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Igreja Messiânica Mundial
Nascido na cidade de Tóquio, em 23 de dezembro de 1882, Mokiti Okada,
iniciou um novo movimento religioso no Japão, o nome era conhecido como Terapia
de Purificação Okada, acreditava-se que ao criar uma nova religião, seria limitado o
número de pessoas que poderiam se beneficiar com a terapia. Foi somente a partir de
1935 que se estabeleceram os conhecidos como messiânicos.
No Brasil, a religião de Mokiti Okada foi introduzida em 1955 através do
trabalho dos missionários Minoru Nakahashi e Nobushiko Shoda. Atualmante, no
Brasil, além da Igreja Messiânica Mundial (I.M.M.B) e do Templo Luz do Oriente
existem mais sete organizações religiosas que praticam os ensinamentos da
Messiânica, variam entre elas seus dogmas e doutrinas. Segundo o Censo do ano
2000, a I.M.M.B. possuía 109mil membros, hoje já tem mais de 500mil membros e dois
milhões de simpatizantes, sendo a maior religião de origem oriental no Brasil. Esses
membros estão espalhados por todas as regiões do Brasil, independente de haver ou
não uma colônia japonesa no local.
A I.M.M.B. foi a que mais nacionalizou seus ritos, práticas e ensinamentos, com
intuito de aproximar a contexto brasileiro, um exemplo é a incorporação da oração
cristã “Pai Nosso” juntamente as orações japonesas.
O elemento principal da Igreja Messiânica é a crença no Johrei, que seria a
transmissão de Luz Divina através da palma das mãos e que pode ser praticado por
todos os messiânicos. Acredita-se que o Johrei traz purificação espiritual o que leva ao
bem estar, cura de doenças e uma saúde perfeita.
Existem três pilares fundamentais e estes formam os princípios da fé
messiânica: o Johrei, que é a cura espiritual, ao curar o espírito a matéria viverá com
saúde perfeita; em segundo o Belo, seria a arte que é vista como algo que eleva o
espírito e também contribui para a purificação e o bem estar espiritual; e por fim a
alimentação natural que é ensinada com a prática da agricultura natural sem uso de
agrotóxicos nem adubo. Estas são as práticas básicas da Filosofia de Mokiti Okada,
capazes de transformar as pessoas materialistas em espiritualistas e as egoístas em
altruístas, restituindo ao planeta seu equilíbrio original.
“Seu objetivo final é reconduzir a humanidade a uma vida conforme a Lei da
Natureza e construir uma nova civilização, alicerçada na verdadeira saúde, na
prosperidade e na paz.”
Outro ponto interessante da Igreja Messiânica são as campanhas nas quais
são arrecadadas doações e distribuídas a diversas entidades beneficentes, estas
ações tem como objetivo estimular seus integrantes e motivar a sociedade a
desenvolverem o espírito de filantropia, solidariedade e o altruísmo.
Finalizando essa pesquisa gostaria de deixar registrado uma frase importante
do Mestre Okada:
-“Nosso ideal é criar uma religião de mãos dadas com outras, para criar um
mundo de paz e de Amor Universal.”
Não importa que igreja ou grupo que você pertença, é necessária uma união
entre todas as religiões, assim é à vontade e o sentimento do Mestre Okada, para que
seja realmente realizada a tão esperada paz universal.
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