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SERMÃO, JOHREI E FELICIDADE 
 
(...) A finalidade da Religião é eliminar erros e incentivar a prática das 

virtudes. Contudo, essa prática só é realmente possível quando as máculas 
espirituais são eliminadas. Uma vez que o espírito esteja purificado, cessarão os 
atos condenáveis e a pessoa se tornará honrada, útil ao seu meio social e a toda a 
humanidade. 

 
Os sermões são processos purificadores que agem através do sentido da 

audição. Os livros sagrados, como a Bíblia, a sutra budista, e os ensinamentos de 
várias religiões, agem mediante o sentido da visão e o espírito das palavras. A 
Igreja Messiânica Mundial também se utiliza desses meios, mas possui ainda o 
processo purificador denominado Johrei. 

 
O Johrei não visa curar doenças; é, antes, um método de criar felicidade. (...) 
 
Costumo ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são processos 

purificadores. A doença é o principal, porque afeta a própria base da vida. 
Quando conseguirmos vencê-la, também solucionaremos o problema da pobreza 
e do conflito. Portanto, a base da felicidade é a eliminação das máculas 
espirituais. O Johrei é o método mais simples e infalível para erradicá-las. (...) 

 
Por isso, devemos esforçar-nos para elevar o nosso nível espiritual, o que 

significa reduzir os nossos sofrimentos e, proporcionalmente, aumentar a nossa 
felicidade. Assim, não mais serão necessários os sofrimentos purificadores. É 
inútil apelar para a inteligência e envidar esforços enquanto o espírito estiver no 
Plano Inferior, porque esta é a Lei de Deus. E a Lei do Espírito Precede a 
Matéria também é inviolável. 

 
Concluímos, portanto que, para ser feliz, é necessário crer em Deus 

Absoluto, adorá-Lo, compreender e praticar a Sua Vontade, somar méritos e 
purificar o espírito de modo que o seu habitat espiritual se eleve ao Céu. Não há 
outro processo para alcançarmos a felicidade, e nisso reside o profundo 
significado do Johrei. 

                                               
Meishu-Sama em 25 de março de 1952 
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