissiona os líderes religiosos que foram ou são 

reconhecidos em suas comunidades como Apóstolo. 
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que o gênero feminino tem e sofre interditos rigorosos a partir do seu corpo e de sua 

fisiologia. 

Na história do pentecostalismo no Brasil nas primeiras décadas do século XX, foi 

registrada a atuação de mulheres em vários ministérios - ainda que de maneira discriminada, 

obscura - todavia no (neo)pentecostalismo, em algumas igrejas
69

, já é observável a presença 

de uma liderança feminina, não sendo somente obreiras, mas, ocupando posições como: 

diaconisas, pastoras e bispas. Entretanto, ainda sem o pleno reconhecimento do trabalho 

realizado, mantendo uma continuidade da hegemonia eclesial masculina.  

Tais transformações nas lideranças vêm demonstrando uma perda da transmissão 

religiosa e de tradição, embora muitos desses líderes rejeitem a partir de seus discursos, essa 

perda. Embasado nos pensamentos de Maurice Halbwachs sobre memórias coletivas, é que 

Rivera afirma: os religiosos são tradicionais, tendo como “característica fundamental a 

necessidade de acreditar na não mudança, visando se manter fiel as suas origens” (RIVERA, 

2010, p. 51). Então, nota-se com as mudanças atuais, a evidência da perda de tradição do 

pentecostalismo clássico e com isso estaria ocorrendo uma mutação nesse campo, fato que 

também é confirmado por Mendonça (2008, p. 142) já que “é difícil não reconhecer que a 

tradição cristã, em maior ou menor grau, perdeu [ou vem perdendo], ao longo dos séculos, 

importantes elementos religiosos”. 

Tal perda de memória e transmissão de uma tradição pode ser também atribuída ao 

enfraquecimento dos ritos e das práticas religiosas em lugares (um dia) sacralizados. “Nos 

pentecostalismos contemporâneos, a importância dos lugares sagrados é muito pequena e o 

valor da Bíblia como texto sagrado é ainda menor” (RIVERA, 2010, p. 5), embora a visitação 

desses locais continue contribuindo para o turismo religioso e para a produção de bens 

simbólicos por meio da consagração de materiais de consumo do cotidiano. 

Cabe ressaltar que, ainda existe uma perda de sentido e uma desmagificação descrita 

por Pierucci (2003) referindo-se ao conceito de desencantamento do mundo que têm 

influenciado em mudanças comportamentais no campo religioso, o que é apontado pela 

grande diversidade religiosa e avanço tecnológico que, em concorrência disputam o 

imaginário dos indivíduos na sociedade contemporânea.  

Afinal, o racionalismo nas sociedades modernas foi imperioso, pois as Ciências, ao 

descobrirem funcionamentos da natureza, explicando-os de maneira cabal, (desmitificaram, 

desmagificaram) desencantaram um conjunto de fatos do cotidiano sem necessariamente a 

                                                
69 Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e a 

mais recente Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus.  
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atuação total de um ser supremo, influenciando o comportamento social desses fiéis. Por isso 

o autor afirma: “o saber ou a crença de que basta alguém querer para poder provar, a qualquer 

hora, que em princípios não há forças misteriosas e incalculáveis interferindo; que em vez 

disso, uma pessoa pode - em princípio - dominar pelo cálculo todas as coisas” (PIERUCCI, 

2003, p.51). 

Em contrapartida, existe também por parte de muitos teóricos, uma tentativa de 

reencantamento do mundo, fato que pode ser expresso nos pentecostalismos da atualidade, 

afinal “vivemos o período dos chamados “retorno do sagrado” ou “revanche de Deus” em que 

este mundo, de alguma forma se reencanta” (NEGRÃO, 1994, apud PIERRUCCI, 1997, 

p.102).  

Dessa forma, se faz necessário observar o (neo)pentecostalismo como uma possível 

“fonte reencantadora do mundo”, que num processo de desenvolvimento cultural, busca 

sempre se alinhar com as questões sociais, econômicas, políticas em um determinado período 

da sociedade, visando atender demandas dos sujeitos e com isso, agregar e fixar fiéis em seus 

templos e sua dominação. É nesse contexto sociorreligioso, que se encontram inseridos os 

novos apóstolos. 

 

 

O Marco Inicial - as mudanças do pentecostalismo e o (neo)pentecostalismo 

que vivenciamos na atualidade - Teodicéia!  

Já se passaram mais de um século de existência dos pentecostalismos no Brasil. Mas 

as origens do neopentecostalismo ou pentecostalismo tardio (CAMPOS, 1997, p. 46) que 

vivemos na atualidade, estão lincados com o deuteropentecostalismo da metade do século 

XXnum processo de metamorfose constante.   

Para Mendonça (2008), o marco desse um novo pentecostalismo ou pentecostalismo 

autônomo surgiria no Brasil na década de 50, tendo suas origens num pentecostalismo 

estadudinense gerado por uma mulher Aimee Semple McPherson que funda em Los Angeles 

a Internacional Church of the Four Square Gospel. Este sendo importado para o Brasil por 

H.Willians e R. Boatright gerando grande explosão na década de 60 o qual teve em seus 

“fundamentos teológicos a chave do neopentecostalismo” (MENDONÇA, 2008, p. 136). Era 

um prenúncio do que ocorreria em décadas futuras. 

Nessa mesma década, acentuava-se o processo de migração do campo (rural) para as 

cidades (urbano) na busca por melhores condições de vida, trabalho, uma vez que a pretensa 
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política do país passava por pequenos avanços econômicos e sociais, mas que impactava a 

sociedade de maneira geral. Dessa maneira, o migrante trazia consigo comportamento e um 

imaginário cultural que sofreria com as novas condições sociais e logo deveria se adaptar-se a 

elas nesse novo local. Aí estaria um dos porquês de uma adesão massiva de uma classe menos 

favorecida a esse pentecostalismo, pois nessa religião esse migrante encontra um espaço de 

acolhimento, sociabilidade, uma rede social de apoio, o que explica em parte a expansão 

vertiginosa desse tipo de religião pelas cidades brasileiras (MARIANO, 2008). Acentuava-se 

dessa forma, o trânsito religioso. Por isso resgata-se a afirmação de Bourdieu:  

 

[...] a religião cumpre funções sociais, [...] tal se deve ao fato de que os 

leigos não esperam da religião apenas justificações de existir capazes de 

livrá-los da angustia existencial da continência e da solidão, da miséria 

biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. Contam com ela para 

que lhes forneça justificações de existir em uma posição social determinada, 

em suma de existir como de fato existem, ou seja, com todas as propriedades 
que lhes são socialmente inerentes (BOURDIEU, 2007, p. 48, grifo nosso). 
 

 

Além disso, “o Pentecostalismo [é uma religião que] democratiza o acesso ao 

sagrado e à hierarquia eclesiástica, uma vez que crentes pobres e pouco instruídos detêm o 

direito de exercer dons do Espírito Santo e, mesmo sem formação teológica, de ascender a 

cargos ministeriais” (MARIANO, 2008, p. 79).  

Dessa maneira, pode-se dizer que existe um “paralelismo entre a economia e 

religião” (BASTIAN, 1997, p. 12), fato que ocorreu na América Latina de maneira 

generalizada pós anos 50, avançando pelas décadas de 60, 70 e perdurando até o início da 

década de 80. 

Todavia, cabe ressaltar que efetivamente o (neo)pentecostalismo que está em foco 

em nossa investigação são os “novos movimentos” com forte ênfase na cura divina, 

exorcismo e arrecadação de muito dinheiro [...] [ocorrido] no final da 70” (CAMPOS, 2001, 

p. 141) e que tem perpassado por outras décadas em virtude das demandas dos sujeitos 

religiosos. 

Nas décadas de “80 e 90 a descrença na capacidade dos pobres de transformar 

revolucionariamente o destino da história, [...] ironicamente, [induziu] os poucos pobres que 

aceitaram a „teologia da libertação‟, [...] [e depois] rapidamente se entregaram aos delírios da 

„teologia da prosperidade‟” (CAMPOS, 1997, p. 35).  

Isso se dá em virtude do “momento, [...] os altos índices de pobreza, desemprego, 

desigualdade social, criminalidade, violência, precariedade e informalidade no mercado de 
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trabalho tornam o Brasil terreno extremamente fértil para a prédica pentecostal” (MARIANO, 

2008, p. 71). Para os menos afortunados, saúde e riqueza se constituem elementos atrativos, 

caracterizando o seu moto de vida.  

Para Campos (2011) o neopentecostalismo surge pelo(s) pentecostalismo(s) 

encontrar(em) cada vez mais outros caminhos, pois:  

 

A realidade é que o pentecostalismo encontrou nas vertentes do 

imaginário social brasileiro elementos de piedade e de utopia, que não 

foram percebidos pelo protestantismo histórico. O modelo protestante e 
inicial dos pentecostais, que privilegiava rupturas com a cultura popular 

brasileira, foi dando lugar a uma postura de continuidade que atingiria na 

expansão dos neopentecostais a sua mais alta expressão (CAMPOS, 

2011, p. 515, grifo nosso). 

 

É nesse contexto que surgem as novas instituições
70

 religiosas suas lideranças, e uma 

dessas instituições é a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo que surge em Junho de 1994. 

Esta tem a marcante presença da “ex-missionária” Valnice
71

 Milhomens. Certamente, tais 

instituições abriram novas portas e/ou caminhos para outras denominações que continuam 

fomentando esse neopentecostalismo em nossa contemporaneidade.  

Outra instituição é a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus que vem se 

despontando, ganhado projeção no cenário religioso de São Paulo, e também em outros 

estados brasileiros. Aponta-se que um dos motivos para tal expansão, seria o comportamento 

do seu líder Agenor Duque.  

Nisto se confirma o que Campos vem apurando em suas pesquisas: 

 

Todo movimento religioso é um processo social dinâmico e, uma vez 

instaurado, não mais cessa de se transformar, abandonando em sua 
trajetória as antigas características e assimilando outras novas, tidas 

agora como necessárias para a sua expansão e sobrevivência. Ora, isso tem 

acontecido no Brasil [...] (CAMPOS, 2011, p. 516, grifo nosso). 
 

 

Por isso, para Mansilla (2013) é fundamental atentar-se para quais são os fatores que 

colocam os líderes religiosos (neo)pentecostais em evidência e projeção social, constituindo 

                                                
70 Uma das primeiras instituições desse novo movimento teria sido a Comunidade Sara Nossa Terra (1976) e 

posteriormente surgiriam as Igreja Universal do Reino de Deus (1977); Igreja Internacional da Graça de Deus 

(1980); Igreja Apostólica Renascer em Cristo (1986); Ministério Palavra de Fé (1987); Igreja Nacional do 

Senhor Jesus Cristo (1994); Igreja Mundial do Poder de Deus (1998) e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de 

Deus (2006). 
71 Atualmente é reconhecida em sua Instituição Religiosa INSEJEC como apóstola.   
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tais fatos como importantes objetos de pesquisa para a compreensão do fenômeno religioso na 

América Latina. 

Para este, o pesquisador da sociologia pode observar de maneira distante (outsider)
72

 

uma liderança religiosa e classificá-la como diabólica, mas para os fiéis, pela vivência 

rotineira com esta, por sua proximidade (insider), pelas suas ações sociais, o observam com 

outros olhares, como um agente do sagrado, simbólico.  O líder, todavia, é independente das 

observações de um ou de outro, um agente simbólico, já que produz, gerencia e distribui os 

bens simbólicos em sua comunidade. Por isso diz que: 

 

Lo dia-bólico. [significa] Lancar coisas para longe: desconcerta, desune, 

separa e opoe; [enquanto que o] Lo sim-bólico. Su Disticao, a marca 
registrad de fé, diferente de otras formas de fe. Mas nunca o dia-bólico e o 

sim-bólico se anulam ou um suplanta totalmente o outro. [Todavia] Eles 

conviven sempre en equilibrios difície (MANSILLA, 2013, p. 11). 
 

Esses líderes apostólicos interagem em organizações bem definidas, construídas para 

uma manutenção do status religioso para atuarem na sociedade contemporânea. 

 

 

O Apostolado – Estruturas Organizacionais e Presença Religiosa na 

Sociedade Contemporânea  

Tanto Valnice Milhomens quanto Agenor Duque reputam-se como Apóstola e 

Apóstolo respectivamente.  Sociologicamente o reconhecimento e a legitimidade, de cada um 

desses, se dão por todas as “suas propriedades características de um estilo de vida singular, 

propriedades arbitrárias que se encontram objetivamente associadas [...] [ao] grupo ou classe 

na medida em que ele ocupa uma posição determinada na estrutura social” (BOURDIEU, 

2007, p. 46).  

Dessa maneira, estes “são pessoas que lideram multidões de fiéis em processos 

coletivos de recomposição de crenças e práticas, gerando em consequência de suas pregações 

formas alternativas às principais receitas religiosas monopolizadas pelas igrejas” (CAMPOS, 

2005, p. 107). 

                                                
72 Outsider e Insider são expressões utilizadas na contemporaneidade por alguns Cientistas Religiosos referindo-

se ao comportamento do observador-pesquisador que se posiciona frente ao seu objeto de estudo. 
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Os novos apóstolos ou os líderes apostólicos contemporâneos têm se beneficiado 

desse termo religioso, promovendo formas de “dominação tradicional e carismática” 

(WEBER, 2012), que segundo Bourdieu (2007) está naturalizada pelo: 

 

o poder religioso [que] é produto das transações entre os agentes 

religiosos e os leigos, sendo que os interesses particulares a cada 

categoria de agentes e a cada categoria de leigos devem encontrar 

satisfação, todo o poder que os diferentes agentes religiosos detêm sobre os 

leigos e toda a autoridade que detêm nas relações de concorrência objetiva 
que se estabelecem entre eles, derivam seus princípios da estrutura das 

relações de força simbólica entre os agentes religiosos e as diferentes 

categorias de leigos sobre as quais exercem seu poder (BOURDIEU, 2007, 
p. 92,grifo nosso). 
  

As lideranças apostólicas (assim reconhecidas) se espalham pelos países e aqui no 

Brasil, atualmente possuem órgãos
73

, do tipo conselhos, federações, redes, centros para o 

fortalecimento do proselitismo religioso o qual executam para sua legitimação. Um exemplo 

dessas organizações seria o Conselho Apostólico Brasileiro (CAB) criado em 2005. 

O CAB é um órgão fundado em São Paulo por um grupo de líderes que tem como 

principais objetivos aglutinar as lideranças das mais variadas denominações, bem como, 

cadastrá-los, credenciá-los e comissioná-los. Além disso, outra função desse órgão seria o de 

orientar e coordenar ações de encontro, campanhas, conferências “proféticas” para a 

evangelização do país. Neste instante, cabe ressaltar que Valnice Milhomens é uma dos 

membros desse Conselho.  

As coalizões são outras formas de organização na qual as lideranças se convergem 

em seus objetivos, por exemplo: Coalizão Apostólica Profética Brasileira. Tal coalizão 

também está presente no exterior, pois é possível fazer parte da Internacional Coalition of 

Apostles (ICA – Coalizão Internacional de Apóstolos). Destaca-se ainda que tanto no 

Conselho Apostólico Brasileiro, quanto na Coalizão Apostólica Profética e na Coalizão 

Internacional de Apóstolos a questão de gênero está definitivamente resolvida,pois, tanto o 

apóstolo como a apóstola são comissionados igualmente.  

Mas qual seria então o perfil desses novos apóstolos e apóstolas?  

                                                
73 As informações sobre o conselho, sobre as coalizões proféticas (brasileira e internacional), são acessíveis na 

homepage de César A. Bezerra postadas em 2010 e 2012, Somente para citar alguns exemplos: equipe 

internacional da ICAN Group (International Coalition of Apostolic Network) sediada em Fort-Worth-EUA; 

RAPJEA (Red Apostólica Jesús La Más Excelente Adoración), sediada em Rancagua-Chile; FEREDE 

(Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España),Membros da Red de Iglesias Amigas (RIA) na 

Venezuela, CEDECOL (Concilio Evangelico de Colombia)Red Internacional Apostólica de Ministerios Amigos 

(REDIMA International Inc.)Venezuela; Diretor da Christian International México (Red Global Christian 

International México), uma extensão da Christian International Global Network (CIGN), dentre outras.  
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A partir dos dados divulgados na rede midiática, torna-se possível traçar um perfil 

preliminar dessas lideranças. Todavia, no caso do apóstolo Agenor Duque, nota-se uma 

escassez das informações, o que nos conduz a extrair informações implícitas em imagens e 

documentos disponíveis em redes sociais, fotos e vídeos postados na internet. 

Por isso, elaborou-se um quadro comparativo e na sequência, o seu aprofundamento. 

Quadro 1.Análise Comparativa das Instituições Neopentecostais e Comportamentos de suas Lideranças. 

 

Perfil das lideranças (neo)pentecostais 
 

Valnice Milhomens NOME Agenor Duque 

Solteira Celibatária Estado Civil 
Casado com  

Bispa Ingrid Duque 

Missionária e Pastora 
Posição Sociorreligiosa 

inicial no Campo  
Pastor 

APÓSTOLA 
Posição Sociorreligiosa atual 

no Campo  
APÓSTOLO 

Unção por Rony Chaves 
Como ocorrera a 

transformação titular  
Unção por Benny Hinn 

Seminário da Rede de Intercessão Estratégica 

em São Paulo – SP, no ano de 2001 
Em que circunstâncias e em 

que data 

3º Congresso de Avivamento Fogo 

para o Brasil em São Paulo – SP, no 
ano74 de 2011.  

Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo 
(INSEJEC) 

Instituição Religiosa Igreja Apostólica Plenitude do Trono 
de Deus (IAPTD) 

Junho/1994 
Data de 

Fundação/Inauguração  

da Instituição 

Setembro/2006 

 

(logotipo da Instituição) 

 

Não possui, ou não divulgada até o momento Logomarca pessoal 

 
 
 

 
 

Quarenta Dias de Jejum e Oração 

15.11.2013 Dia Nacional de Oração Igreja em 
Unidade, Brasil de Joelhos! 

Exemplos de Campanhas 

Realizadas 

Campanha de Israel 
Óleo Jeová Jiré 

Facebook, Twitter, instagram 
@Valniceap 

Redes Sociais (Midiáticas) 
Facebook, Twitter, instagram 

@apostoloagenor 

Em Brasília - DF 
Igreja - Sede 

Estado 
Em São Paulo - SP 

Uso da rede midiática e Grupo de Células G12 
Técnica de Difusão e 

Expansão das suas 

Igrejas 

Uso da rede midiática, Campanhas e 
MIXTV (espaço comercial). 

 
Canal CNT aos sábados 10h00 

 
Grande São Paulo: CANAL 14 UHF; 
Botucatu: CANAL 52 UHF; Ribeirão Preto: 

CANAL 49 UHF; Rio de Janeiro: CANAL 16 
UHF; Paraná (Curitiba): CANAL 19 UHF; 
Santa Catarina (Florianópolis): CANAL 36 
UHF; Minas Gerais (B. Horizonte): CANAL 
24 UHF  E  CANAL 25 WAY; Espírito Santo 

(Grande Vitória): CANAL 44 UHF; Em 

Programas de Televisão 

(data e horários) 

Canal Rede TV 
aos sábados 13h00 

 

Programas de Rádio 
105,7 - Rádio Musical FM 

97,3 FM  
MIXTV Canal 14 

                                                
74

 Seria o ano provável, no qual teria assumido o apostolado, já que no vídeo em que Benny Hinn transfere a 

unção para Agenor Duque, inicialmente Benny Hinn, trata o mesmo como pastor Agenor Duque. Tal fato ocorre 

no 3º Congresso de Avivamento de Fogo para o Brasil. 

http://twitter.com/Valniceap
http://twitter.com/apostoloagenor
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Brasília: CANAL 17 UHF E 25 NET; No Rio 

grande do Sul (Porto Alegre): CANAL 40 
UHF. 
 

Fonte: Informações extraídas dos sites das instituições, da homepage de Cesar A. Bezerra, além de outros sites 
de busca, Google 2013. 

 

 

 

O Perfil - Valnice Milhomens e a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo 

Valnice Milhomens tem uma formação acadêmica
75

 sólida, tendo graduação 

mestrado e doutorado. É uma das líderes fundadoras
76

 da Igreja Nacional do Senhor Jesus 

Cristo (INSEJEC) que nasce na sede do Ministério Palavra de Fé, em São José dos Campos – 

SP, em Junho de 1994, todavia, já possui outro templo em Brasília – DF. No presente, é 

reconhecida como Apóstola pela sua membresia e pelo Conselho de Apóstolos Brasileiro. Fez 

trajetória missionária na década 70/80, sendo originariamente batista, viajando por vários 

países para evangelização.  

No final da década de 80, já batizada com o Espírito Santo, em uma empreitada 

audaciosa (para época) funda o próprio ministério - o “Ministério Palavra da Fé” - nome que 

também utilizaria em programa televisivo no ano de 1989, ganhando certo prestígio e 

projeção social, como sendo a pioneira no “televangelismo feminino brasileiro”, provocando 

mudanças e inquietudes nas lideranças evangélicas tradicionais. 

Foi consagrada a pastora em 1993 em um Concílio de Pastores da Nação realizado 

no Brasil, e na primeira década do século XXI, e aspira pela criação de uma nova categoria de 

Sacerdócio no Brasil, um “sacerdócio feminista”, pois em 2001 torna-se reconhecida como 

Apóstola, novamente abrindo o caminho para outras mulheres virem a atuar no campo 

religioso.  

Por opção, é celibatária e afirma que isso se dá em virtude de sua dedicação integral 

em sua missão evangelística, além disso, outro padrão comportamental que a mesma tem está 

relacionado com a estética. Mantém os cabelos, no presente, compridos embora em situações 

anteriores tenham sido cortados, não usa aparentemente tintura de cabelos, não usa adornos, 

joias e quanto sua vestimenta, aparece em público com praticamente todo o corpo coberto 

pelo uso de vestidos de mangas compridas, ou saias e blusas compridas de maneira 

disciplinar. Todavia em rede social, é possível encontrá-la usando calça comprida e camiseta.  

                                                
75Possui graduação em teologia e em assistência social, mestrado em liderança organizacional e ainda doutorado 

em teologia e ministério pastoral informações descritas por Bezerra em seu texto “reforma apostólica” elaborado 

em 2012, sendo adaptada para a confecção deste artigo. 
76

 Informações extraídas do site oficial da igreja disponível em http://www.insejec.com.br. 

http://www.insejec.com.br/


158 »Apóstolo e apóstola: Inovação, vivências de um profetismo ou sacerdócio-

profissionalizante pentecostal? 
 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

ARTIGO 

Acredita por convicção em batismo com o Espírito Santo, dons de cura, na prosperidade, em 

batalha espiritual e usa da glossolalia em cultos.  

Em relação à igreja, um detalhe marcante é a disposição da bandeira do Brasil fixada 

no púlpito em culto e campanhas, inserido sobre esta, está a seguinte frase imperativa: “ore 

pelo Brasil”. Em outras campanhas, a bandeira tem sido envolvida em seu corpo como um 

espécime de manto. É escritora de livros, p.ex.: princípios de fé, entre outros. 

Em um passado recente, esse modelo de instituição religiosa teve um constante 

crescimento e vem se expandindo para outros países em virtude de sua estratégia de 

evangelismo, conhecida como G 12 ou “visão celular”.  

Valnice articula-se bem no âmbito político, apoiou a candidatura de Marina Silva em 

última campanha eleitoral para presidência, além disso, recebeu em 2009 o título de Cidadã 

Honorária de Brasília, em sessão solene pela Câmara Legislativa do Distrito Federal
77

.  

 

 

O Perfil - Agenor Duque e a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus 

Como citado anteriormente, pelas poucas informações disponíveis, tentar-se-á traçar 

o perfil a partir da análise das imagens, vídeos e observação empírica de programas 

televisivos.   

Agenor Duque é casado com Ingrid Duque, também reconhecida como bispa. Estes 

constituem a liderança da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD), que foi 

fundada em Setembro de 2006, já que comemorou seu sétimo aniversário
78

 neste ano. É 

nascido no estado de Rio Grande do Norte, portanto, tendo suas origens nordestinas como a 

de Valnice. 

Mas, diferentemente de Milhomens, Duque em um dos seus programas televisivos, 

diz não possuir formação acadêmica, mas declara vir de uma linhagem judaica com forte 

tradição cristã, já que seus avós são de origem judaica, e que carrega um sobrenome de 

peso,já que o mesmo tem como significado:“abençoado”, por isso, afirma “eu sou homem de 

Deus”, “sou abençoado”. 

                                                
77

Informação extraída do site <http://pt.wikipedia.org/wiki/Valnice_Milhomens> e <www.cl.df.gov.br/cldf/ 

noticias/apostola-valnice-milhomens-recebe-hoje-titulo-de-cidada-honoraria>. 
78 A igreja fez aniversário, mas existe uma foto do casal sobre o bolo comemorativo, o que representaria um 

marketing. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valnice_Milhomens
http://www.cl.df.gov.br/cldf/%20noticias/apostola-valnice-milhomens-recebe-hoje-titulo-de-cidada-honoraria
http://www.cl.df.gov.br/cldf/%20noticias/apostola-valnice-milhomens-recebe-hoje-titulo-de-cidada-honoraria
http://www.cl.df.gov.br/cldf/%20noticias/apostola-valnice-milhomens-recebe-hoje-titulo-de-cidada-honoraria
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Agenor foi pastor até a fundação da igreja IAPTD, quando recebeu a “transferência 

da unção” do Apóstolo Benny Hinn
79

 em visita a um congresso pentecostal
80

 em São Paulo e 

de lá para cá passou a ser reconhecido como apóstolo pela sua membresia.  

A igreja tem sua sede nacional em São Paulo, na Av. Celso Garcia, 899, Brás – SP, 

local onde concentram um grande número de pessoas que transitam constantemente buscando 

por comprar e vender bens materiais, e outros simbólicos, afinal, nessa região está um dos 

maiores centros produtivo, de distribuição e comercial do país, espaço disputado por igrejas 

evangélicas. Essa tem sido referenciada como uma das maiores igrejas emergentes nessa 

localidade, pois, como um dia foram as demais instituições neopentecostais. A IAPTD tem 

capacidade estimada para mais de duas mil pessoas para suas reuniões sendo um galpão 

industrial reformado, embora como simulacro, a igreja afirma ter capacidade para mais de 

cinco mil pessoas.  

Agenor e Ingrid demonstram um comportamento padrão de ser um casal dito 

“perfeito” em seus programas televisivos. Procuram exacerbar no tratamento e elogios quanto 

se referem um ao outro, usando adjetivos do tipo “meu amor, minha varoa, meu varão 

valoroso, minha benção prometida”. Tanto um como o outro ostentam anéis, pulseiras, 

correntes, relógios dourados, expondo certa riqueza material. 

Constantemente o líder religioso traja social, usa terno e gravata, demonstra ter 

cuidados com aparência. Quanto ao seu cabelo, costumeiramente usa um cabelo com corte 

baixo, quase raspado, no presente, se mantém assim, contudo, em outras situações aparece 

com a cabeça raspada; quanto à barba e bigode, usa tanto um quanto outro. Todavia, em 

outras ocasiões, é possível encontrá-lo sem barba ou bigode.  

Sua esposa usa vestidos longos, saias longas, as blusas não respeitam muito um 

padrão, sendo de mangas compridas, embora em outras situações seja possível observá-la 

usando blusas de mangas curtas, entretanto, quanto ao cabelo, mantém-los compridos e usa 

tintura, pois sendo uma pessoa de pele parda e cabelos castanhos escuros, aparece em diversas 

fotos com várias tonalidades de cores de cabelo.  

Chama-nos a atenção, o uso de outras vestimentas
81

 e adornos oriundos de diversas 

religiões, utilizadas por Agenor Duque. Este usa uma faixa branca comprida e larga com 

simbologia judaica a Estrela de Davi em azul escuro (estola sacerdotal) sobre os seus ombros 

em quase todos os programas televisivos assistidos anteriormente. Também é possível 

                                                
79

 Israelense, atuando em seu ministério em Orlando-Flórida, EUA. 
80 3º Congresso “Avivamento de Fogo” para o Brasil realizado em São Paulo em 2011. 
81 Com características do Judaísmo, do Catolicismo Popular e da Umbanda. 
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observá-lo usando-a sobre roupas do cotidiano em suas viagens a Israel e em consagração. 

Ainda, registra-se Agenor Duque juntamente com um de seus bispos auxiliares utilizando 

uma túnica sacerdotal dourada com colarinho preto e botões prateados, apresentando em suas 

mãos um recipiente com que um óleo que será “consagrado” em Israel, aliás, esse é um local 

que tem sido bastante visitado pelo casal e pela liderança auxiliar.  

Curiosamente o casal aparece numa gravação dentro de um templo judeu (mesquita) 

dando uma entrevista e discursando para seus seguidores, além de orar por pedidos dos fiéis 

que fizeram um voto com Deus e para lá foram levados.  

Em outras ocasiões, como p.ex.: a de batismo
82

na represa Guarapiranga realizado em 

2012, Agenor aparece usando uma vestimenta branca (bata) como bordados decorativos em 

renda preta muito similar as roupas da Umbanda. Neste instante é possível identificar o perfil 

social dos seus seguidores que são tipicamente de classe média ou menos favorecidos, tendo a 

adesão de um grande número de mulheres, e quanto à faixa etária pode-se estimar que as 

pessoas estejam numa faixa entre os 30 a 55 anos em média. 

O casal frequenta lugares de classe média-alta e de alta classe, (em virtude de seus 

compromissos religiosos afirmam) como p. ex.: Espaço Personal Party no bairro de 

Alphaville – SP e expõem-se em capa de revista e em anúncios
83

de caravanas para Israel, 

como p.ex.:“O Toque” e “Caravana dos Escolhidos” respectivamente. 

Agenor apresenta ser bem articulado no meio religioso, pois aparece em vídeos 

sendo prestigiado por outras lideranças pentecostais, como Benny Hinn, Marco Feliciano, 

Silas Malafaia, Youssef Akiva, Abílio Santana, e cantores como Lázaro (ex-integrante do 

Olodum), Aline Barros, Hugo Costa, Tales Roberto, Cassiane, Damares, Toque no Altar, 

entre outros. Em muitas imagens demonstra ter intimidades com essas lideranças, pois 

aparece abraçado, ou sendo elogiado por elas, ou elogiando as mesmas. Também tem 

participações esporádicas em programas de entretenimento como o programa de Carlos Massa 

– Programa do Ratinho - discutindo questões como exorcismo e a glossolalia. Inclusive já 

participou de uma situação de exorcismo nesse programa, e usou da glossolalia explicando 

para o auditório e aos demais telespectadores que “essa forma de língua é estranha para os 

homens, mas é entendida pelos anjos e por Deus”.  

                                                
82 Vídeo disponível no sítio do youtube. 
83

 Este anúncio possui a foto do casal à esquerda, com os dizeres “Caravana dos Escolhidos de Deus” à direita e 

ao fundo um foto representa a cidade de Israel com sua vegetação característica, mesquitas e construções em seu 

entorno. 
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E ainda na política, demonstra algum envolvimento de reciprocidade, já que em uma 

de suas reuniões aparece orando e abençoando a José Serra, pelo o seu apoio à inauguração do 

novo templo.  

No templo da IAPTD é possível observar vários objetos que remetem a tradição 

judaico-cristã. O púlpito possui em sua estrutura o candelabro, na parte superior do púlpito, a 

plataforma de apoio dos livros é em formato de rolos, com a escrita Jesus. Logo atrás do 

púlpito está a frase: “o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele”.  

Na parede frontal também está o logotipo de Agenor Duque, além disso, bandeiras 

do Brasil e do Estado de São Paulo estão expostas, além de telões eletrônicos, painéis de 

campanhas, e outros elementos de festividades podem ser observados. Em reuniões cúlticas, 

observa-se presença constante de mulheres, ocupando lugares no altar atrás do pregador, 

lugares antes ocupados somente por presbíteros em igrejas pentecostais tradicionais.  

Agenor pratica a glossolalia constantemente já que no início dos seus cultos 

televisivos, também é possível observar tal prática em consagração do óleo de Jeová Jiré, no 

batismo na Guarapiranga, em batismos de línguas para os fiéis da igreja, e outros cultos 

enfatizados com cultos de poder, unção, avivamento.  

Outro discurso constante é a reafirmação de que ele é um homem de Deus, 

desafiando aqueles que porventura possam duvidar. “Quem duvidar, pode vir aqui na igreja e 

conferir se o que acontece aqui não é obra de Deus através de mim”; “eu sou homem de Deus 

e digo mais, eu não posso dizer que sou melhor ou pior do que aqueles que você já conheceu, 

mas, posso dizer que tenho a unção de Deus, basta você vir até aqui, vamos orar e se Deus 

não realizar então você tire as suas conclusões”.  

A IAPTD já possui uma livraria
84

 própria, e o próprio Agenor recentemente lançou 

um livro, além de CDs e DVDs com os conteúdos dos congressos de avivamento e outros 

eventos por ele promovido. Sociologicamente isso só é possível pelas relações estabelecidas 

entre especialistas e leigos, pelos seus diferentes interesses, pela concorrência no interior do 

campo, estabelecendo o que constitui “o princípio da dinâmica do campo religioso e também 

das transformações da ideologia religiosa” (BOURDIEU, 2007, p. 50). 

 

 

 

 

                                                
84 Localizadas na Rua Conde de Sarzedas nº 160, Box 25 – Sé – SP, e Av. Celso Garcia, nº 899, Brás-SP.  
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Novos Apóstolos - Comportamentos e influências no campo religioso  

 Assim pode-se observar que a atuação dos líderes está relacionada com “a posição das 

instâncias religiosas, instituições ou indivíduos, na estrutura da distribuição do capital 

religioso que determinam todas suas estratégias, a luta pelo monopólio do exercício legítimo 

do poder religioso sobre os leigos e da gestão dos bens de salvação” (BOURDIEU, 2007, p. 

57). Logo, é compreensível o que está exposto em matéria
85

 da Veja Online, tornando-se 

transparente como funciona essa estratégia da qual Milhomens é adepta e difusora, já que em 

uma de suas entrevistas numa lógica dedutiva, declara: “O marketing é criação do homem e o 

homem é criação de Deus. Por que Deus não usaria o marketing para atrair mais fiéis?”.  

Para Carneiro; Rossi (2004) a estratégia G 12 pode ser interpretada como:  

 

sistema [que] se baseia na multiplicação do número de fiéis organizados 

em grupos de doze pessoas. Cada um desses grupos forma uma célula. A 

função primordial de cada célula é atrair fiéis em quantidade suficiente 

para gerar uma célula nova. Seguindo esse modelo, já foram implantadas 

no Brasil, nos últimos quatro anos, cerca de 30.000 novas igrejas. O segredo 

do sucesso da "visão celular" como também é conhecida está numa 

combinação infalível: o boca-a-boca entre os fiéis e um rígido controle 

de metas. Cada novo membro da igreja de células deve, no prazo de um 

ano e meio, tornar-se um líder e formar o próprio grupo de doze 
integrantes. Para isso, é orientado a arrebanhar fiéis entre parentes, 

colegas de trabalho ou de faculdade, exatamente como fazem os 

especialistas em venda direta (VEJA On-line, 2004, grifo nosso). 

    

Daí um dos principais motivos pelos quais se expande o número de suas 

“congregações filiais” em São Paulo, e por outros estados brasileiros, por exemplo: Fortaleza, 

Natal, Brasília; além de exportarem filiais para outros países como, por exemplo: Portugal, 

Moçambique, Suíça, Japão, entre outros. Eis aí o modus operandi da INJESEC, dando novos 

contornos no neopentecostalismo. 

Quanto aos ritos e outras práticas religiosas do “casal Duque” na IAPTD,estão às 

campanhas e propósitos, por exemplo: Fronha Abençoada, que tem suas bases de inspiração 

nas três fé: “fé de Jacó, fé de Ana e fé de José” que teve sonhos e pela sua fé em Deus, foram 

realizados.  

As campanhas são interessantes para um público que espera “(re)viver” uma 

experiência religiosa com Deus, por exemplo: Os sete mergulhos de Naamã no Rio Jordão, 

para a purificação da lepra ministerial realizado em sete terças-feiras, simulado em uma 

                                                
85 Matéria produzida pelos jornalistas Marcelo Carneiro e Cláudio Rossi da revista Veja Online em 2004. 
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piscina montada no interior do templo; Congresso só para as mulheres, organizado e dirigido 

pela Bispa Ingrid, bem como pregações direcionadas as mulheres, afirmando que Deus 

atenderá suas demandas: “irá livrar o marido da amante, os filhos das drogas, de repente você 

deseja se casar; ter filhos, um ministério, assim Deus irá realizar os seus sonhos quando você 

tomar um passo de fé”, ou congressos de avivamento que são necessários para renovar 

propósitos e votos. 

Aliás, propósito e demais votos são uma constante, o que difere de outras igrejas, é 

tentativa de inovação de bens simbólicos, como p. ex.: a inserção de novos elementos naturais 

da terra, minerais como (ouro, prata, bronze, petróleo e diamante)
86

 no óleo consagrado, 

“Óleo de Jeová Jiré”! O óleo do Deus provedor, pois o “apóstolo” afirma ter viajado por sete 

lugares sagrados, agregando em cada um deles, um dos elementos naturais no óleo para ser 

(com)sagrado, e as pulseiras que os “fora de série” usarão, logo após uma “oferta de 

sacrifício”.  

O apóstolo desafia 300 pessoas a sacrificarem R$ 300,00 cada para a obra de Deus, 

“Deus deu para mim e realizará aquilo que ainda não fez em sua vida”, além da campanha das 

sete águas mais poderosas por mim consagradas e abençoadas o que mantém uma “relação 

entre „empresa‟ e „cliente‟ [...] base do do ut des”(MENDONÇA, 2008, p. 143).  

A igreja já possui pelo menos quatro números de conta corrente em quatro bancos 

diferentes (Bancos Itaú, Bradesco, Brasil e Caixa). Ajoelhar em cima de pedido em programas 

televisivos, orar pelos pedidos, votos, não se diferencia em nada de outras igrejas, porém a 

unção de locais para os eventos também são uma constante e de maneira até extravagante
87

. 

Dessa maneira, a criatividade e inovação dos produtos religiosos geram 

controvérsias, pois tendem a ser mais profanos do que sagrados, pois:  

 

produção, circulação e distribuição de bens religiosos nesse 

pentecostalismo se inserem dentro de outra lógica, que fez o rádio, a 

televisão e os templos se tornarem eficientes pontos de venda, num vasto 

supermercado religioso, onde pastores e missionários desempenham o 

papel de técnicos de marketing, especialistas em estratégias de vendas, 
desconhecidas ou abominadas pelo protestantismo histórico. O mundo 

caminha para a globalização, eliminando todas as fronteiras, inclusive 

as religiosas, gerando o ecumenismo do espírito. (CAMPOS, 2011, p. 526, 
grifo nosso).  

  

                                                
86 Visualmente, torna-se impossível observar se os elementos são mesmo o ouro, a prata, etc... ou seriam outros 

compostos químicos que simulam tais minerais. 
87 Unção do Ginásio da Portuguesa em São Paulo, com o óleo santo, para consagrá-lo para o 5º Congresso de 

Avivamento de Fogo para o Brasil, o qual recebeu a visita de Benny Hinn. 
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Com tanta oferta de bens simbólicos, com uma diversidade de instituições 

neopentecostais agindo com grande similaridade de práticas religiosas, com a expansão de 

líderes apostólicos, o trânsito religioso, o turismo
88

 religioso, e em concorrência religiosa, é 

fato, está cada vez mais difícil existir religiosos fiéis com uma única pertença. Por 

consequência, isso demonstra que o “neopentecostalismo rompe significativamente com o 

pentecostalismo e com a matriz protestante” (RIVERA, 2012, p. 142), logo, fomentando a 

mutação religiosa.  

 

 

Conclusão 

Conclui-se que o termo apóstolo, etimologicamente é um substantivo, masculino que 

não possui em si uma autoridade maior em relação ao discípulo, pastor, ou qualquer outra 

categoria existente na igreja cristã primitiva, nem estabelece uma hierarquia, pois o objetivo 

era comum a todos – propagação do reino de Deus, cumprir e representar a Deus em seu filho 

Jesus.  

Todavia, Paulo foi o primeiro discípulo com formação romana, portanto, intelectual a 

requerer publicamente o reconhecimento como apóstolo após a morte e ressurreição de Cristo, 

com uma formação intelectual diferenciada dos demais apóstolos escolhidos anteriormente, 

incentivando a outros a receberem e beneficiarem dessa titulação. 

 Em nossa sociedade contemporânea, o termo torna-se um adjetivo que qualifica 

lideranças de instituições religiosas que o utilizam para se diferenciarem em uma “hierarquia 

santa”, visando atrair e disputar entre si os leigos que poderão se fixar em uma ou outra 

instituição como fiel e assim legitimarem a partir de suas práticas religiosas o apostolado.  

Dessa maneira, as igrejas e lideranças neopentecostais estão em constante mutação, 

no que se refere aos ritos e práticas religiosas, já que essas não são perduráveis por muito 

tempo, algumas sendo extremamente efêmeras, daí a grande necessidade de inovação de bens 

simbólicos para o atendimento das demandas dos sujeitos religiosos.   

Diante do exposto, é possível afirmar que os líderes religiosos observados nesta 

investigação, tentam inovar ao utilizarem o termo de maneira qualitativa para se 

diferenciarem das lideranças tradicionais, logo, aí está à inovação constante, perpassando por 

                                                
88 Visitas aos lugares historicamente reconhecidos como lugares que Deus se manifestou, Jesus Cristo viveu, 

morreu e ressuscitou como no caso da terra Santa de Israel, Monte Moriá, Tanque de Siloé, entre outros. 
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 religioso cada vez mais errante, em constante metamorfose sacral, 

estruturando-se em um “sacerdócio profissional” já que ao mesmo tempo é profissionalizante 

dado ao aparato midiático que geram vivacidade ao imaginário dos sujeitos no 

neopentecostalismo contemporâneo.  
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Tradução: Vania Dias Mendonça e Veronica Hatako Nagae 

 

Kiyoko Higuchi – Conselheira da Igreja Messiânica Mundial 

 

A reverenda Kiyoko Higuchi nasceu na 

província de Ishikawa, em 1905. Depois 

de se formar na Universidade Feminina de 

Tóquio, atuou como professora de língua 

inglesa na mesma instituição. Em 1945, 

recebeu o Ohikari. Posteriormente, 

tornou-se ministra integrante e, em 1952, 

passou a dedicar como responsável da 

Igreja Hakuai. No ano seguinte, iniciou a 

difusão pioneira no Havaí e, em 1955, 

fundou a Igreja de Los Angeles. Em 1966, 

foi nomeada presidente da Sede Central da Igreja Messiânica nos EUA. Faleceu em 1989, em 

Los Angeles, aos 84 anos. Como pioneira da difusão mundial, traduziu a maior parte dos 

ensinamentos de Meishu-Sama que temos hoje em língua inglesa.  

Mesmo assim, não havia nada preparado antes de minha partida. Não havia livros em 

inglês, não havia nada, sabiam? Diante disso, tomei a iniciativa de preparar um pequeno 

panfleto sobre “O que é a Igreja Messiânica Mundial”, muito simples, em japonês e em 

inglês, para que as pessoas entendessem do que se tratava, mesmo que fosse só um pouco. Foi 

pensando dessa forma que fiz o panfleto e o levei comigo [para a América].  

Contudo, o material que elaborei foi, sem dúvida alguma, baseado na maneira de 

pensar do japonês, por isso não era apropriado para as pessoas de lá. No começo, eles até 

                                                
90

Publicado na revista Izunome 84 na coluna: “Minha vida com Meishu-Sama”. Texto transcrito a partir de uma 

palestra da reverenda Kiyoko Higuchi, realizada em 29/10/1985, para alunos do Kyusei Gakuin (Instituto 

Messiânico, situado em Kyoto). Revisão Gramatical: Ivna Fuchigami. 
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diziam: “Ah, você preparou um livreto muito bom!”, mas com o passar do tempo, por serem 

americanos, passaram a criticar: “Se você pensa que um panfleto como este vai fazer com que 

os americanos entendam a respeito da Igreja Messiânica, está muito enganada.” 

O material, logo de início, falava sobre o mundo espiritual após a morte, isto é, mesmo 

quando morremos, existe um mundo espiritual. Depois, eu escrevia sobre o processo de 

purificação que surge por meio do Johrei e sobre as toxinas dos remédios – enfim, explicava 

tudo, mas de uma maneira muito simples. 

Os americanos me avisaram: “Em primeiro lugar, se você mostrar esse texto a 

qualquer pessoa que seja, esbarrará nas leis que regulam o exercício da medicina. Se você 

escreve coisas como estas no final, também vai acabar tendo problemas. Você não imagina 

quão complicadas são as leis nos Estados Unidos, não é?” “Não, na verdade, não...”, respondi. 

E continuaram: “Sobre o mundo espiritual, nós, americanos, não pensamos muito sobre isso. 

Se você escrever essas coisas, vão achar que é um conto do vigário. Há quem fale sobre o 

mundo espiritual, mas a grande maioria não tem a menor ideia do que seja. Se abordar esse 

assunto, certamente, irão pensar que é conversa fiada e se afastarão”. 

Eu fiquei totalmente perdida, sabe? A partir de então, fui reescrevendo aos poucos: 

duas, três, quatro vezes. Reescrevi o texto, conversando com os americanos, ouvindo-os e 

procurando adequar o conteúdo às pessoas que vinham pela primeira vez.  

Depois disso, a difusão. 

Após essa preparação, chegou a hora de explicar o Johrei. Por que há pessoas que 

sentem dor ao receberem Johrei? Por que algumas têm febre? Primeiro, expliquei o processo 

de purificação e, depois, aos poucos, falei sobre o significado do Johrei. Afinal, do que se 

trata? A base são as nuvens existentes no corpo espiritual. Aí tive mais um problema: a ideia 

de nuvens no corpo espiritual não lhes agradava. “Onde estão essas nuvens? O que fiz de 

errado?” – esta era a primeira reação que tinham. Eu explicava, aos poucos, o que significava 

estar espiritualmente “nublado”. “Ninguém é perfeito, não é mesmo? Todos fomos criados à 

imagem de Deus, Ele é nosso modelo. Mas como não existe ninguém perfeito como Ele, não 

há como não cometer erros, não é? ” Este era o início de minha explicação. Como se estivesse 

expondo algo a uma criança, ia falando aos poucos. E, gradativamente, minhas palavras 

começaram a encontrar ressonância no sentimento dos americanos.  
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Foto 1: Valley Center, local de prática da Agricultura Natural.  

 Ao fundo, vemos um bosque de oliveiras (anos 1960) 

 

 

Espírito da Palavra e Aura 

Por exemplo, a palavra “força espiritual” [reiryoku]. Este termo corresponde à 

vibração – vibration – em inglês. Um dia, me disseram: “Acredito que a senhora esteja 

falando de vibração...” Como eu também queria entender, perguntei: “O que é vibração?” 

Através do diálogo, aos poucos, comecei a entender não só o sentimento deles, mas 

também o sentido das palavras. Depois falei sobre “aura”. As pessoas de lá conhecem esta 

palavra muito melhor do que nós, japoneses, porque muitas delas já fizeram estudos sobre o 

tema. Nos Estados Unidos, há muitas pessoas que se dedicam a isso. O que chamamos de 

“vestimenta do espírito” [reii], os americanos chamam de aura. Sendo assim, os argumentos e 

explicações que eles davam estavam sempre um passo à frente daquilo que eu dizia. Eles 

estudam com muita dedicação, aprofundando-se no assunto. Alguns chegam a dizer: “A aura 

pode possuir várias cores. Rosa, amarelo, verde mais escuro, azul mais escuro. Aqueles cuja 

aura possui um tom azul mais escuro, são bastante elevados espiritualmente. Os que são 

dotados de muito amor, possuem aura cor-de-rosa.” 
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Eu não me prendia a essas questões e, além do mais, Meishu-Sama também não 

enfatizava esses pontos. Mais importante do que isso é a intensidade, a espessura e a largura 

da Luz. Conforme o espírito vai se elevando, seu poder também se intensifica. Sendo assim, a 

pessoa passa a ser mais influente, e sua aura, mais envolvente. 

Enfim, os americanos estudam muito e se detêm bastante no âmbito intelectual. Não 

conhecem que o espírito possui uma densidade ou até mesmo que ele pode tornar-se belo. Se 

bem que, dentre eles, há aqueles que conseguem enxergar a luz. Dizem coisas como “a aura 

daquela pessoa é azul-escuro” e outras coisas. Mas, de que adianta ficar sabendo isso? Só 

serve para ficar muito bom em criticar os outros. Não é o que queremos. Expliquei o seguinte: 

com o recebimento da Luz de Deus, as nuvens vão, aos poucos, se dissipando, e a Luz se 

intensifica. Isso ocorre porque, espiritualmente, o nível da pessoa se eleva. Por esse motivo, 

sugiro que recebam Johrei. Ao recebê-lo, vão pensar: 'Isso é muito bom!  É uma Luz pela qual 

devemos sentir gratidão'. É a suprema Luz de Deus, entenderam? De qualquer modo, 

experimentem recebê-lo. A partir daí, eles começaram a receber mais Johrei e, 

consequentemente, surgiam os que diziam: “Ah, me sinto mais leve. Eu estava com dor de 

cabeça, mas passou. ” Aliás, mais do que isso, Meishu-Sama sempre nos orienta: “Seja como 

for, [o Johrei] eleva o espírito”, e entre os americanos, há muitas pessoas que sentem isso de 

fato. 

 

Revelar a postura de aprender com humildade 

Em consequência, começaram a surgir mais e mais pessoas que diziam: “Eu também 

quero receber Johrei. Quero ser verdadeiramente feliz. Quero que a Luz se intensifique em 

mim.” Iniciei, então, o curso de formação de novos membros com aqueles que passaram a 

entender o que eu estava transmitindo. Durante as aulas, a postura era de grande seriedade. Os 

americanos, quando decidem algo, se empenham de corpo e alma, com muita dedicação. 

Voltando um pouco o assunto, naquela época, nos Estados Unidos, havia muitos 

intelectuais no grupo. Eram, como se diz, “sofisticados”, no sentido de sofistas, e dedicavam-

se bastante aos estudos da lógica. Sendo assim, se o tema tratado não apresentasse certo grau 

de complexidade, não se interessavam. Apesar de tudo o que eu dizia estar relacionado ao dia 

a dia e baseado nos Ensinamentos de Meishu-Sama, eles escutavam com prazer. 

Devo deixar claro, também, que eu não conhecia muito sobre os Estados Unidos. 

Cheguei lá somente com aquilo que aprendera nos livros. Uma vez que meu conhecimento era 

pouco, fui-me aproximando com muita humildade. De verdade. “Vocês já estudaram muito 



    

Tradução: Vania Dias Mendonça e Veronica Hatako Nagae» 171 

 Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

mais coisas do que eu!”, dizia-lhes. E vinham pessoas que já tinham lido muitos livros. 

Perguntavam-me se tinha lido esta ou aquela obra, mencionando títulos difíceis. Eu só 

respondia: “Não sei muito sobre isso; esse assunto desconheço. Sei apenas sobre Meishu-

Sama, seus ensinamentos e a prática do Johrei. Isso eu sei e, nesse ponto, não perco para 

nenhum dos senhores, portanto, quero transmitir-lhes esse conhecimento. Por outro lado, 

quero pedir que me ensinem tudo o que não sei. ” Foi essa a minha postura ao relacionar-me 

com os americanos. 

Eles comentavam: “A ministra dessa igreja, mais que tudo, é humilde.” “Será que sou 

mesmo?”, eu questionava. Ao que eles replicavam: “É humilde, sim! Normalmente, quem 

chega para pregar um novo ensinamento, uma nova religião – seja americano, europeu, 

japonês etc. –, é, antes de tudo, arrogante. Ainda que sua postura tenha sido expor o que sabia, 

a senhora é humilde. Foi essa postura que mais nos cativou.” Tais palavras encheram meu 

coração de gratidão. Na verdade, eu não sabia nada mesmo! Achei que o melhor era 

relacionar-me com eles tal como eu era. Eles diziam que o que mais sentiram foi sinceridade. 

Foi, ainda, uma grande felicidade ouvir: “Seu esforço para nos fazer aprender transpira amor.” 

Pelo menos nisso fui elogiada! “Que alegria! Meishu-Sama está me ajudando!” Foi com esse 

sentimento que fiz difusão. 

 

Nobreza de Caráter e Nível Espiritual 

De que maneira devo explicar o Ohikari? – este foi o primeiro pensamento que me 

ocorreu. Entre os americanos, se a explicação tiver lógica, a aceitação é certa. São dóceis. Se 

eles não entendem algo, perguntam até entenderem. No caso do Ohikari, a pergunta era: “Por 

que, quando penduro esta medalha no meu pescoço, ela emite luz?” Essa pergunta me fez 

lembrar de quando recebi o Ohikari no Japão. Eu também gostava muito de argumentar. 

Naquela época, o ministro me disse: “Você recebe o Ohikari, coloca no pescoço e, ao fazer 

assim, a Luz de Deus é irradiada. Você não consegue ver, mas é uma luz dourada muito 

forte.” “Ah, é?”, respondi. Mas não consegui indagar mais do que isso, apesar da vontade de 

perguntar: “Por quê? Será que preciso mesmo do Ohikari para transmitir a Luz Divina?” 

Pouco depois, tive a permissão de participar de um dos encontros realizados 

regularmente com Meishu-Sama. Na ocasião, um dos presentes lhe fez uma pergunta sobre 

Arte. E a resposta foi a seguinte: “A obra de arte produzida por um artista de nível realmente 

elevado, seja uma pintura ou qualquer outro tipo de obra, tem uma força espiritual muito 

grande, que mexe com os sentimentos. Por esta razão, quando a observamos 
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concentradamente, acabamos exauridos. Isso acontece porque sua vibração espiritual é muito 

elevada. Obras de autores de nível verdadeiramente elevado, seja pintura, desenho, caligrafia, 

literatura ou qualquer outra, transmitem a vibração espiritual do artista. E, quando entramos 

em contato com estas obras, somos tomados por fortes emoções a ponto de nos sentirmos 

cansados.” O interlocutor agradeceu a explicação e Meishu-Sama, sem nenhuma afetação, 

acrescentou: “O Ohikari escrito por mim também tem esse significado. É a mesma coisa.” 

Ouvi essa orientação exatamente na época em que me questionava muito sobre o 

significado do Ohikari e isso me ajudou a entendê-lo. Afinal, o sentimento de Meishu-Sama, 

ao escrever a palavra Ohikari, era de que essa luz purificasse e salvasse a humanidade. Seu 

sentimento estava em sintonia com Deus. Como Meishu-Sama se encontra em estado de união 

com Deus, a Luz Divina penetra diretamente. Tal poder espiritual é o que eles chamam em 

inglês de vibration, vibração. Mas, trata-se da vibração do mais elevado nível. O Ohikari 

caligrafado por Meishu-Sama é muito mais elevado do que a mais elevada de todas as obras 

de arte. É algo impossível de ser expresso em palavras, pois é o amor de Deus pela 

humanidade, é a Luz repleta desse amor. E Meishu-Sama explicou isso de maneira bem 

simples. Ele orientou: “O Ohikari escrito por mim, ao ser comparado com uma obra de arte, 

possui o mesmo significado, viu? É uma questão de vibração espiritual, sabe?” Nesse 

momento, pela primeira vez, minhas dúvidas dirimiram-se completamente e fui tomada por 

uma profunda emoção. 

 

 
Foto 2: Reverenda Higuchi durante uma palestra aos membros norte-americanos.  

Valley Center (anos 1960) 
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Abnegação e Dedicação aos Estudos 

Quando cheguei aos Estados Unidos, a primeira pergunta que me faziam era sobre o 

significado do Ohikari. Imediatamente, eu retornava ao dia em que ouvi a explicação de 

Meishu-Sama. Então, esclarecendo, primeiramente, a respeito das obras de arte, falava da 

vibração espiritual contida no Ohikari, da força espiritual do amor de Deus, que deseja 

purificar a humanidade. Com esta explicação, o semblante das pessoas se iluminava! 

“Entendemos!”, diziam todos. 

A partir de então, passavam a considerar o Ohikari com toda a importância. Pensei: 

naquele dia, Deus fez com que eu tivesse a permissão de ouvir de Meishu-Sama uma 

explicação muito boa. Que felicidade! Por esta razão, em cada curso de iniciação, eu a 

utilizava sempre, para transmitir o significado do Ohikari. Mesmo assim, havia aqueles que 

não entendiam, e outros que continuavam com dúvidas. 

Porém, os que compreendiam, davam verdadeiro valor ao Ohikari, pois, este, 

realmente, é uma partícula de Deus em nós. Conferem a ele sua real importância. Pergunto-

me até hoje o que teria ocorrido se eu não tivesse conseguido explicar daquela maneira.  

A dificuldade maior que tive foi, sem dúvida alguma, com a tradução. O que é 

explicado apenas verbalmente não fica gravado no coração. Eu queria muito que os 

ensinamentos de Meishu-Sama fossem escritos. Que eles fossem impressos. Oralmente, eu já 

conseguia explicar muita coisa.  

Já que o vocabulário que se adequa aos ensinamentos de Meishu-Sama é muito vasto, 

optei por começar pela leitura de diversos livros em inglês e ir desenvolvendo, pouco a pouco, 

esse trabalho. Quando o conteúdo se tornava mais profundo, traduzir e explicar oralmente 

ficava bem mais difícil.  

Passados dois ou três anos, comecei a dedicar-me intensamente ao trabalho de 

tradução. Afinal, eram as palavras de Meishu-Sama e eu queria poder aprofundá-las e 

transmiti-las melhor. Mas eu jamais poderia empregar um inglês medíocre, até porque, os 

falantes da língua inglesa são, conhecidamente, muito rigorosos no que diz respeito ao uso do 

idioma.  

Nessa ocasião, encontrei uma pessoa que falava, fluentemente, francês, alemão, inglês 

e as línguas oficiais da Suíça, que, além do francês e do alemão, são o italiano e o romanche. 

Essa pessoa passou a me ajudar a traduzir os ensinamentos para o inglês.  

Segundo ela, “o inglês era o idioma mais difícil e também o mais recompensador”. Ela 

dizia que o inglês é interessante porque podemos apresentar os significados detalhadamente. E 
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justamente por isso ele é tão difícil.” Conversando com ela, eu ia confirmando se a expressão 

que eu estava usando comunicava adequadamente o sentido que eu queria transmitir. Através 

desses diálogos, eu aprendi muito. Na verdade, qualquer pessoa aprende quando está 

começando, não é? 

A tradução literal faz com que o sentido em inglês fique superficial e, dependendo do 

caso, com que ele até se perca. Se quisermos fazer uma explicação ou tornar claro o sentido 

em inglês, é preciso adaptar as palavras de forma que obtenhamos um texto nos moldes do 

que um falante de língua inglesa pensaria. Procedendo dessa maneira, teremos uma tradução 

muito mais próxima do japonês. E eu só descobri isso depois de penar e estudar muito – do 

contrário, nunca teria compreendido tal fato. Recebi muitas críticas por isso, porém, pessoas
91

 

que entendiam inglês, me diziam: “Com esta tradução, finalmente, estou começando a 

compreender o profundo sentido das palavras de Meishu-Sama.” 

 

Praticar e Manter Acesa a Chama da Fé 

Enfim, ao longo do tempo, muitas coisas ocorreram, e eu me retirei da linha de frente 

da difusão. Agora, dedico-me à elaboração de um dicionário de termos messiânicos. Além 

disso, se eu tiver permissão, e tudo indica que terei, desejo traduzir, pouco a pouco, os pontos 

principais dos ensinamentos que publicamos com aquelas adaptações às quais me referi 

anteriormente.Para tanto, preciso viver mais um pouco. Bem, o meu desejo é viver até os 90 

anos – preciso empenhar-me! E obrigada por me ouvirem! 

Hoje, o que mais queria transmitir a vocês é o seguinte: o desejo de levar Meishu-

Sama e os ensinamentos da Igreja Messiânica ao maior número de pessoas possível é muito 

importante. De fato, é um sentimento imprescindível. Contudo, não podemos apenas 

reproduzir o que ouvimos. É necessário assimilar o conteúdo e praticá-lo. Vivenciando-o, 

nascerá o ardor e a paixão pelo que se faz. A verdadeira paixão. Mais do que ter muito 

conhecimento, o ideal é ter paixão, nem que seja por uma ou duas coisas que aprendeu e 

praticá-las a ponto de poder dizer: “Eu mudei, realmente, graças a tal prática. Meishu-Sama 

me conduziu dessa forma! Eu desejo transmitir o sentimento dele!” 

Agindo dessa maneira, nós nos tornaremos grandes mensageiros de Deus e de Meishu-

Sama. Gostaria que possuíssem uma fé fervorosa, que os leve a partir para a ação. Este é meu 

maior desejo! Vocês são importantes discípulos de Meishu-Sama. Portanto, não se deixem 

                                                
91 N.T.: Não está claro no original, mas a reverenda Higuchi, provavelmente, está se referindo aos japoneses que 

compreendiam inglês. 



    

Tradução: Vania Dias Mendonça e Veronica Hatako Nagae» 175 

 Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

abater, pensando que não são suficientemente inteligentes. Devem ter a convicção de que são 

discípulos preciosos dele. E colocar esse sentimento em ação. Quero que tenham o desejo de 

se tornarem ministros, que arregacem as mangas e coloquem a mão na massa.  

 

 
Foto 3: Reverenda Higuchi em um encontro com membros americanos em caravana ao Japão. Solo 

Sagrado de Kyoto, diante do Shunjyu-an (Vila Primavera-Outono) (anos 1960) 
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Introdução  
 

A obra messiânica no Brasil já ultrapassou meio século de existência. Olhando para 

trás e contemplando o seu desenvolvimento, percebemos que ela cresceu tal qual um bambu, 

com seus nós bem nítidos. Verificamos também que as etapas do seu crescimento 

acompanham as décadas históricas e, por isso, este foi o critério que adotamos na preparação 

deste resumo. Assim, apresentaremos os fatos marcantes da história da IMMB nas cinco 

últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI. Devido aos limites desse 

trabalho, iremos nos limitar aos eventos marcantes a nível nacional, conscientes de que a 

história de cada região, de cada cidade ou até mesmo de cada messiânico contém tantos fatos 

interessantes, místicos e surpreendentes, que cada um deles mereceria uma história própria.  

 

O sumário dessa pesquisa ficou assim: 

 

A década de 1950 - Prelúdio histórico da IMM no Brasil – Os primeiros a serem enviados 

pelo Japão. A Coluna de Salvação do Johrei e a livre ação pioneira individual; o caminho de 0 

a 350 membros outorgados no Brasil. 

 

A década de 1960 – A unificação da orientação: Preparação para a construção da Sede 

Central do Brasil, em espírito e matéria – A 1ª direção central; as duas primeiras turmas de 

ministros enviadas pelo Japão; a 1ª grande autoridade da IMM a visitar o Brasil: o Presidente 

Mundial Shigueru Fujieda; a construção dassedes centrais provisória e definitiva. 

Compreendendo a salvação pelo servir com as próprias mãos. O número de membros chega a 

10.000. 
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A Década de 1970 – Consolidação e expansão: Consolidando a obra no sul e no sudeste 

(incluindo Brasília) e expandindo ao norte-nordeste. As ações pioneiras nas colunas de 

salvação do Belo e da Agricultura Natural: a criação da Fundação Mokiti Okada – MOA e da 

MGC, Ltda. (futura Korin). As exposições internacionais de Arte e as aulas de Ikebana 

Sanguetsu à sociedade brasileira. A presença da 3ª Líder Espiritual. Os membros alcançam a 

marca dos 80.000. 

 

A Década de 1980 – A Grande Construção: O Ed. Mokiti Okada e mais dez grandes 

templos. Prelúdio da salvação ultrarreligiosa: as Jornadas Científicas sobre o Johrei. O 

número de membros dobra e chega a perto de 160.000. 

 

A Década de 1990 – A construção do Protótipo do Paraíso do Brasil. A preparação da 

construção do Solo Sagrado de Guarapiranga e o usufruto de sua concretização. A 

compreensão da salvação pela prática do Donativo. O número de membros continua a dobrar 

e ultrapassa 320.000. 

 

A Década de 2000 – A expansão com visão ultrarreligiosa. O Novo Sistema de Expansão 

baseado em Johrei Centers e Centros de Aprimoramento. A criação da Faculdade Messiânica. 

 

 

A década de 1950 - Prelúdio histórico da IMM no Brasil 

Nossa história começa com a chegada dos primeiros membros japoneses que 

aportaram ao Brasil, inicialmente sem nenhuma ação concreta de difusão. O primeiro 

messiânico a pisar em terras brasileiras foi o deputado federal Kaju Nakamura, que aqui 

esteve em 1951, temporariamente, como membro da comissão do governo japonês enviada ao 

Brasil, para concluir o convênio de imigração em 1951.
93

 

O segundo a chegar, em 1953, foi um senhor cujo nome seria Wataru Nakata, 

outorgado entre fevereiro e maio de 1950, na Igreja de Hiroshima, pelo Reverendo Katsuiti 

Watanabe, que imigrou para o Brasil  como  agricultor. Sua data de chegada é ignorada. O 

que se sabe é que depois da segunda guerra mundial, o primeiro navio de imigrantes 

japoneses para o Brasil chegou ao porto de Santos em janeiro de 1953, trazendo 51 jovens 
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solteiros e Nakata pode ter estado entre eles. No jornal da AAPC (Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de Caraguatatuba), na edição março/abril de 2008, página 8, 

seção Aniversariantes do Mês, consta como aniversariante em 22 de abril, o sr. Wataru 

Nakata. Anos depois, um senhor que disse chamar-se Nakata procurou Watanabe para trocar o 

seu Ohikari que já estava bastante danificado. As letras de seu Ohikari eram “Daijoriki”. 

Aparentava 50 anos de idade, tinha estatura alta e era magro. Relatou nessa ocasião que, aqui 

no Brasil, sofreu de lepra, apendicite e malária, mas conseguiu superar tudo com auto-Johrei. 

Por causa da lepra,havia perdido uma das orelhas. 

A terceira a chegar foi Teruko Sato. Ingressando como imigrante em novembro de 

1954, foi a primeira a vir para fazer difusão fixando-se, no início, no Amazonas. Trouxe uma 

foto não litúrgica de Meishu-Sama ao lado de servidores, um livro de ensinamentos e 10 

“ohikari”. Porém não os outorgou, pois não falava bem o português e não sabia explicar as 

aulas. A partir de 1956, juntou-se aos ministros que haviam chegado ao Brasil em 1955 e 

participando ativamente da difusão desde então. Esteve no Paraná e em São Paulo, retornando 

ao Japão anos depois. 

 Em agosto de 1955 chega o primeiro jovem ministro vindo do Japão, Nobuhiko 

Shoda, 26, que veio acompanhado de um jovem missionário, Minoru Nakahashi, 19. Não 

vieram enviados pela direção geral da igreja no Japão, mas pelas igrejas às quais pertenciam. 

Tendo estudado línguas na Universidade de Tóquio e servido na casa de Meishu-Sama de 

1951 a 1953, Shoda viajou ao Brasil com apoio de um membro que, ao sonhar com ele 

viajando de navio para fora do Japão, vendeu um terreno que possuía e lhe entregou o valor. 

Trouxe 300 ohikaris e algum dinheiro oferecido por outros membros de sua igreja, fixando-se 

inicialmente num pequeno quarto alugado em Guarulhos, SP. 

No mês seguinte, Nakahashi viaja a Belo Horizonte a fim de encontrar-se com Otsuo 

Baba, que seria o 1º membro outorgado no Brasil. Depois de ler o Alicerce do Paraíso em 

japonês em cinco dias, Otsuo Baba e esposa recebem o “ohikari” em 15/09/1955 – 1ª outorga 

no Brasil. Logo passam a ministrar Johrei nos filhos e conhecidos. Nakahashi fica até 

novembro e, devido à perseguição religiosa motivada pelas curas que surgiam, muda-se para 

Curitiba, onde morava uma das filhas de Otsuo, Laurinda Katahira, acompanhado de outro 

filho de Baba, Sadao Baba. No Paraná a obra se expande por Londrina e outras cidades, 

retornando Nakahashi a São Paulo pouco tempo depois. O primeiro ano de difusão se encerra 

com 3 membros, 2 Núcleos de Johrei e alguns episódios de prisão motivados pelas curas 

alcançadas. 
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A expansão pioneira prossegue com a chegada em São Bernardo do Campo (SP) do 4º 

pioneiro japonês, o membro Kenity Kato, em 1957. Neste ano, já haviam sido outorgadas no 

Brasil 56 pessoas.  

No início do ano seguinte chega o 5º pioneiro vindo do Japão, o ministro integrante 

Katsumi Morimoto, mais tarde, Katsumi Kogure. Vindo também através do processo de 

imigração, como os anteriores, é recebido por Kato em sua casa, partindo em seguida para 

servir junto com os demais no Paraná. Vindo em direção contrária, o professor universitário 

Shigueru Watanabe, outorgado no Paraná, muda-se para São Paulo e passa a atender uma 

média diária de 70 pessoas em sua casa, na Mooca, movimento que provoca o retorno de 

Kogure, meses mais tarde, a São Paulo. Na década de 1960, Kogure, depois de anos servindo 

no Brasil, muda-se para os EUA onde reside até hoje. 

Em 1959 chega o 5º ministro enviado pelo Japão, Kasuro Hossono e no ano seguinte o 

6º, Morihiro Hirata, e o 7º, Katsumi Yamamoto. Assim, a década de 1950 se encerra com 353 

membros e 13 locais para a difusão do Johrei.  

Cabe aqui destacar que essa etapa foi fortemente marcada pelas curas alcançadas com 

a prática do Johrei, muitas das quais em pessoas desenganadas pela medicina. Os próprios 

pioneiros vindos do Japão haviam ingressado na carreira missionária devido às suas 

experiências na saúde de si ou de familiares. O alicerce da fé dos messiânicos brasileiros foi 

formado pelas suas experiências de curas físicas através do Johrei.  

 

 

A década de 1960 – A unificação da orientação: Preparação para a 

construção da Sede Central do Brasil, em espírito e matéria. 

Esta etapa pode ser dividida em duas metades: a primeira se relaciona com a 

construção da Sede Central Provisória (o antigo galpão) e a segunda, à construção da nave 

definitiva, que existe até hoje. 

Enquanto as filas de frequentadores aumentavam nas 13 unidades existentes e se 

espalhavam nos Estados do Paraná e São Paulo, Shoda, considerado pelos missionários como 

o responsável pelas atividades no Brasil por ser o mais antigo e experiente, preocupava-se 

com a unificação da orientação. Por essa razão, Shoda muda-se de Curitiba para São Paulo em 

maio de 1961 e começa a trabalhar com o espírito de Sede Central. Sua intuição mostrava que 

São Paulo era a cidade mais adequada a receber a sede da Obra Divina no Brasil.  
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Em outubro, Shoda, Nakahashi e Hosono viajam ao Japão com passagens pagas por 

Teruko Sato (que juntara seus donativos para essa finalidade) a fim de participarem da 

inauguração do Kyusei Shinden, o novo prédio do altar e liturgia do Templo Messiânico de 

Atami, construído sob orientação da Segunda Líder Espiritual, Nidai-Sama. Nessa ocasião, 

encontram-se com Nidai-Sama para relatar a situação das atividades no Brasil e recebem 

autorização para a implantação de uma Sede Central no Brasil. O recém criado Departamento 

Internacional, chefiado pelo Reverendo Masahisa Katsuno, designa então a primeira direção 

executiva do Brasil perante a Sede Geral: M. Katsuno, Presidente, N. Shoda, Diretor 

Representante, K. Hosono e M. Nakahashi Diretores Executivos. 

No início do ano seguinte, 1962, Katsuno
94

 vem ao Brasil para instituir a sede 

provisória da difusão no Brasil e, logo em seguida, no mês de julho, desembarca no porto de 

Santos a 1ª turma de seminaristas enviada pela Sede Geral do Japão, composta por Noboru 

Kambe (27), Massao Goto (23), Tetsuo Watanabe (22), Hitoshi Nishikawa (21), Mitsuhiro 

Omae (20), Mitsuo Nakahashi (19), irmão mais novo de Minoru Nakahashi, Isao Yokoyama 

(19) e Sayohiko Asami (18); dois meses depois chega Kunji Okada. A sede provisória 

funcionou numa casa alugada no Jardim Paulista, transferida mais tarde para o bairro da 

Aclimação. 

O ano de 1963 trás um novo sistema de difusão da Sede Geral para acompanhar as 

igrejas do exterior, vinculando as sedes centrais dos EUA, Brasil e Havaí ao comando de 

Masahisa Katsuno (Representante dessas três sedes perante o Departamento Internacional da 

Igreja no Japão). Nessa altura, a porcentagem dos membros sem descendência japonesa já era 

de 50%. 

A partir do ano de 1964, a Sede Central passou a desenvolver a prática de lançar uma 

diretriz por ano, e o Brasil inteiro atuar com base nela. A primeira foi: “Ano da Preparação. 

Praticar a Fé no Trabalho.” Acredita-se que “ano da preparação” se refira à futura 

inauguração da Sede Central.  

No dia 02/02/1964 acontece a compra do terreno da atual Sede Central do Brasil, na 

Rua Morgado de Mateus, 77. Era um terreno de 1600 metros quadrados com um sobrado na 

frente e uma grande área livre atrás. Nessa área livre foi construído um galpão para abrigar a 

nave da futura sede provisória, ficando o sobrado como moradia do Reverendo Shoda. Nesse 

galpão eram realizados os Cultos e a ministração de Johrei. O local era bem espaçoso, 

podendo abrigar, num culto, cerca de 3000 pessoas. A construção contou com a dedicação 

                                                
94 Falecido em 04/08/2002. 
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incansável de membros que colaboravam oferecendo donativos, dedicação braçal e materiais 

de construção. Houve até quem largasse o próprio emprego para se entregar de corpo e alma 

nessa construção, dedicando até tarde da noite.  

O registro foi aprovado em 21/02/1964, dia em que a Sede Central do Brasil é, 

portanto oficializada. Esse registro unificou todos os registros jurídicos das unidades até então 

existentes. A razão social da Igreja ficou sendo Igreja Messiânica Mundial – Sede Central do 

Brasil. Masahisa Katsuno assume como superintendente, Nobuhiko Shoda, como diretor 

representante, e Minoru Nakahashi, Kazuro Hossono, Morihiro Hirata e Katsumi Yamamoto, 

como diretores executivos.  

Adquirido o terreno e legalizada a Sede Central, faltava dar um grande passo inicial 

para a preparação. Isso aconteceu com a realização do Primeiro Congresso Messiânico do 

Brasil, em 5 de julho do mesmo ano. Como preparação para esse congresso, e também por 

sentir que os jovens ministros que haviam vindo para o Brasil tinham pouca experiência 

pastoral, o reverendo Katsuno viajou mais de 5.000 km para conhecer os diversos pontos de 

difusão no Brasil, levando o jovem ministro Tetsuo Watanabe como motorista, a fim de 

transmitir-lhe o espírito de difusão aprendido com seu mestre, o Revmo. Katsuiti Watanabe, 

pai de Tetsuo, que se tornaria,12 anos depois, presidente da Igreja brasileira. Dez dias após o 

Congresso, Tetsuo Watanabe parte para o Rio de Janeiro para iniciar ali a difusão. A expansão 

da difusão no Rio de Janeiro repercutiria na expansão das outras regiões na década de 1970, 

como veremos mais adiante. 

O ano de 1965 se inicia com o Reverendo Katsuno recebendo das mãos da 3ª Líder 

Espiritual a Imagem a ser entronizada na futura Sede Central. Esta cerimonia seria realizada 

pelo Presidente Mundial, Revmo. Shigueru Fujieda, que faria uma visita memorável ao Brasil 

ao longo do mês de julho. Nessa ocasião, foram realizadas quatro cerimonias em dois dias: o 

Culto de Entronização da Imagem da Sede Central do Brasil, ainda no galpão provisório, em 

17/07, o Culto de Inauguração na manhã de 18/07, em dois horários com o total de 6.000 

pessoas, e o Congresso Messiânico no Ginásio do Ibirapuera, no mesmo dia à tarde, com 

16.000 participantes. Ao longo de sua estada de 20 dias no Brasil, o Presidente Fujieda 

realizou a mais intensa programação já feita por uma autoridade da igreja de sua envergadura, 

encontrando autoridades de diversos níveis, visitando cidades e instituições, realizando até 

uma outorga para 100 novos membros no seu último dia no Brasil. 

Em setembro de 1967 começa a construção da atual nave da Sede Central, que é 

inaugurada em 15/05/1969. Neste ano, chega ao Brasil a 2ª turma de ministros enviados pelo 
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Japão: Sadao Yamashita, Katsuyuki Moryama, Hidenari Hayashi, Mikio Takase, Masahito 

Ono,Hajime Tanaka, Norio Shirasawa, Takeo Saito e Yoshihei Yassue, que segue para a 

Argentina. 

Assim, a década de 1960 se encerra com mais de 10.000 membros e 58 unidades 

religiosas. 

 

 

A Década de 1970 – Consolidação e expansão 

Esta década se inicia com dois fatos marcantes na história da Igreja Messiânica 

Mundial, no Japão. Em 05/10/1971 é inaugurado o Santuário Komyo, no Shinsen Kyo, o Solo 

Sagrado de Hakone e, nesse mesmo santuário, em 15/06/1972, é realizado o culto de fundação 

da Academia Kado Sanguetsu-Ryu do Japão. Ambas as cerimonias foram  oficiadas pela 3ª 

Líder Espiritual. 

No Brasil, o ano de 1970 registra a qualificação sacerdotal de Teruko Sato como 

Ministra Dirigente (Reverenda) da IMM, 15 anos depois de aqui ter chegado para servir na 

difusão. Nesse ano, Ricardo Maruishi, que mais tarde também se tornaria ministro dirigente, 

parte ao Japão a fim de se preparar para realizar um trabalho que dura até hoje: a tradução 

para o português dos cinco volumes da coletânea Alicerce do Paraíso. Ainda nesse ano, parte 

para o Japão a 1ª turma de seminaristas brasileiros, com cinco componentes, onde ficariam 

por dois anos. São eles: Eduardo Yoshikatsu Inoue, Júlio Barbieri Jr. (ambos já falecidos), 

Manabu Yamashita, Arlindo Sakamoto, e Kenity Yoshida.  

O fato mais marcante do ano de 1971 é a criação da hoje conhecida Fundação Mokiti 

Okada. Registrada em 19 de janeiro daquele ano com o nome de Fundação Messiânica do 

Brasil, teria seu nome mudado, dez anos mais tarde (30/04/1981) para Fundação Mokiti 

Okada – MOA. Esta nova denominação, além de permitir um descolamento da imagem 

religiosa contida na palavra “messiânica”, seguiria a tendência adotada pela MOA 

International (Mokiti Okada Association).   

Em julho de 1972, a IMMB recebe a visita do então presidente mundial, o Revmo. 

Naoyuki Kawai (mais tarde Teruaki Kawai), que veio preparar a futura primeira visita da 

Líder Espiritual ao Brasil e incentivar as ações da fundação recém-criada no Brasil. Além das 

visitas às autoridades, ele realizou um aprimoramento para 3.000 missionários na Bienal de 

São Paulo.  
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No mês de novembro desse ano eclodiu uma purificação na direção da Sede Central do 

Brasil, que resultaria na expulsão do então secretário geral Minor Fjii e de um de seus 

diretores, Minoru Nakahashi. Além da suspensão das funções, foi determinada a exoneração 

do sacerdócio a bem do serviço, sendo cassadas as qualificações sacerdotais de Fuji, como 

ministro-adjunto, e de Nakahashi, como ministro dirigente. Mais tarde ambos criaram 

dissidências. Este transtorno trouxe, porém, um grande benefício à IMMB: a mudança dos 

estatutos criando a Assembleia Geral de Representantes dos Membros para as decisões mais 

importantes, como a indicação do Conselho Deliberativo (que nomeia o presidente da 

instituição) e a alienação de bens, evitando assim a ingerência de elementos estranhos à 

comunidade messiânica brasileira.  

Em 06 de novembro de 1973, a Fundação Mokiti Okada – MOA realiza a 1ª 

Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão, reunindo expoentes da pintura brasileira e japonesa 

em uma mostra conjunta e percorrendo três cidades importantes dos dois países. Esta 

exposição transformou-se numa série que adentrou na década seguinte, sendo a sétima e 

ultima realizada em maio de1985. Nesse ano de 1973 também se iniciam as aulas de Ikebana 

Sanguetsu, apenas para o público interno, no formato de cursos livres, pois a Academia 

Sanguetsu de Vivificação pela Flor só seria criada no ano seguinte, em 13 de novembro de 

1974. Também em 1974, em 20 de março, seria criada a MGC (Messianic General Company) 

em SP, precursora da Korin Agricultura Natural. 

Contudo, o fato mais marcante do ano de 1974 foi a primeira visita de um Líder 

Espiritual ao Brasil. De 8 a 18 de setembro, a IMMB recebeu a presença da Kyoshu, Itsuki 

Okada, que realizou uma intensa programação nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília e uma rápida visita a Santos, onde inaugurou uma exposição de xilografias Ukiyo-ê. 

Porém, sua atividade mais importante foi a participação no Congresso Messiânico no 

Pavilhão de Convenções Anhembi, que recebeu 3.296 participantes para homenagear os 

pioneiros e assistir a 1ª outorga de títulos de ministro aos missionários que já estavam 

desempenhando essa função. Cabe aqui registrar a presença, na comitiva, do pioneiro do 

Japão,Reverendíssimo Katsuiti Watanabe, então Conselheiro da Sede Geraldo Japão. 

A Líder Espiritual ainda retornaria nesta década ao Brasil, em 1977, participando de 

outro congresso, dessa vez no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, onde reuniu 

16.000 pessoas e de uma conferência para 3.500 missionários no Palácio de Convenções do 

Anhembi, em São Paulo. Em Brasília, a Kyoshu inaugurou a Igreja local, um magnífico 

projeto de cúpula piramidal, adaptado ao estilo da arquitetura brasiliense. 
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No ano de 1976 três fatos se destacam na história da IMMB. O primeiro ocorre em 5 

de março, data em que a imagem de DAI-KOMYO-SHIN-SHIN é entronizada no altar da 

Sede Central, em substituição à anterior KOMYO. A partir de então, as imagens de todas as 

unidades são gradativamente substituídas para esse novo formato. O segundo fato é o início 

da Era Watanabe com a nomeação do Reverendo Tetsuo Watanabe para Presidente da IMMB, 

em 7 de setembro de 1976, cargo que ocuparia por trinta anos, já que se tornaria Presidente de 

Honra em 2006, cargo que ocupa até hoje. O terceiro fato que se destaca nesse ano é a criação 

do órgão que dirigiria a obra messiânica na América Latina por muitos anos, na época 

denominado de CENDAL - Centro de Difusão para a América Latina - dirigido pelo 

presidente anterior da igreja, reverendo Morihiro Hirata.  

A década de 1970 se encerraria, no nível da Sede Central, com a compra do terreno ao 

lado da antiga sede, onde seria construído o Ed. Mokiti Okada e o início do grupo de estudos 

científicos com médicos messiânicos cujo objetivo era acompanhar os milagres alcançados 

pelo Johrei. 

Todavia, em nível nacional, esta década seria marcada pela expansão às regiões norte-

nordeste e centro-oeste, sendo a Luz e os Ensinamentos levados por messiânicos oriundos, em 

sua maioria, do Rio de Janeiro, onde ainda reverberavam os sons da antiga capital do Brasil, 

substituída, na década anterior, pela jovem Brasília. 

Segundo relato do reverendo Katsumi Yamamoto, após a ida de Watanabe para a 

frente de expansão no Rio de Janeiro, iniciou-se efetivamente a expansão da fé messiânica em 

âmbito nacional devido à movimentação dos membros cariocas pelo país, incentivados pela 

orientação de Watanabe acerca da difusão nacional e mundial. Ele divide em quatro os fatores 

formais responsáveis por esta expansão: a) membros outorgados no Rio de Janeiro que 

retornavam à sua cidade natal, ou se mudavam para outros estados; b) membros e/ou parentes 

militares transferidos para outros estados (lembremo-nos que estávamos no período dos 

governos militares); c) profissionais liberais transferidos para outros estados; d) funcionários 

públicos transferidos a trabalho (especialmente para a nova capital do país, fundada quatro 

anos antes). 

Após listar os fatores acima, Yamamoto declara que, na verdade, foi o Johrei que 

trouxe toda essa expansão em solo brasileiro, devido às curas extraordinárias. Por outro lado, 

não deixou de acrescentar que a maneira de expandir de Tetsuo Watanabe diferia da adotada 

pelos demais ministros japoneses. Além de ter partido para a cidade do Rio de Janeiro, onde 

não havia messiânicos, teve de concentrar seus esforços na divulgação entre os brasileiros, já 
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que havia pouquíssimos descendentes de japoneses na cidade. Essas constatações do 

Reverendo Yamamoto podem ser confirmadas neste breve resumo do início da difusão do 

Johrei nas regiões norte e nordeste: 

- Maranhão - O primeiro estado da região norte-nordeste a ser iluminado pela luz do 

Johrei. Em março de 1967, o clínico-geral, Dr. Elídio e Laís Guarçoni, outorgados no Rio em 

1966, após a cura da asma de sua terceira filha, mudam-se para Colinas, a 500 km de São Luís 

e iniciam a difusão do Johrei. 

- Piauí – Em 1969, Plínio Vaz da Costa, residente em Teresina, curou-se do Mal de 

Chagas recebendo Johrei no Rio de Janeiro e depois de receber o Ohikari em São Paulo, onde 

havia procurado tratamento, retornou a Teresina onde começou a ministrar Johrei.   

- Pará – Em novembro de 1969, Zanoni A. A. Gomes, outorgado em março daquele 

ano em Santo André, (SP), inicia a ministração do Johrei em Salinópolis, cidade de veraneio a 

200 km de Belém, onde a atividade se iniciaria quatro anos depois, em 1973. 

- Pernambuco – Em dezembro de 1969, Antônio Januário e Marina da Silva, 

outorgados no Rio de Janeiro e em férias no Recife, começam a difusão do Johrei e 

encaminham Apolônio Serafim da Silva, pernambucano que, após receber Ohikari no Rio de 

Janeiro, se torna pioneiro no estado. 

- Ceará – Em dezembro de 1969, Antônio José Soares, outorgado em julho na cidade 

de Paranavaí (PR), militar reformado que voltara a residir em Fortaleza, inicia a difusão do 

Johrei em sua casa no bairro Antônio Bezerra. 

- Bahia – Em janeiro de 1971, Anôuca Coelho, senhora baiana outorgada no Rio de 

Janeiro, inicia a difusão do Johrei em Salvador. 

- Amazonas – Em 1971, Cleia Guedes Cantanhede, outorgada no Rio de Janeiro em 

1970 após a cura de um reumatismo, inicia a ministração de Johrei em Manaus. 

- Rio Grande do Norte – Em 1972, Octacília Pereira da Silva, outorgada no Rio de 

Janeiro em 1965 após a cura de câncer nos ovários, inicia difusão do Johrei em Eduardo 

Gomes (hoje Parnamirim), cidade a 20 km de Natal, na casa de sua filha, para onde o marido, 

militar, havia sido transferido.   

- Acre – A ministração do Johrei se inicia em 1973 pelas mãos da filha (Maria) da Sra. 

Alzenir de Souza Fernandes, que foi outorgada no Rio de Janeiro após a cura de uma doença 

nervosa, que sofria desde a juventude.  

- Amapá – Em 1973, Luiza da Silva Almeida, residente e outorgada em Belém, inicia 

a ministração de Johrei na casa de sua filha, que morava em Macapá. 
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- Paraíba – Em fevereiro de 1976, Angelina Gervasi, paraibana outorgada no Rio de 

Janeiro, inicia a difusão do Johrei na cidade de Várzea Nova, a 255 km de João Pessoa, para 

onde retornara após a sua outorga.  

- Roraima – Em março de 1979, Glauco e Alice Falcão de Araújo, outorgados no Rio 

de Janeiro, iniciam a ministração do Johrei em Boa Vista, na garagem do quartel para onde 

ele havia sido transferido. 

Em Rondônia, a difusão do Johrei seria iniciada em Porto Velho em julho de 1980, 

pelas mãos de Terezinha Anconi do Nascimento, outorgada em Goiânia (GO). 

A década culminaria com um grande evento: a Cerimonia de Consagração do terreno 

do futuro Solo Sagrado reuniu em Guarapiranga, no dia 11 de agosto de 1979, o 

impressionante número, para a época, de 42.000 pessoas, com a presença do então presidente 

da Comissão de Assuntos Externos da Igreja do Japão, reverendo Akishigue Matsumoto. 

A década se encerraria com o total de membros alcançando a marca de 80.000. 

 

 

A Década de 1980 – A Grande Construção 

Esta década marcou o início da construção das sedes próprias nos locais onde o 

número de membros e a projeção na sociedade local não permitiam mais a improvisação. A 

utilização de casas residenciais alugadas ou pequenos prédios reformados não atendia mais às 

necessidades de uma comunidade messiânica com novas demandas. À prática do Johrei, fator 

básico e decisivo para a grande expansão no país, somavam-se outras práticas também 

indispensáveis para a criação da cultura espiritualista proposta pelo fundador Meishu-Sama. 

As matrículas nos cursos de Ikebana Sanguetsu solicitavam mais salas de aula, bem como a 

formação de jovens e de novos membros e o seu contínuo aprimoramento. À medida que a 

comunidade messiânica se tornava mais complexa e numerosa, as novas atividades requeriam 

mais espaço para a sua realização, especialmente o tamanho da nave, onde as cerimonias eram 

realizadas. Não apenas os cultos mensais de agradecimento, mas os ritos de passagem 

tradicionais, como a apresentação de crianças (assemelhada ao “batismo” cristão), os 

casamentos, as apresentações artísticas, etc. não podiam mais ser realizadas nas pequenas e 

improvisadas naves de então. Foi assim que surgiram novos templos, projetados 

especificamente para abrigar todas essas atividades. Incluindo o Solo Sagrado de 

Guarapiranga, que seria construído na década seguinte, não haveria erro se afirmássemos que 

a Era Watanabe foi a Era da Construção. Esta característica da obra de Watanabe ficou 
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evidenciada quando, poucos anos depois de sua ida para o Rio de Janeiro, em 1968, ele 

construiu o primeiro templo, no bairro do Grajau, com recursos da própria comunidade 

messiânica carioca. 

A década da construção iniciou-se com o lançamento da Pedra Fundamental do templo 

que seria a sede regional do estado de São Paulo, hoje o C.A. Vila Mariana, em 16 de março 

de 1980. Seis meses mais tarde, em 11 de setembro, seria lançada a Pedra Fundamental do Ed. 

Mokiti Okada, a magnífica Sede Central do Brasil, no mesmo local da antiga Sede Provisória, 

agora ampliado com os terrenos vizinhos.  

Ao longo da década, seriam construídos os templos das capitais dos estados do Paraná, 

Minas Gerais, Maranhão e Rio de Janeiro (ampliação do antigo templo existente) e nas 

cidades paulistas pioneiras de Campinas e Rio Claro, além do também pioneiro bairro do 

Tatuapé, da cidade de São Paulo. A escolha desses locais foi determinada pelo crescimento e 

pelo esforço pioneiro local. Assim, acrescentando-se o templo de Brasília, o único construído 

na década de 1970, a IMMB encerrou a década de 1980 com dez sedes próprias adaptadas ao 

amadurecimento das atividades no território brasileiro.  

Outra marca da década foram as atividades de pesquisa científica sobre os resultados 

do Johrei, na esteira da criação da MOA International, associação criada em 1981 por Teruaki 

Kawai, no Japão, após a sua saída como Presidente Mundial da IMM. No Brasil, nesse 

mesmo ano, foi formada uma comissão de especialistas com o objetivo de criar um centro de 

pesquisas e, no final do ano seguinte, dois médicos foram contratados para essa finalidade. Ao 

longo da década, seriam realizadas diversas Jornadas Científicas sobre o Johrei reunindo 

profissionais da área da saúde, o que resultou na criação do Setor de Saúde da Fundação 

Mokiti Okada – MOA. 

Porém, o evento religioso mais significativo da década foi a terceira visita missionária 

da Líder Espiritual, que realizou uma grande atividade no terreno do futuro Solo Sagrado de 

Guarapiranga para 50.000 pessoas. Fazia parte de sua comitiva o Sucessor ao trono de 

Kyoshu, o Reverendo Yoiti Okada, pela primeira vez no país, e o então Presidente Mundial, 

Yasushi Matsumoto. Foi nessa cerimonia que a Kyoshu comunicou a todos a sua autorização 

para a construção do Solo Sagrado do Brasil, atendendo a um pedido feito, no mês de junho, 

pelo Conselho Deliberativo brasileiro. Essa autorização deu início à fase de projeto 

paisagístico e arquitetônico do Solo Sagrado e se concretizaria com o lançamento da Pedra 

Fundamental em 17 de setembro de 1989, perante 12.000 messiânicos emocionados.  
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Ao final da década de 1980, a IMMB já contava com a dedicação de 155.864 

membros.  

 

 

A Década de 1990 – A construção do Protótipo do Paraíso do Brasil.  

A última década do sec. XX foi fortemente marcada pela mobilização dos messiânicos 

em torno da implantação, construção, inauguração e o começo do funcionamento do Protótipo 

do Paraíso do Brasil. Fora desse escopo, pouco há o que destacar além da continuidade da 

Campanha da Grande Construção com a edificação de sete grandes templos (São Vicente, S. 

J. do Rio Preto, Pres. Prudente, Araçatuba, Londrina, Recife, e Manaus) e das pesquisas 

científicas sobre o Johrei. Em 1990 e 1992 a Fundação realizaria o 6º e o 7º Salão Brasileiro 

de Arte, respectivamente, encerrando a fase de exposições de pintura de grande magnitude.  

Portanto, como a temática do Solo Sagrado de Guarapiranga envolveu, praticamente, 

toda a década de 1990, aqui resgatamos as suas datas principais: 

- 25/09/1974 – Aquisição do terreno. 

- 20/12/1973 – 1º grupo de voluntários messiânicos a servir no local, para limpar o 

terreno em torno da casa que lá existia e era moradia do zelador,  

- Junho/1977 e 1978 – Festas juninas que congregavam uma média de 9.000 pessoas. 

- 11/08/1979 - Cerimônia de Consagração do Terreno, com Rev. Akishigue 

Matsumoto, presidente da Comissão de Assuntos Externos da IMM. 

- Julho/1985 – Encontro do Conselho Deliberativo da IMMB com a Líder Espiritual, 

no Japão, a fim de solicitar permissão para a construção de um templo para cultuar 

os antepassados dos messiânicos brasileiros no local. 

- 15/09/1985 – 1ª visita da Líder Espiritual ao local, para realizar o Culto Especial de 

Pedido de Prece, juntamente com 50.000 messiânicos, perante o altar provisório 

construído no local. 

- 1986 – Criação da Comissão Técnica de Assessoramento, recomposta com novos 

elementos em 1987, ano da inauguração do Alojamento da Colina. 

- 09/05/1989 – Apresentação do projeto (anterior) ao Gabinete de Liturgia da Sede 

Geral no Japão. 

- 17/09/1989 – Culto de Lançamento da Pedra Fundamental, com a presença do 

Presidente Mundial, Yasushi Matsumoto e 12.000 participantes; no mês seguinte, 
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início da plantação de árvores e mudas para a recomposição da cobertura vegetal, 

que alcançou um total de 50.000 árvores ao final da obra.  

- 02/02/1990 – Em Atami, noite em que o Reverendo Watanabe sonhou com o 

templo pronto; em seguida, início do projeto definitivo do templo. 

- Maio/1991 – Início da terraplenagem do local. 

- 10/10/1991 – Inauguração do auditório denominado de Centro de Aprimoramento. 

- 16/03/1992 – Inauguração do Refeitório. 

- 25/04/1992 – Inauguração do Alojamento principal. 

- Fevereiro/1993 – Início da operação da 1ª linha de ônibus urbano que ligava o local 

ao bairro de Santo Amaro. 

- 12/05/1993 – Aquisição do terreno da Chácara Santa Cecília, para servir de apoio e 

estacionamento. 

- 25/07/1993 – Congresso Internacional de Jovens, com 50.000 jovens de 30 países. 

- 30/09/1993 - Culto de Pedido de Graças para o Início da Construção do Templo. 

- 09/11/1995 – Cerimonia de Entronização das Imagens nos altares de Deus 

Supremo, Meishu-Sama e Antepassados. 

- 11, 15 e 18/11/1995 – Culto de Inauguração do Solo Sagrado de Guarapiranga, com 

42.000 participantes de 24 países. 

- 07/09/1997 – Inauguração do Centro Cultural do SSG. 

- 10 e 11/10/1998 – Culto de Consagração do Solo Sagrado de Guarapiranga oficiado 

pela Líder Espiritual, Itsuki Okada, com 103.000 participantes de 27 países.  

 

 

A Década de 2000 – A expansão com visão ultrarreligiosa 

A primeira década do sec. XXI trouxe a necessidade de reformular a formação dos 

novos membros messiânicos. A vontade de crescer a qualquer custo tornou a preparação pré-

outorga tão rápida e sem conteúdo, na maioria das unidades, que muitos ingressavam sem 

possuir a necessária compreensão básica dos ensinamentos e sem ainda ter vivido 

experiências mínimas com o Johrei. Essa formação levava–os a abandonar o caminho 

messiânico pouco tempo depois de receberem o Sagrado Ponto Focal. Como consequência 

dessa pouca formação, o valor do Donativo de Gratidão pelo Ohikari alcançou tal nível de 

vulgarização, que provocava cenas absurdas como jovens recém-outorgados vistos usando o 

Ohikari por fora da roupa, como um colar de adorno. Além da indevida pressa, constatou-se 
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que outro fator que levou a essa formação insuficiente foi a pouca atenção que os ministros 

conseguiam dar aos que não eram membros de suas unidades, uma vez que precisavam 

dedicar a sua atenção a esses últimos,além de tudo o que envolvia a administração de sua 

unidade. 

Paralelamente a essa situação, constatou-se que, na época, parecia haver forte rejeição 

da sociedade à religião, de um modo geral, talvez provocado por alguns escândalos 

financeiros envolvendo sacerdotes de religiões de forte apelo popular.  

Esse conjunto de fatores levou a direção da IMMB a mudar radicalmente não só a 

formação dos novos membros como o próprio funcionamento interno das unidades. 

Consciente de que o ethus messiânico é ultrarreligioso, haja vista às colunas de salvação do 

Belo e da Agricultura Natural, e que o próprio Johrei pode ser encarado por uma visão que 

ultrapassa os limites da religião (constatação confirmada pelas jornadas científicas da década 

anterior), a direção buscou desenvolver a consciência ultrarreligiosa na comunidade 

messiânica por meio de aprimoramentos para todos os ministros, missionários e membros. 

Assim, foi feita uma reformulação que resultou nas seguintes ações, a partir do ano de 

2001: 

- O sistema de difusão centralizado e hierarquizado em muitos níveis de grandes 

unidades foi substituído por um sistema com menos hierarquia e unidades menores 

diretamente ligadas a uma direção regional. Assim, o sistema baseado em unidades com uma 

numerosa quantidade de membros distribuídos em Igrejas, Casa de Difusão e Casas de 

Reunião, cuja hierarquia criava grande distância entre os ministros e seus membros e 

frequentadores, foi substituído por um sistema em que só havia dois tipos de unidades, a 

pequena unidade local e a sede da área/região, aproximando o ministro de sua comunidade.  

Enquanto as unidades menores e locais se concentrariam na atividade de Johrei, as unidades 

centrais se dedicariam à coordenação do grupo e às demais atividades, como aulas de 

aprimoramento e de Ikebana Sanguetsu, reuniões de missionários e grandes cerimonias, como 

os cultos mensais, outorgas, casamentos, etc. Por outro lado, a redução do número de 

membros ao encargo de cada ministro permitiria que fosse dada uma atenção maior aos 

visitantes e frequentadores da unidade, permitindo um melhor acompanhamento de sua 

formação.  

- O curso de Formação de Novos Membros passou a ter 6 aulas cujo teor eram os 

próprios ensinamentos compilados, contidos em um livro de aquisição obrigatória e vídeos 

explicativos, visando a uniformização da orientação dos instrutores em todo o país. Foi feito 
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também um esforço para que as aulas simplesmente expositivas fossem substituídas por 

estudo em grupo, baseado na leitura do livro, na assistência dos vídeos e na troca de 

experiências dos candidatos a membro. Por outro lado, o Donativo de Gratidão pelo Ohikari 

teve um valor mínimo estipulado, a fim de selecionar as pessoas que realmente desejavam 

recebe-lo com o objetivo de levar o Johrei a outras pessoas. 

- Para que os ministros pudessem se concentrar na atividade pastoral, as demais 

atividades foram responsabilizadas pelos novos departamentos de ensino, de jovens e de 

comunicação, que foram acrescentados aos já existentes departamentos de difusão e 

administração, e que teriam representantes nas unidades. 

- Como a atividade das unidades menores seria concentrada na prática do Johrei e 

também para que o ethus ultrarreligioso ficasse mais evidente, o nome “Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil, Unidade Tal” contido nas placas das fachadas das unidades anteriores foi 

substituído pelo nome “Johrei Center Tal”, encimado pelo emblema da IMM. Por outro lado, 

as unidades centrais também não foram mais chamadas de “igrejas”, mas de “Centros de 

Aprimoramento”. Para manter a identidade visual com os mesmos tons de cor, tipo de letra, 

proporções, etc., todas as placas foram feitas em São Paulo e enviadas para todo o Brasil. 

Muitas unidades grandes, que funcionavam em locais alugados, foram substituídas por 

unidades menores, em todos os Estados, o que obrigou o envolvimento de todos os ministros 

disponíveis, às vezes até seminaristas ainda em formação. 

- Para conscientizar a comunidade de mudanças tão radicais, foi feita uma extensa 

programação de aulas de aprimoramento para todos os ministros, missionários e membros, 

tanto no SSG como nas áreas do país, com a participação dos responsáveis pelos novos 

departamentos da Sede Central.   

Os primeiros anos da década foram marcados por esse grande esforço na consciência 

ultrarreligiosa. A própria criação da Faculdade Messiânica, a primeira instituição de ensino 

superior no âmbito messiânico mundial, é consequência dessa consciência. Se hoje em dia 

certos aspectos dessa enorme mudança na cultura da instituição parecem ter retornado ao 

estágio anterior, é inegável que a cultura da salvação ultrarreligiosa já faz parte da consciência 

dos messiânicos brasileiros, além de, por estranho que pareça, a própria cultura religiosa 

também ter-se aprofundado. Cabe aqui reconhecer que este último aspecto é decorrência das 

profundas orientações do Quarto Líder Espiritual a partir da segunda metade da década.  

Não podemos encerrar esse tema sem lembrar que, não fosse a visão ultrarreligiosa da 

salvação por parte da comunidade messiânica, certamente não teria o Solo Sagrado de 



192 »Ensaio: Breve história da Igreja Messiânica Mundial do Brasil 

Saberes em Ação · Ano 03 · N° 05 · Jan/Jun 2015 

ARTIGO 

Guarapiranga alcançado a popularidade fora das fronteiras messiânicas e o alto conceito 

perante as autoridades públicas, que desfruta hoje em dia. O Solo Sagrado de Guarapiranga é 

o maior exemplo de uma unidade messiânica que ultrapassou os limites impostos pelo ethus 

religioso, tornando-se um local de contemplação, aprendizado e lazer para religiosos de todas 

as religiões e também para os não-religiosos, pois ele já adquiriu personalidade própria, 

independente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que o construiu.  
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O caminho para uma sociedade sustentável se fortalece na medida em que se 

desenvolvam práticas educativas, para traduzir o conceito de ambiente e o pensamento da 

complexidade na formação de novas mentalidades, conhecimentos e comportamentos. Isto 

implica na necessidade de se multiplicarem as práticas sociais pautadas por uma visão para 

promover ações sustentáveis.  

A transformação cultural, necessária para quebrar o hiato existente entre o reconhecimento da 

crise social e ambiental e a construção real de práticas capazes de estruturar as bases de uma 

sociedade sustentável, alerta para a importância do fortalecimento de comunidades de prática 

e da aprendizagem social como processos e espaços/tempos que permitam: 1) a ampliação do 

número de pessoas no exercício deste conhecimento; 2) a comunicação entre estas pessoas de 

modo a potencializar interações que tragam avanços substanciais na produção de novos 

repertórios e práticas de mobilização social para a sustentabilidade. 

O maior desafio é de criar oportunidades de aprendizagem social ativas, nas quais haja 

o real envolvimento dos sujeitos em relações de diálogo, que favoreçam: a percepção da 

diversidade de opiniões e visões de mundo; a mediação de interesses individuais e coletivos; e 

a possibilidade de ampliação de repertórios que aumentem a capacidade de contextualizar e 

refletir. Os processos ativos, principalmente os de base colaborativa (reconhecidos como de 

co-aprendizagem), possuem potencial para a emergência de inovações, de compromissos 

coletivos e de práticas de cidadania orientadas para a sustentabilidade (Jacobi et al., 2009). 

Destacam que a instalação de espaços de convívio entremeados pela experiência de pensar e 

agir de forma dialógica, solidária e ecologicamente sistêmica cria solo fértil para a cultura da 

participação e, consequentemente, para a construção de novos potenciais de governança. Isto 

implica a necessidade de estimular uma participação mais ativa da sociedade como uma forma 

de estabelecer um conjunto socialmente identificado de problemas, objetivos e soluções. 
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A sustentabilidade fortalece valores coletivos e solidários, a partir de práticas 

educativas contextualizadoras e problematizadoras, que contribuam para uma atitude de ação-

reflexão-ação em torno da problemática ambiental. 

 

A premissa que norteia o paradigma proposto é o de formar um pensamento 

crítico, criativo e sintonizado com a necessidade de propor respostas para o 
futuro, capaz de analisar as complexas relações entre os processos naturais e 

sociais e de atuar no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as 

diversidades socioculturais (Jacobi, 2005).  

 

O aprendizado como um fenômeno reflete a natureza social do homem, no contexto de 

suas experiências de participação no mundo. Instaura-se, assim, a importância de reconhecer a 

existência e de fortalecer comunidades de práticas orientadas para a promoção da 

sustentabilidade. Comunidades que não podem ser impostas, mas sim imaginadas, 

identificadas, estimuladas, cultivadas e valorizadas. 

Perceber a aprendizagem como ligada à vida, ao aprender vivendo, é reconhecer que 

não é apenas nas atividades especialmente programadas para o ensino que ela ocorre. Estes 

espaços tornam-se mais férteis quando, por intermédio do diálogo, todos se dispõem a dizer e 

ouvir, ensinar e aprender, individual e coletivamente.  

A educação para a sustentabilidade, enquanto promotora de processos de 

aprendizagem de novas práticas culturais, cada momento da vida cotidiana é, portanto, uma 

oportunidade de interação simbólica, um espaço/tempo com potencial para articular 

representações sociais que sejam mais sintonizadas com a cultura da paz, da justiça social e da 

sustentabilidade. 

A partir do conceito de Aprendizagem Social visa-se responder aos desafios da 

sustentabilidade e integração das interfaces da gestão de recursos naturais, o que pressupõe a 

contribuição de diferentes conhecimentos e interdisciplinaridade. Isso implica em 

compreender o arcabouço jurídico-institucional, as dinâmica sócio-territoriais, os atores que 

incidem na gestão, o conteúdo dos planos como o de uma bacia hidrográfica, entre outros. O 

entendimento do problema é pressuposto para que os atores comecem a dividir sua 

compreensão sobre o mesmo, explorando as possibilidades de perspectivas para a intervenção. 

Isso resulta no desenvolvimento para a conexão de diferentes tipos de entendimento do 

problema, criando diálogos inter-setoriais e interdisciplinares, enquanto base de 

fortalecimento de lógicas de cooperação. O convencimento à participação de lideranças e 
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facilitação é essencial para a construção e manutenção do comprometimento dos atores 

envolvidos direta ou indiretamente na gestão das águas. Ao contrário de estratégias de 

controle; existe a necessidade de mudança flexível e adaptativa ao gerenciamento, e as arenas 

de articulação se tornam imprescindíveis para o desenvolvimento cooperativo das atividades 

propostas.  

No contexto da Governança Ambiental, a Aprendizagem Social se compõe de um 

conjunto de estratégias institucionais de aprendizado em coletivo para o fortalecimento da 

tomada de decisão. Esta abordagem não se centra apenas na obtenção de um conhecimento 

suplementar e no aperfeiçoamento da compreensão de problemas inter-relacionados 

complexos, como ocorre nos temas vinculados com a gestão da água; mas permite que os 

diferentes atores intervenientes compreendam melhor as percepções dos outros sobre os 

problemas que são essenciais para melhorar as relações dos participantes e proporcionam a 

base para a uma cooperação consistente e articulada.  

O arcabouço teórico da Aprendizagem Social permite verificar que o aprendizado 

conjunto é fundamental para que as tarefas comuns e construção de um acordo, levando em 

conta o processo no qual está inserida, seu contexto e seus resultados, levem ao entendimento 

da complexidade das questões ambientais que precisam ser decididas. Considera-se o 

crescente envolvimento e aprendizado conjunto das entidades envolvidas na gestão, cuja 

estratégia é reforçar o aprender junto para intervir junto (Jacobi et al., 2011). Isto reforça a 

dimensão da participação, compartilhamento e co-responsabilização, para decidir quais 

cenários de sustentabilidade se deseja. 

Os referenciais da Aprendizagem Social se inserem nas práticas socioambientais 

educativas de caráter colaborativo. Têm se revelado veículo importante na construção de uma 

nova cultura de diálogo e participação. E abre um estimulante espaço para a construção de 

eixos interdisciplinares em torno dos quais se tece uma nova cultura para a formação 

abrangente, a partir de uma abordagem sistêmica e complexa.  

Para que a essência da aprendizagem social aconteça é necessária uma progressão a partir dos 

múltiplos processos cognitivos que acontecem ao nível do indivíduo para um patamar de 

cognição múltiplo que se dá em processos grupais. Aprendizagem social não é sinônimo de 

participação social, mas um processo no qual comunidades, atores relevantes envolvidos e 

sociedade aprendem a inovar e se adaptarem em resposta às transformações socioambientais. 

Aprendizagem Social procura lidar com conflitos, valores e crenças, relações de força 

complexas e dinâmicas políticas que não se manifestam – ou se manifestam de modo 
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diferente – em organizações. Portanto, Aprendizagem Social é mais do que simplesmente 

participação ou aprendizado em grupo.  

Essa abordagem, integradora das relações entre as esferas subjetivas e intersubjetivas, 

amplia a possibilidade de constituição de identidades coletivas em espaços de convivência e 

debates. Isto abre caminhos para incrementar o potencial de fortalecer espaços de diálogos 

horizontalizados, de aprendizagem e do exercício da democracia participativa, mediando 

experiências de diferentes sujeitos autores/atores sociais locais na construção de projetos de 

intervenção coletivos. 

Esse “fazer coletivo” se configura em potenciais estratégias que englobam um 

conjunto de atores e práticas. Podem ser um elemento inovador na construção de pactos de 

governança ambiental fomentando a compreensão e o acolhimento de novos paradigmas, que 

possam informar novas escolhas do poder público e da sociedade numa perspectiva de avanço 

rumo à sustentabilidade socioambiental. 

A Aprendizagem Social também implica que os participantes aceitem a diversidade de 

interesses, de argumentos, de conhecimento, e que também percebam que um problema 

complexo como a gestão de bacias poderá ser resolvido através de práticas coletivas, que se 

sustentam na disseminação de informação, conhecimento e atividades em rede. O aprendizado 

conjunto é fundamental para que as tarefas comuns e a construção de acordos entre atores 

sociais em diferentes realidades pautadas por conflitos socioambientais, levando em conta o 

processo no qual estão inseridos, seu contexto e seus resultados; e que levem ao entendimento 

da complexidade das questões ambientais que precisam ser decididas. Portanto, tem de ser 

desenvolvido dentro do contexto de plataformas, como espaço de co-reflexão-prática entre 

todos os atores envolvidos, que permitem o aprendizado e intervenção conjunta. Isso 

pressupõe a contribuição de diferentes conhecimentos e interdisciplinaridade, 

transversalidade.  

Este trabalho colaborativo promove um diálogo reflexivo que demanda entender a 

complexidade socioambiental, a sua dinâmica sócio-jurídico-institucional, e os obstáculos e 

possibilidades de intervenção.  
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