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PROGRAMAÇÃO DE ENCONTRO DE LUZ
(Para quem não possui altar do lar)
(Sugerimos que o organizador do Encontro deixe preparados as três Orações, os
Salmos e Ensinamento do mês e a palestra mais recente de Kyoshu-Sama ou do
Masaaki-Sama para fazer a leitura após a prática do Johrei)

LOCUTOR:
Bom dia / Boa tarde / Boa noite, sejam bem-vindos.
Em nome do Messias que é uno a Meishu-Sama, damos início ao nosso Encontro de
Luz do dia ____de _____________de 20____.
ANFITRIÃO:
“Agradecemos a presença de Meishu-Sama neste recinto.
Vamos realizar este encontro junto a Meishu-Sama retornando ao Paraíso interior
onde ele se encontra.
Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, por favor, nos utilize para que a
vontade de Deus se concretize dentro de nós.”
LOCUTOR:
Três Orações: Palavras de Luz, Nosso Juramento e Palavras de Oração.
LOCUTOR:
Salmos e Ensinamento do mês
(sugestão: antes de começar o Johrei, quando possível, fazer a entrega do panfleto
“Quem somos nós” nas redondezas do local, levando de 15 a 30 minutos)
LOCUTOR:
Vamos nos acomodar para o Johrei
LOCUTOR:
Antes de iniciarmos, vamos ouvir trechos das palavras de Kyoshu-Sama a respeito de
como podemos compreender e sentir a Obra do Johrei.
Palavras de Kyoshu-Sama:
“Quando ministramos Johrei, não estamos irradiando luz de nossa mão para quem o
recebe. Se fosse este o caso, estaríamos assumindo que há partes do mundo onde a
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Luz de Deus ainda não chegou. Ao invés de irradiarmos luz, estamos na realidade
absorvendo e devolvendo luz para Deus. A mão do Johrei é a mão que acolhe toda a
humanidade no Reino de Deus. Neste caso, estaremos assumindo que o mundo
inteiro está preenchido com a Luz de Deus. Assim como manifestar, “irradiar” foi a
forma da Era da Noite. Na Era do Dia, nós precisamos recuar, absorver e devolver
tudo às mãos de Deus, acreditando que a Luz de Deus já alcançou e permeou tudo e
todos.”

“Deixem-me dizer-lhes como os senhores poderão servir nessa nova forma de
ministrar Johrei: quando es verem diante de uma pessoa, para a qual ministrarão
Johrei, digam, em voz alta ou mentalmente, a todos aqueles que estão em seu
próprio interior, isto é, digam a toda a humanidade, incluindo a pessoa para a qual
ministrarão Johrei: “Todos vocês já foram perdoados, puriﬁcados e salvos através da
obra divina do Johrei. Vamos todos retornar à Luz Divina.”
E, então, digam a Deus, que está dentro dos senhores: “Em nome do Messias que é
uno a Meishu-Sama, eu agora retornarei ao Seu paraíso junto com todos aqueles
ligados a mim. Por favor, Senhor, se for essa a Sua vontade, aceite-nos em Seu
paraíso e nos permita entrar na Sua glória. Eu me entrego em Suas mãos, junto com
todos aqueles que estão ligados a mim. Eu servirei em Sua obra. E que Suas graças
sejam compar lhadas com todos.”

“A atitude correta ao ministrarmos Johrei é reconhecer e acreditar que a luz de Deus
já alcançou a pessoa a quem o ministramos. Precisamos pensar o seguinte: “Apesar
dessa pessoa aparentar estar doente e precisando de luz, ou apesar dessa pessoa não
acreditar na luz de Deus, a luz de Deus já chegou a ela. Se a luz de Deus já chegou até
essa pessoa, a luz precisa retornar ao lugar de onde veio – para o Paraíso onde Deus
habita. Eu levanto minha mão para ministrar Johrei para que eu possa reconhecer
que, na realidade, é Deus quem está levantando Sua mão para receber a luz que Ele
emitiu para toda a humanidade.”

(após todos receberem Johrei...)
LOCUTOR:
Leitura das palavras de Kyoshu-Sama /OU/ Leitura da saudação do Masaaki-Sama
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(Após a leitura)
LOCUTOR:
Fiquem à vontade para compartilhar suas impressões, dúvidas ou relatos
(Ao final)
ANFITRIÃO:
"Agradeço por ter sido utilizado, criado e educado juntamente com todos os
senhores. Em nome do Messias, que é uno a Meishu-Sama, entrego de volta a Deus
tudo o que foi concretizado em meu interior.
Que essa bênção seja compartilhada com todas as existências. Que eu seja utilizado
dentro da minha respiração, através do ar que eu inspiro e expiro. Entrego tudo a
Vós."
LOCUTOR:
Encerramos, em nome do Messias que é uno a Meishu-Sama, o nosso Encontro de
Luz de hoje. Muito obrigado a todos.

