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RESUMO 

 

 

A pesquisa tem como objetivo refletir sobre a relação entre religião e arte dentro da base 

filosófica e prática da Igreja Messiânica Mundial do Brasil - IMMB, sob a visão de Mokiti 

Okada, analisando a influência da arte Ikebana Sanguetsu na espiritualidade dos membros e 

frequentadores dessa instituição. Utilizamos nesta pesquisa a metodologia de revisão 

bibliográfica e a aplicação de dois questionários de entrevistas com os sujeitos: (1) Escala sobre 

a Experiência Espiritual Cotidiana Modificada de Underwood e (2) Questionário sobre A 

Prática e Apreciação da Arte Ikebana Sanguetsu. Os questionários foram aplicados a 76 

pessoas, sorteadas aleatoriamente, a partir dos cadastrados da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil - IMMB, na região da Grande São Paulo, sendo 57 membros e 19 frequentadores da 

instituição. Para a realização da pesquisa, inicialmente solicitamos aos participantes que lessem 

e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os indivíduos que declararam 

não conhecer a Arte Ikebana Sanguetsu foram excluídos do estudo. A análise dos dados obtidos 

foi realizada a partir de dois momentos distintos, sendo a primeira análise com enfoque 

quantitativo, onde utilizamos o recurso Statistical Package for Social Sciences – SPSS – e a 

segunda análise com enfoque qualitativo. 

 

 

 

Palavras-chave: Mokiti Okada, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Espiritualidade, Arte 

Ikebana Sanguetsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aims to reflect on the connection between religion and art on the philosophical 

and practical basis of the World Messianic Church of Brazil (IMMB), according to Mokichi 

Okada, and to analyze the influence of the Ikebana Sanguetsu Art on the spirituality of members 

and non-members of this institution. It was used on this research the bibliographical review 

methodology and the application of two questionnaires of interview with the subjects: (1) 

Underwood`s Spiritual Everyday life Modified Experience Scale and (2) Questionnaire about 

the practice and appreciation of the Ikebana Sanguetsu Art. The questionnaires were applied to 

76 people, 57 members and 19 non-members of the institution, randomly raffled from the 

IMMB register, including São Paulo state region. First it was asked to the participants to read 

and sign an authorization (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). The participants who 

declared not to know the Ikebana Sanguetsu Art were excluded from the study. The data was 

analyzed in two phases: the first was quantitative and it was used the Statistical Package for 

Social Sciences – SPSS; the second was qualitative. 

 

 

 

  

Keywords: Mokichi Okada, Ikebana Sanguetsu Art, Spirituality and World Messianic Church 

of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

________________________________________________________________ 

 

 

Um dos motivos para a realização desta pesquisa está relacionado ao interesse do 

pesquisador pela cultura oriental, cujo contato iniciou-se no Brasil, e teve por influência o fato 

de sua família pertencer a uma tradição religiosa japonesa. Posteriormente, o pesquisador 

residiu no Japão, onde aprofundou seus conhecimentos sobre arte japonesa, arte budista e em 

especial sobre a obra do pensador Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica Mundial 

(IMM). Esta experiência ampliou sua visão e sensibilidade para a cultura e a arte orientais. 

A missão da arte na Igreja Messiânica Mundial, sob o conceito proposto por Mokiti 

Okada, traduz-se em despertar a espiritualidade de seus praticantes. Dentro dos conceitos 

norteadores da Igreja Messiânica Mundial – Verdade, Bem e Belo –, a arte Ikebana se manifesta 

como representação material e espiritual do Belo. 

A Ikebana Sanguetsu consiste na arte de vivificar arranjos de flores, baseando-se em 

técnicas e simbolismos preestabelecidos. A finalidade principal da Ikebana é a de ser uma 

oferenda, um ato para agradar a deus e também as pessoas que a apreciam. 

A arte Ikebana Sanguetsu caracteriza um estilo criado por Mokiti Okada, cujo princípio 

básico está no respeito à natureza. Este estilo de Ikebana se distingue dos demais por seu 

princípio de não modificação dos materiais usados (folhas, flores, galhos). Sua finalidade reside 

em criar um arranjo floral o mais natural e equilibrado possível, objetivando valorizar o respeito 

à natureza e tornar a vida do aprendiz mais alegre e harmoniosa (FACCHINA, 2009). 

A espiritualidade é mostrada na literatura como elemento que contribui para o bem-estar 

físico e mental das pessoas (CATANANTE, 2002; UNDERWOOD & TERESI, 2002; 

UNDEREWOOD, 2006; UNDERWOOD, 2001; PARSIAN & DUNNING, 2009). É 

importante observar que a espiritualidade tem sido abordada, em estudos, sob duas perspectivas. 

A primeira enfocando a religião, as práticas e os compromissos religiosos. A segunda, 

reconstruindo a espiritualidade dentro de uma perspectiva com visão mais ampla de deus, 

incluindo valores e princípios que doam significado e propósito para a vida. 

Dentro de uma discussão a partir de resultados empíricos, nesta dissertação avaliamos a 

influência da Arte Ikebana Sanguetsu na espiritualidade de membros e frequentadores da Igreja 
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Messiânica Mundial do Brasil (IMMB). Para isso, também identificamos os sentimentos 

observados por membros e frequentadores da IMMB durante a prática ou a contemplação da 

Arte Ikebana Sanguetsu, correlacionando-os a sua percepção de espiritualidade. Objetivando, 

desta maneira, dimensionar qual seria o grau de influência da Arte Ikebana Sanguetsu na 

espiritualidade de membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial. Para tanto, 

estruturamos a dissertação a partir de três grandes questionamentos: (1) o que é a Igreja 

Messiânica Mundial? (2) quais as relações entre arte e espiritualidade a partir da matriz cultural 

japonesa? e (3) Se a Arte Ikebana Sanguetsu influi na espiritualidades de membros e 

frequentadores da IMMB, em que escala ela influi? 

Metodologicamente a dissertação se apresenta pelo estudo bibliográfico da filosofia 

messiânica e aplicação e análise de questionários específicos. Em relação à bibliografia, 

selecionamos, primeiramente, os textos de Mokiti Okada, não somente sobre arte, mas também 

sobre os outros conceitos envolvidos no trabalho. As obras de Mokiti Okada não foram escritas 

como texto único, mas são compilações de textos independentes, de diferentes épocas. É o caso 

da Coletânea Alicerce do Paraíso, publicada no Brasil em cinco volumes, que reúne 

ensinamentos trazidos do japonês, constituindo-se, de fato, na obra básica para toda a 

dissertação. Os conceitos de religião, arte, belo, espiritualidade, por exemplo, têm, nessa obra, 

sua fundamentação.  

A metodologia bibliográfica também abrangeu a pesquisa de textos sobre a história do 

Japão desde a Era Edo (1603-1867) até aproximadamente a metade da Era Showa (1926-1989), 

para melhor relacionarmos o pensamento de Mokiti Okada com o contexto social, cultural e 

político da época. Além disso, nos basearmos em trabalhos mais recentes sobre espiritualidade 

messiânica e Ikebana, sobretudo, nos textos Religiões Japonesas e a Igreja Messiânica no 

Brasil: Integração religiosa e cultural (TOMITA, 2014) e O Belo e A Salvação (TERROR, 

2009).  

Apresentamos no primeiro capítulo a biografia de Mokiti Okada, pensador, fundador 

religioso e artista japonês, destacando os aspectos que influenciaram sua obra e seu pensamento, 

sob o viés, necessariamente, religioso e cultural. Deste modo, abordamos aspectos da fundação 

da Igreja Messiânica no Japão (Sekai Kyussei Kyo) e no Brasil, além dos conceitos básicos da 

filosofia de Mokiti Okada, como o Johrei, a Agricultura Natural e a Arte. São esses elementos 

da trajetória biográfica e intelectual de Mokiti Okada que apontamos como fontes de sua 

espiritualidade pessoal a qual se torna o imaginar e construir do ideal e da vivência na IMMB. 

A construção do pensamento de Okada apresenta-se a partir destas três práticas, originando 
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assim sua concepção sobre a importância da utilização delas como meio de transformação 

individual e social. 

Vale ressaltar que a religião messiânica tem na arte um dos conceitos centrais de sua 

filosofia e, consequentemente, procura pragmatizar a sua aplicação cotidiana para seus 

seguidores, sejam membros ou frequentadores da Igreja. Ademais, seu país de origem, o Japão, 

possui longa tradição no cuidado com a estética floral. Dessa forma, observamos forte 

influência dos conceitos básicos da arte japonesa sobre os fundamentos dos religiosos da Igreja 

Messiânica, incluindo a arte Ikebana.  E analisamos esse contexto de matriz japonesa no 

segundo capítulo. 

A arte, na cultura japonesa, transcende a beleza das formas, uma vez que privilegia o 

sentimento contido nelas. A cultura japonesa concebe a arte como uma forma de busca pela 

harmonia e pela beleza. São nos aspectos da vida cotidiana que podem ser evidenciadas tais 

características, como a importância dispensada à natureza. Para a maioria dos japoneses, a 

grande natureza foi criada como se uma obra fosse. Neste sentido, dá-se muita importância aos 

jardins, às plantas, às flores, à água, e à reflexão da arte da natureza em sua criação original. A 

Ikebana, portanto, é uma das práticas fundamentais que simbolizam tanto a visão estética como 

filosófica japonesas.  

Mokiti Okada praticava arte Ikebana, e por meio de suas criações florais nasceu um 

novo estilo de arte Ikebana, denominado Sanguetsu (Montanha e Lua). A Arte Ikebana 

Sanguetsu apresenta características originais sem contrariar os princípios dos estilos 

tradicionais. Iniciamos o terceiro capítulo, assim, apresentando a Ikebana Sanguetsu pelos seus 

conteúdos conceituais e práticos. No desenvolvimento da filosofia messiânica sua concepção 

sobre a arte pautou-se na representação do Belo como meio para a elevação dos sentimentos 

humanos, e sua contribuição no campo da arte budista japonesa ampara-se em seus ideais de 

espiritualidade: o Bem, o Belo e a Verdade.  

Em nossa pesquisa, nos apoiamos em elementos relacionados ao conceito de Belo, tal 

como desenvolvido por Okada, com o intuito de compreender que tipo de influência a Arte 

Ikebana Sanguetsu exerce sobre a percepção da espiritualidade entre membros e frequentadores 

da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, já que, como propõe Okada, a obra de arte revela a 

essência divina. Por fim, com a finalidade de avaliarmos as mudanças de sentimentos das 

pessoas que praticam e apreciam a Arte Ikebana Sanguetsu, aplicamos um conjunto de 

questionários sobre a espiritualidade denominados como “Escala de Experiência Espiritual 

Cotidiana Modificada” e “Questionário sobre a Prática ou a Apreciação da Arte Ikebana 
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Sanguetsu”. Por esses questionários, portanto, avaliamos qual seria o grau de influência da 

Ikebana Sanguetsu na espiritualidade de membros e frequentadores da IMMB. 
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CAPÍTULO I 
________________________________________________________________ 

 

MOKITI OKADA: IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL E OS 

FUNDAMENTOS DE SUA ESPIRITUALIDADE 

 

 

 

Neste primeiro capítulo abordamos, em linhas gerais, as bases conceituais da Igreja Messiânica 

Mundial. Primeiramente, analisamos a trajetória biográfica e intelectual de Mokiti Okada, o 

fundador, na qual suas experiências particulares são transformadas em fontes da espiritualidade, 

do imaginário e do ideal de vivência na Igreja Messiânica Mundial. Em seguida, os principais 

elementos da espiritualidade e da práxis religiosa messiânicas são apresentados para 

dimensionar o imaginário religioso tal como proposto por Okada. Por fim, narramos 

brevemente a história da Igreja Messiânica Mundial no Brasil e a diferenciação entre membros 

e frequentadores no contexto espiritual messiânico no Brasil. 

 

 

 

1.1. 岡田茂吉 MOKITI OKADA 

 

 

 Mokiti Okada foi o fundador da Igreja Messiânica Mundial, na qual é conhecido pelo 

título honorífico de Meishu-Sama (明主様 , Senhor da Luz). Apresentamos a biografia 

resumida de Okada ressaltando nos episódios descritos as experiências pessoais, artísticas e 

intelectuais que se transformaram nas bases conceituais da Igreja Messiânica Mundial. 

 

 

1.1.1. Do Nascimento até 1905 - A infância e o início da vida adulta 

 

 

   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Messi%C3%A2nica_Mundial
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 Mokiti Okada (茂吉 岡田) é seu nome de batismo – conhecido também por seu nome 

religioso Meishu-Sama (明主様) – nasceu em 23 de dezembro de 1882, na cidade de Tokyo, 

Assakusa, bairro de Hashiba, Japão. Veio de uma família composta de cinco pessoas: o pai, 

Kissaburo Okada; a mãe Tori, a irmã Shizu, o irmão Takejiro e mais uma irmã chamada Haru, 

que faleceu um ano antes de ele nascer (F.M.O, 2007a). 

 Moravam em uma casa alugada, bastante humilde, no bairro de Hashiba, distrito de Daito, 

número 63. Local sobre o qual o próprio Okada narrou em certa ocasião: 

                        

Nasci em Hashiba, bairro localizado em Assakussa, Tóquio. Lembro-me vagamente 

de que meu pai negociava com objetos usados e de que nossa casa só tinha dois 

cômodos: um, com mais ou menos 4,90 m2, onde funcionava a loja, e uma sala de 

estar com aproximadamente 7,30 m2. Todas as noites, ele ia ao Parque Assakussa, 

distante mais ou menos 1 quilômetro, para abrir sua barraca noturna. Desde que tenho 

consciência, muitas vezes ouvi meu pai falar que, se não conseguisse determinada 

quantia naquela noite, não teríamos o que comer no dia seguinte (F.M.O, 2007b). 

 

           Entretanto, antes de Mokiti Okada nascer, sua família vivenciou uma fase próspera.  Seu 

bisavô, Kizaemon Okada, administrava uma casa de penhores, negociando objetos antigos, 

joias e antiguidades. Há registro no sindicato dos penhoristas do nome de Kizaemon Okada, 

mostrando que Okada possuía mais de 30 imóveis alugados na cidade (F.M.O, 2007a). 

Aos seis anos de idade entrou para a Escola Primária Básica de Nishin. Segundo consta 

nos registros, Okada era dotado de inteligência e esforço apesar de seu físico frágil, chegando 

até a receber um diploma de Honra ao Mérito no qual constavam as seguintes palavras: 

“Certificamos a conclusão do segundo ano”. Datando de 16 de setembro do ano anterior existe 

também um “Diploma de Honra ao Mérito”, no qual está escrito: “Honramos o seu esforço nos 

estudos e a excelência de sua caligrafia feita a pincel”  (F.M.O, 2007b).  

 

 

Figura 1 - Árvore genealógica da família Okada (Fonte: Fundação Mokiti Okada). 
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Por esses registros, percebemos que Okada já demonstrava seu apreço pela arte da 

caligrafia (Shodo) o que o levou a receber seu diploma de Honra ao Mérito. Conta-se também 

que seus pais empreendiam grande esforço para manter o filho estudando, uma vez que esta 

primeira escola era particular e as condições econômicas não tão favoráveis na época. 

No ano seguinte, transferiram Okada para outra escola, desta vez uma escola renomada, 

a Escola Primária de Assakussa, onde também nasceram outras figuras importantes da 

sociedade japonesa como Massazumi Ando,1 político que, entre outros cargos, foi Secretário 

de Estado e Ministro da Educação; o teatrólogo Mantaro Kubota,2 autor das peças que constam 

da “Coletânea Mantaro Kubota”; e o poeta Zenmaro Toki,3 que escreveu as obras intituladas 

“Sakushabetsu Manyoshu”, “Tayassu Munetake” e outras. 

Aos 14 anos concluiu o curso básico da Escola Primária de Assakussa; no ano seguinte 

entrou para o Curso Preparatório da Escola de Belas Artes, atual Universidade de Belas Artes 

de Tokyo. Sentiu uma alegria imensa ao poder entrar para esta escola, uma vez que desde a 

                                                           
1 Formado pela Tokyo Senmon Gakko (mais tarde a Universidade de Waseda) em 1899. Ele foi eleito membro da 

Câmara dos Representantes em 1920 e foi posteriormente eleito onze vezes no total. Ele se juntou ao Rikken 

Seiyukai (Amigos da Festa Governo Constitucional) em 1924. Ele serviu como secretário-geral do partido em 

1936. Ele foi eleito deputado na Yokusan Senkyo (a eleição geral de 1942), sem a recomendação em 1942. Ele 

formou o Nihon Jiyu-to (Partido Liberal Japão), juntamente com Ichiro Hatoyama em 1945. Ele participou da 

formação do Nihon Minshu-to (Partido Democrático Japão) em 1954. Serviu como o ministro da Educação no 

primeiro Hatoyama.  

2 Mantarō Kubota (久保田 万太郎, 11 de novebro de 1889 – 6 de maio 1963) foi um autor, dramaturgo e poeta 

japonês.  

3 Toki Zenmaro ( 土岐 善麿, 8 de junho de 1885 - 14 de abril de 1980) foi um jornalista, autor e poeta japonês. 

Figura 2 - O nome Kizaemon, registrado na lista de nomes "Hapinshô". 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/473.html&usg=ALkJrhhefoCLdMHR5ooJ2HvKax3G8EOuvQ
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infância adorava fazer desenhos e pintar. Seus pais também ficaram contentes, pois assim talvez 

o filho pudesse realizar um trabalho, mesmo que em casa, por razão de seu físico frágil. 

A Escola de Belas-Artes de Tóquio, situada em Ueno, foi fundada por Kakuzo 

Okakura,4 cujo nome artístico era Tenshin, grande inspirador das pinturas de Okada. Na época, 

os japoneses mostravam-se fortemente inclinados a ignorar a excelência das belas-artes de seu 

país. Desgostoso com isso, Tenshin instituiu a citada escola como estabelecimento educativo 

para restaurar as belas-artes japonesas (F.M.O, 2007b). 

 

Em 1897, quando o Fundador ingressou no Curso Preparatório, ele ainda ocupava o 

cargo de diretor e inclusive dava aulas de História. O empenho que fazia para criar a 

arte de uma nova época, baseada no decurso da arte tradicional do Japão e de outros 

países do Oriente, moveu o coração de muitos alunos, e dessa escola saíram vários 

gênios representativos das belas-artes japonesas (F.M.O, 2007b). 

 

Entretanto, a alegria de Okada por entrar na tão sonhada Escola de Belas Artes durou 

pouco. Contraiu uma doença nos olhos que o impediu de enxergar com clareza, via imagens 

duplicadas e, pelo fato der estudar o ramo do desenho e da pintura, teve de desistir do curso. 

Algum tempo depois foi acometido de pleurisia – inflamação na pleura. O tratamento consistia 

em retirar a água que se acumulava utilizando-se uma seringa que alcançava o local. Sobre este 

período, o próprio Okada dizia ter passado dias muito sombrios. 

Aos 18 anos constatou-se que ele estava com tuberculose e a medicina o desenganou, 

dando-lhe apenas alguns meses de vida. Esta última notícia quase derrubou totalmente suas 

esperanças, mas algo o fez continuar e decidir procurar um tratamento alternativo. Com a 

alimentação vegetariana, à qual seguiu à risca como um tratamento natural, sua saúde progrediu 

pouco a pouco (F.M.O, 2007a). 

Neste sentido, percebemos que durante a vida de Okada já estava sendo formada a base 

de seu pensamento, a partir do qual futuramente se tornaria os conceitos da Igreja Messiânica, 

por exemplo, a importância da Arte e a Agricultura Natural. 

Passado este período de fortes emoções com a saúde, Okada começava a desfrutar uma 

vida mais tranquila. Segundo consta nos registros, ele possuía especial apreço pela leitura e 

nesta época era leitor assíduo de um jornal de filosofia que trazia principalmente notícias e 

matérias sobre grandes empresários, homens de sucesso e sobre o Pragmatismo – doutrina 

sustentada inicialmente por Charles Sanders Peirce (1839-1914), Henri Bergson (1859-1941) e 

                                                           

4 Okakura Kakuzō (岡倉 覚三), 14 de fevereiro de 1862 - 2 de setembro de 1913), também conhecido como 

Okakura Tenshin (岡倉 天心) foi um acadêmico japonês que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento 

das artes no Japão. Internacionalmente, é conhecido como o autor do Livro do Chá. 
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William James (1842-1910). Esses autores contribuíram para a formação do pensamento de 

Okada.  

Quando estava com aproximadamente vinte anos Okada, seu pai Kissaburo e seu irmão 

Takejiro decidiram abrir uma loja de antiguidades. Okada se preparou, apurou sua percepção 

artística, visitou lojas e exposições. No entanto, esse projeto familiar não se concretizou, pois 

seu pai começou a ter problemas de saúde, falecendo dentro de poucos meses devido a 

problemas de coração. 

O pai deixou como herança para o filho mais velho uma casa alugada e para o mais 

novo, Mokiti Okada, uma quantia em dinheiro, que na época correspondia a 3.500 ienes, 

suficiente para que ele pudesse abrir uma loja de antiguidades, mas como agora estaria sozinho 

para administrá-la decidiu poupar a quantia. Posteriormente, incentivado por sua mãe, que se 

ofereceu para ajudá-lo, adquiriram uma loja de miudezas, mais fácil de conduzir do que uma 

loja de antiguidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mokiti Okada jovem (Fonte: F.M.O - Luz do 

Oriente). 
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1.1.2. De 1905 até 1919 - O sucesso empresarial e o desenvolvimento artístico  

 

 

Mokiti Okada abre o comércio de miudezas e o denomina de Loja Korin-Do, em 

homenagem ao famoso pintor Korin Ogata, 5  por quem Okada nutria grande admiração e 

respeito por causa do legado desse artista do início da Era Edo.6 Neste mesmo período, iniciou 

os estudas na arte Makie, técnica pela qual várias camadas de laca são passadas sobre madeira 

previamente desenhada, e polvilhada com pó de ouro, prata ou outros metais a fim de dar cor 

ao objeto.  

Com essa nova habilidade artística, Okada teve relativo sucesso em suas criações, 

chegando a expor seus objetos na cidade de Tokyo. Contudo, devido a um acidente de trabalho 

– cortou o nervo indicador de sua mão direita, o que paralisou o movimento do dedo – teve de 

deixar de lado mais uma vez seu lado criativo.  

Três anos após a abertura da Loja Korin-Do, um padrinho lhe apresentou a jovem Taka 

Aihara, cuja família era da cidade de Yokohama, estado de Kanagawa, para um possível 

casamento, o qual se concretizou. Na época do casamento, Okada estava com 24 anos e Taka, 

19 anos. Apesar da pouca idade, Taka era muito desenvolta para os negócios, ajudando muito 

no crescimento da Korin-Do, que passou de simples loja de miudezas a fabricante e atacadista 

de objetos de adorno e miudezas, principalmente para o gênero feminino. 

Em 1907 abriram a Loja Okada – atacadista de adornos feitos com carapaças de 

tartaruga e metal, desenvolvendo, além da atividade de vendas e atacado, a confecção de 

desenhos de novos produtos – que o levou a desenvolver, através da criação de produtos, sua 

parte artística. Seu sucesso foi tanto que chegou a ter seus produtos patenteados em mais de dez 

países, incluindo Estados Unidos e Europa. O objeto que mais se destacou, a criação do 

"Diamante Assahi", de 1915, tornou-se objeto de desejo entre as mulheres por seu brilho e 

beleza original.  

A esse respeito, Okada conta a seguinte passagem: 

                                                           

5 Ogata Kōrin (尾形光琳, 1658 – 2 de junho de 1716) foi um pintor japonês da escola Rinpa. 

6 A Era Edo (江戸時代, Edo-jidai, também conhecido como período Tokugawa (徳川時代 Tokugawa-jidai), é 

um período da história do Japão que foi governado pelos xoguns da família Tokugawa, desde 24 de 

março de 1603 até 3 de maio de 1868. Esse período marca o governo do Xogunato Tokugawa (ou Xogunato Edo) 

que foi oficialmente estabelecido em 24 de março 1603 pelo primeiro xogum Tokugawa Ieyasu. O período 

terminou com a Restauração Meiji em 3 de maio 1868, a restauração do governo do tenno (imperador) pelo décimo 

quinto e último xogum, Tokugawa Yoshinobu. O período Edo também é conhecido por marcar o início do período 

moderno do Japão. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xogum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A3_Tokugawa
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1603
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1868
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xogunato_Tokugawa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xogum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Ieyasu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o_Meiji
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_do_Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Yoshinobu
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Kinzo Kimura II, filho do gerente da Loja Okada, conta-nos uma lembrança 

inesquecível sobre o “Diamante Assahi”. O fato ocorreu em sua infância, certa vez 

em que ele foi ao teatro com a família. No intervalo da representação, seu pai lhe 

disse: “Levante-se e olhe para a platéia”. Ele assim fez e avistou uma poltrona de onde 

irradiava uma luz meio clara. Logo percebeu que, em todos os lugares do teatro, pouco 

iluminado, as cabeças das senhoras reluziam. Enquanto ele permanecia absorto na 

contemplação daquela beleza estranha, seu pai lhe explicou, num tom que 

demonstrava grande orgulho: “Todo esse brilho é do “Diamante Assahi” da Loja 

Okada, sabia? (F.M.O, 2007a). 
 

Muito pobre, doente e excessivamente tímido, a partir da adolescência seus problemas 

foram sendo resolvidos e, aos 25 anos, ele se torna um dos mais prósperos comerciantes de 

Tóquio, proprietário da Loja Okada – Atacadista de Objetos de Adorno. Os marcos principais 

da vida do jovem Okada foram o estudo de pintura e o “makiê”, o hábito de intensiva leitura, 

principalmente sobre filosofia e belas-artes (F.M.O, 2007b). 

Depois da abertura da Loja Okada, Okada se empenhou nos estudos sobre desenhos e 

bijuterias. Neste período visitou Okakura Kakuzo, ou Tenshin, que havia sido diretor do 

departamento de Belas Artes Orientais do Museu de Boston no EUA e um dos fundadores da 

Escola de Belas Artes de Tokyo, criada em 1890. Okada estudou nesta escola em 1897, período 

no qual o diretor era Tenshin que também dava aulas de História da Arte. 

A respeito desse encontro com Okakura, Okada descreveu: 

 

Há aproximadamente trinta anos, o professor Tenshin Okakura isolou-se em Izura, no 

Estado de Ibaragui, seguido por quatro pintores: Taikan, Shunso, Kanzan e Buzan. 

Nessa época, tive a oportunidade de me encontrar com ele por determinada razão. Ele 

me falou sobre as suas aspirações em relação à futura pintura japonesa, e nesse diálogo 

eu aprendi muita coisa. Foi então que percebi que o professor Tenshin, tal como eu, 

não era uma pessoa comum. Naquele dia, passei a noite em claro, conversando com 

os pintores Kimura Buzan e Kanzan Shimomura. Este último me disse: “A intenção 

do professor Tenshin, ao criar a Academia de Belas-Artes, foi promover o 

renascimento de Korin na época atual” (F.M.O, 2007a).  

 

A passagem acima evidencia tanto a admiração de Okada pelo professor Okakura como 

a predileção artística do professor que se identificava com as de Okada, no sentido de fazer 

reviver o estilo de Korin, destacando a originalidade das obras-primas japonesas. 

Este período também foi marcado pela busca de Okada por uma saúde “verdadeira”, 

pois constantemente era acometido de algum distúrbio ou mal-estar físico, um deles, as dores 

de dente. Ele fora submetido a todos os tratamentos possíveis para a época e também passara 

pelos melhores especialistas de Tóquio, mas não alcançara bom resultado, ingerindo remédios 

diariamente, sem que a dor parasse.  
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Durante esse processo, apresentaram-lhe a possibilidade de tratamento com um 

sacerdote da religião Nitiren.7 Durante uma semana Okada frequentou a casa do sacerdote sem 

ir ao dentista ou tomar os remédios. Ao término deste período as dores cessaram, o que o levou 

a refletir que talvez a causa das dores eram os próprios analgésicos que ele tomava para as 

dores. Assim, começou a problematizar a toxicidade dos remédios para o corpo humano, 

tornando-a mais tarde uma das bases da crença da Igreja Messiânica. 

Na primavera de 1919, depois de uma década de sucesso em seus empreendimentos, Okada 

teve um revés: a falência do Banco Soko, no qual estava a maior parte dos recursos da Loja 

Okada, que não devolveu o dinheiro que ali estava aplicado. Na tentativa de sair da crise, um 

dos gerentes da Loja Okada contraiu mais empréstimos, os quais não conseguiram pagar, 

levando a Loja Okada à falência. Esta experiência levou Okada a desenvolver uma teoria 

econômica baseada na ideia de prosperidade bem como em diversas orientações a respeito das 

dívidas.  

Casou-se aos 24 anos com Taka, em junho de 1907, como dito anteriormente. No oitavo 

ano de casamento, quando já haviam desistido de ter filhos, Taka engravidou e concebeu 

Shigueko, que morreu logo ao nascer. Taka engravidou novamente, concebendo outra menina 

natimorta. Em 1918, Taka engravidou pela terceira vez, mas, por contrair tifo intestinal, deu à 

luz prematuramente a mais uma menina que não sobreviveu. Devido a sua saúde debilitada, 

Taka faleceu uma semana após o nascimento de sua terceira filha, no dia 11 de junho de 1919 

(F.M.O, 2007a). 

 

 

 1.1.3. De 1919 até 1935 - A religião Oomoto como fonte de sua espiritualidade 

 

 

Em 1919, aos 37 anos, Okada se casa pela segunda vez, agora com Yoshi Ota, nascida 

em quatro de janeiro de 1897, em Nagoya, província de Aichi, Japão. Yoshi viria mais tarde a 

se tornar a segunda líder espiritual da Igreja Messiânica. Até os 38 anos Mokiti Okada 

declarava-se ateu, nunca havia rezado. Considerava inadequada a adoração a imagens, estátuas 

                                                           
7 Chama-se budismo de Nitiren ao conjunto de escolas budistas que seguem o ensinamento de Nichiren, monge 

que viveu no Japão no século XIII. Entre outros pontos em comum, essas linhagens afirmam que o Sutra do 

Lótus torna os demais sutras budistas verdades parciais: os ensinamentos anteriores teriam sido proferidos 

por Sidarta Gautama em caráter provisório, de acordo com a capacidade dos ouvintes, enquanto que, no Sutra do 

Lótus, Buda profere seus ensinos a partir de um ponto absoluto, definitivo. O que estaria expresso na passagem do 

Sutra do Lótus: "Dentre os sutras, este é o rei soberano". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nichiren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sutra_do_L%C3%B3tus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sutra_do_L%C3%B3tus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Siddharta_Gautama
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ou outros objetos religiosos. Acreditava que a existência de vários templos poderia constituir 

um obstáculo ao desenvolvimento do Japão (RIBEIRO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o segundo casamento, Okada começava a restituir sua tranquilidade após tantos 

infortúnios. Não obstante, todos estes fatos o levaram a uma profunda reflexão, que culminou 

com sua aproximação da religião. Sempre fora avesso à religião, pois era adepto da teoria do 

filosofo alemão Rudolf Eucken (1846-1926), prêmio Nobel de literatura em 1908, segundo a 

qual o homem possui uma tendência a adorar ídolos e símbolos criados por ele mesmo. Okada 

julgava sem sentido orar para uma pedra ou um altar, pois haviam sido feitos pelo próprio 

homem.  

No entanto, neste período nasceu o desejo de procurar a “verdade”. Deste modo, teve 

contato com adeptos e ideias de algumas religiões: um sacerdote da Igreja Tenri-kyo,8 um 

                                                           

8 A Tenrikyo (天理教, Tenrikyō) é uma religião monoteísta que originou-se a partir das revelações feitas a uma 

mulher japonesa chamada Miki Nakayama, cognominada de Oyassama pelos seus seguidores. Segundo a doutrina 

Figura 4 - Casamento com Yoshi (Fonte: F.M.O - Luz do Oriente). 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E6%95%99
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revela%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miki_Nakayama
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sacerdote da religião Obaku,9 um pesquisador do Budismo. Entretanto, ainda não despertara 

interesse por nenhuma delas. Talvez as amargas experiências vividas com a morte dos filhos, 

da esposa e com sua falência tenham propiciado grande mudança no pensamento do Fundador 

(F.M.O, 2007c). 

O interesse por uma religião surgiu quando conheceu a religião Oomoto, a qual realizava 

um grande trabalho de divulgação da doutrina, anunciando em jornais e periódicos da cidade. 

Assistiu também a palestras explicativas que o ajudaram a responder suas questões. Então, em 

junho de 1920, decidiu se filiar à Religião Oomoto, fundada por Naoko Deguti, em 1892, no 

distrito de Ayabe, Kyoto, Japão. 

Seu ingresso na religião Oomoto-Kyo10 está relacionado a sua atração por um forte 

apelo de conteúdo associado à natureza e à reconstrução do mundo, com base na convicção de 

que a Terra se converteria no tão aguardado reino de Deus (RIBEIRO, 2011) – de 1916 a 1920 

essa religião alcançou grande expansão – orientações que se relacionavam ao que a sociedade 

japonesa vivenciava na época (TERROR, 2009). 

 

                                                           

da religião, Deus, conhecido por vários nomes, incluindo o de "Tenri-O-no-Mikoto", revelou-se ao mundo através 

de Oyassama, tomando esta como seu sacrário.  

9 A escola Ōbaku ou Ōbaku-shū (黄檗宗), frequentemente denominada a terceira seita do Zen Budismo no Japão, 

foi estabelecida em 1661 por uma pequena facção de mestres da China e seus estudantes japoneses no Mampuku-

ji em Uji, Japão. Hoje o Mampuku-ji funciona como o templo Obaku central, com 420 subtemplos espalhados 

pelo Japão (em 2006).   
10 Oomoto (Mov.). Do japonês: “Grande Fundação”. Movimento religioso moderno japonês fundado em 1892 pela 

Sra. Degushi. Proibido em 1937, reiniciou suas atividades em 1946. Empresta elementos de outras religiões e crê 

num Deus imbuído e na fraternidade dos homens. Não são muitos os seus seguidores, cerca de 90.000, mas sua 

influência é difundida através da literatura. 

Figura 5 - Cerimônia contemporânea Oomoto (Fonte: www.oomotobrasil.org). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenri-O-no-Mikoto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zen_Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mampuku-ji
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mampuku-ji
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uji
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
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Durante quinze anos de contato com essa religião Okada absorveu várias ideias e 

trabalhou na Editora Meikosha, uma atividade artística vinculada à religiosidade popular da 

Oomoto – fundada em 1927, dentre suas ações destaca-se a publicação do periódico Meiko. 

Sua experiência como dirigente da Meikosha possibilitou muitos feitos já como fundador da 

IMM. As perseguições sofridas pela Oomoto levaram ao fechamento da editora, mas a visão 

artística da Oomoto foi transmitida a Mokiti Okada e ganhou novos formatos (TOMITA, 2014).  

Em 1930, Okada fundou a Associação Ten’nim, na qual realizava sessões de poesia 

kanku humorísticas; no ano seguinte fundou a Associação Zuiko, onde promovia sessões de 

poesia tanka e publicava revistas literárias.  

A ideia da construção de um mundo de paz e alegria através da arte, que o fundador 

trouxe para a IMM, representava um dos pilares da Oomoto. É importante destacar que o 

período Taisho11 foi marcado por tendências culturais e movimentos artísticos próprios. Além 

da proposta de vida artística, destaca-se o movimento Atarashi Mira no qual os artistas da 

Escola Shirakaha defendiam uma vida nova inspirada em ideias humanistas. A despeito do 

contexto da época, verificamos em Mokiti Okada um aprofundamento de aspectos, como 

purificação e salvação por meio da arte, que culminariam com a experiência da Revelação da  

Era da Noite para a Era do dia, ocorrida em 15 de março de 1931 (TOMITA, 2014).  

De 1916 a 1920, essa religião alcançou grande expansão, que pode ser relacionada ao 

desenvolvimento material da sociedade japonesa da época. A indústria estava se 

desenvolvendo e o número de trabalhadores aumentara. Mas, por causa da crise econômica, 

as tensões entre patrões e empregados se acirravam. Ocorreram greves e a vida dos agricultores 

tornava-se cada vez mais difícil em função da queda dos preços dos produtos agrícolas.  

Diante dessa situação, as pregações da Religião Oomoto relacionavam-se com as 

necessidades de mudanças e reformas dos relacionamentos entre os homens, no âmbito 

familiar e no trabalho. Mesmo baseada nos ensinamentos de Deus, suas pregações 

despertavam a consciência dos praticantes para a realidade em que viviam. Tais pregações 

eram, portanto, muito perigosas para o governo japonês. Em 1921, a religião Oomoto sofreu 

forte pressão das autoridades japonesas. Sua igreja foi destruída, assim como o sepulcro da 

sua fundadora, Nao Deguti. Esse acontecimento ficou conhecido como “Primeiro Caso 

Oomoto” (TERROR, 2009). 

                                                           

11 O período Taishō (大正時代?) foi um período cheio de problemas políticos e econômicos para o Japão. Ocorreu 

de 30 de julho de 1912 até 25 de dezembro de1926, ou seja, durante o reinado do Imperador Taishō. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Japon%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1912
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_Taish%C5%8D
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Embora afastado da instituição, o sentimento de Mokiti Okada, despertado em 1920, 

não desaparecera. Continuou a estudar os ensinamentos da fundadora, o Ofudessaki. Presume-

se que tenha voltado à religião Oomoto entre o outono e o inverno de 1923 (TERROR, 2009; 

RIBEIRO, 2011; TOMITA, 2014). 

Por meio de sua participação na religião Oomoto e das diversas revelações que recebera, 

Mokiti Okada conheceu a grande missão que lhe estava reservada – a de construir o Paraíso 

Terrestre – o que significava ter atingido o estado de Kenshinjitsu –,12 tendo recebido, também, 

a liberação do líder espiritual da Oomoto para trilhar seu próprio caminho como líder religioso, 

o que não representava uma dissidência religiosa em si. Notamos a importância desse fato, 

porque, a partir dessa data, o Okada começou a escrever seus ensinamentos até o fim de sua 

vida (ANJOS, 2014).  

Em 1926, Okada se conscientizou de sua missão. Nesse mesmo ano, alcançou o estado 

que denominou “Kenshinjitsu” (Estado de Suprema Iluminação Espiritual), por meio do qual a 

pessoa conhece o caminho que a humanidade percorreu e irá percorrer e, além de evidenciar os 

erros do passado, mostra-se capaz de indicar a atitude correta para um futuro feliz.  

Em 1931, recebeu a revelação de que a humanidade, seguindo o Plano de Deus, adentrava 

na fase de transição para a Verdadeira Civilização, consubstanciada na trilogia Verdade, Bem 

e Belo, na qual a saúde, a prosperidade e a paz prevalecerão entre os homens (F.M.O, 2007a). 

A partir deste momento, Okada empenhou-se na coleção de obras artísticas consideradas 

por ele de elevado nível – atualmente expostas nos Museus de Arte de Hakone e Atami –, 

idealizou a Academia Sanguetsu para vivificar a beleza natural das flores e o sentimento 

humano, e construiu protótipos do Mundo Ideal – os Solos Sagrados de Hakone, Atami e Kyoto 

– para as pessoas receberem energia e se inspirarem na construção de um mundo melhor. Ele 

também se dedicou às pesquisas e ao desenvolvimento do método de agricultura natural e à 

difusão do Johrei – energia vital do universo para restabelecimento do equilíbrio físico, mental 

e espiritual do homem (WATANABE, 2001). 

Desde que recebeu as revelações divinas sobre o passado, o presente e o futuro da 

humanidade Mokiti Okada escreveu vários ensaios filosóficos, objetivando que o ser humano 

encontrasse o caminho da felicidade. Também caligrafava com enorme rapidez e perfeição, 

sendo bastante elogiado por críticos e especialistas (F.M.O, 2007a). 

                                                           
12 O estado de KENSHINJITSU (conhecimento total da verdade de todas as coisas e dos fenômenos do Universo 

e do homem). (OKADA, 2007 a). A partir daí Mokiti Okada por si próprio, baseando-se na Verdade e manifestando 

milagres, começou a trilhar, passo a passo, o caminho de um ser religioso. Nesse justo momento foi que realmente 

começou a surgir a grande Luz, de profundo significado na história da humanidade. 
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1.1.4. De 1935 até 1955 - A Fundação da "Dai Nipon Kannon Kai" (Associação Kannon 

do Grande Japão) 

 

 

A fundação da Daí Nipon Kannon Kai – primeiro registro da Igreja Messiânica Mundial 

–, no Japão, se deu no dia 1º de janeiro de 1935, com pouco mais de 150 fiéis, na cidade de 

Tóquio. Nessa época, Mokiti Okada tivera diversas revelações sobre a missão, cabendo frisar a 

Revelação Divina de 1926, quando tomou conhecimento “do advento do Mundo da Luz, o 

Mundo Paradisíaco”, que, “como representante de Deus na Terra, ele era a pessoa que deveria 

concretizar esse Mundo” (F.M.O, 2007a).  

Para tal realização, ele se preparou mediante estudos e pesquisas até que, no dia 15 de 

junho de 1931, no Monte Nokoguiri – onde hoje existe um marco histórico do evento – Mokiti 

Okada, acompanhado de alguns fiéis, de madrugada, partiu pelo escuro caminho em direção ao 

Figura 6 - Cerimônia de Fundação da Dai Nipon Kannon Kai, 1º de janeiro de 1935 (Fonte: F.M.O - Luz 

do Oriente) 
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Sol que levantava. Foi aí que o fundador, Mokiti Okada, entoou em voz alta a oração Amatsu-

Norito13 (ANJOS, 2014).  

Naquele instante, o fundador teve uma misteriosa sensação espiritual e sussurrou para si 

mesmo: “Algo misterioso ocorreu”. Fora o recebimento da “Revelação da Transição da Era da 

Noite para a Era do Dia”. Durante três dias que se seguiram ao dia 15 de junho, ocorreram 

fenômenos misteriosos. Okada surpreendeu-se ao constatar que todos esses fenômenos tinham 

relação com o acontecimento divino vivenciado no Monte Nokoguiri: 

   

Esta transição significa uma ampla revolução na cultura, a qual inclui todas as 

atividades da humanidade. Nesse momento, será efetuada a grande transição da 

civilização dirigida pela Cultura Material, que vigorava até agora, para a Nova 

Civilização, dirigida pela Cultura Espiritual (OKADA, 2005a). 

 

 

Tal revelação trouxe reflexos em várias áreas: na medicina, na agricultura, na economia 

e na política. Segundo Mokiti Okada, o plano divino reside na felicidade do homem aqui na 

Terra. E tal felicidade se concretizaria com a instalação do Paraíso Terrestre, onde não haveria 

                                                           
13 Oração milenar em japonês arcaico que tem por objetivo a purificação de todos os seres do mundo espiritual e 

material, que é entoada pelos fiéis em todos os cultos e cerimoniais litúrgicos. 

Figura 7 - Foto tirada em frente ao prédio principal do Templo Nihon-ji. O segundo da direita para 

a esquerda, na segunda fileira, é o Fundador; em seguida, Yoshi e o bonzo Tanaka (Fonte: F.M.O - 

Luz do Oriente). 
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pobreza, nem doença e nem conflitos. Tal felicidade nasceria do indivíduo e se espalharia por 

toda a sociedade, porque, “se o indivíduo, que é a unidade, não for salvo, não há condições para 

que o mundo o seja” (ANJOS, 2014, p. 65). 

Nesse sentido, edificado sobre os três pilares – a Verdade, o Bem e o Belo – a IMM 

desenvolve várias atividades, dentre as quais se destacam as voltadas para a extinção das 

doenças por meio do Johrei, da agricultura natural e do cultivo das artes, através de cursos de 

Ikebana e da aquisição de obras de arte (F.M.O, 2007a). Com isso, sua meta consiste em 

oferecer a seus seguidores o fim da miséria, das doenças e dos conflitos, visando a construção 

do Paraíso Terrestre, designado por Mokiti Okada. A Igreja Messiânica Mundial do Japão 

instituiu os cultos, cujos princípios se baseiam nos serviços religiosos da época do fundador. 

Durante sua vida, Mokiti Okada conquistou a admiração e o respeito de milhares de 

pessoas por sua sabedoria, espírito de justiça, bom senso e amor ao próximo e formou discípulos 

que continuaram sua obra após a sua morte, em outras palavras, sua partida para o Mundo 

Espiritual.              

Sua natureza sempre foi alegre e pacífica: 

 

Desde jovem, gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar quase um 

hobby para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para que todos fiquem 

felizes.  Quando acordo pela manhã, por exemplo, minha primeira preocupação é 

saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se houver uma só pessoa mal-humorada, 

já não me sinto bem. Algo que me deixa muito triste é escutar gritos de raiva, 

lamentações inúteis e reclamações. Também me é difícil ouvir repetidas vezes um 

mesmo assunto. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores determinantes da 

minha felicidade.  Por isso, eu sempre afirmo: ‘Se não fizermos a felicidade do 

próximo, não poderemos ser felizes (OKADA, 2005a, p. 145).  

 

O principal objetivo de Okada era concretizar o Paraíso Terrestre: “O Paraíso Terrestre 

estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração 

de todos os homens” (F.M.O, 2007a).  

O falecimento de Okada aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1955. Os milhares de 

pessoas que acompanharam seu funeral se despediam não somente do filósofo espiritualista, 

mas daquele homem simples que se revelou escritor, poeta, calígrafo, pintor, projetista de 

jardins e conjuntos arquitetônicos, colecionador de arte, fundador e diretor de museu, fundador 

e redator-chefe de jornal, preconizador da Agricultura Natural e idealizador da Ikebana  

Sanguetsu (F.M.O, 2007c). 
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1.2. 世界救世教 IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL  

 

 

 Fundada por Mokiti Okada, no dia 1 de janeiro de 1935, no Japão, a Igreja Messiânica 

Mundial constitui uma instituição religiosa, cujo fundado afirma que, por revelação, recebeu de 

Deus a missão de iniciar a construção do Paraíso Terrestre, o mundo ideal consubstanciado na 

trilogia verdade, bem e belo, na qual a civilização atual se transformaria. Um mundo onde a 

doença, a miséria e o conflito dariam lugar à saúde, a prosperidade e à paz. Apresentamos 

abaixo as bases conceituais da doutrina messiânica bem como os principais elementos de sua 

espiritualidade. 

 

 

1.2.1. Conceitos norteadores da Igreja Messiânica Mundial (IMM) 

 

Figura 8 - Sepulcro Sagrado de Mokiti Okada, à direita e Yoshi Okada, à esquerda (Fonte: Arquivo 

Pessoal). 
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Para Okada:  

O objetivo primordial da Religião é a criação do mundo da Verdade, do Bem e do 

Belo. O caminho para a salvação é a construção do Paraíso Terrestre. A Verdade e o 

Bem são propriedades espirituais, mas o Belo expressa-se por meio de formas, 

elevando o espírito do homem pela sua contemplação (OKADA, 2005a, p. 53).   
 

O Belo, manifestado pela arte pode ser absorvido na religião com a finalidade de, 

segundo Okada, enobrecer os sentimentos do homem, enriquecer-lhe a vida e proporcionar-lhe 

alegria e sentido. Essa é a missão da Arte. 

Okada anuncia as bases de crença da IMM nos seguintes termos: 

 

Nós, messiânicos, cremos em Deus, Criador do Universo. Cremos que, desde o início 

da Criação, Deus objetivou estabelecer o Céu na Terra e tem atuado continuamente 

para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano o Seu 

instrumento para servir ao bem-estar da humanidade, condicionando a ele todas as 

demais criaturas e coisas. Cremos, portanto, que a história humana do passado 

constitui estágios preparatórios, degraus para se alcançar o Céu na Terra. Para cada 

época, Deus envia o Seu mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua 

missão (OKADA, 2005a, p. 8).  

 

Neste sentido, fica clara a noção de Okada a respeito de um criador de toda natureza, 

assim como sua missão de concretizar um paraíso na Terra, em que seres humanos e o meio 

ambiente possam conviver em harmonia. Conforme tal citação, entendemos que Okada possuía 

uma visão pluralista e integrativa sobre as demais religiões, divindades e fundadores, não sendo 

adepto do monoteísmo e nem apenas do politeísmo, mas de uma divindade criadora que se 

subdivide em várias famílias e ramificações. 

Talvez devido a essa característica, a religião messiânica consiga se adaptar a outras 

culturas de forma natural, mesmo não estando em seu locus simbólico de criação, o oriente 

(TOMITA, 2014). 

Okada estabelece que o objetivo da IMM seria o progresso e o desenvolvimento da 

civilização conciliando a ciência material e a ciência espiritual (OKADA, 2005a, p. 16). Uma 

das bases para a construção de um mundo melhor, segundo ele, seria a comunhão harmoniosa 

entre a religião e a ciência. Neste sentido, o fundador desenvolve uma prática, por meio da 

religião, de suas concepções a respeito de saúde, do Johrei, da agricultura natural e da arte. Tal 

postura pragmática é claramente observada nas suas citações, por exemplo:  

 

Não obstante, se a Religião excluir a matéria e preocupar-se unicamente com 

a salvação do espírito, ela não estará promovendo a verdadeira salvação, pois 

a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais é que nos 

permitirá obter a verdadeira tranquilidade espiritual (OKADA, 2005b, p. 15).  
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 Nessa linha de raciocínio pluralista e pragmática Okada em inúmeras ocasiões afirmou 

ser: 

Sempre tenho afirmado que a Igreja Messiânica Mundial abrange o cristianismo, o 

xintoísmo, o budismo, o confucionismo, a Filosofia, a Ciência, a Arte, enfim, todas as 

expressões da cultura. Entre elas, dedicamos especial atenção aos problemas 

concernentes à doença, à saúde e à agricultura, no campo da Ciência, e também às 

artes (OKADA, 2005b, p. 18).  

 

Ainda neste raciocínio, ele não considerava as outras áreas do conhecimento como 

rivais, mas parceiras em busca de um objetivo maior: a formação de uma sociedade equilibrada 

cujas particularidades devem ser preservadas “Conforme tenho dito, o Paraíso Terrestre que 

idealizamos é um mundo de perfeita Verdade, Bem e Belo” (OKADA, 2005a, p. 34).  

Na visão de Okada, a Verdade é a própria manifestação da natureza, aquilo que gera 

energia e equilíbrio entre as partes, o que traz e está em harmonia, a razão de estarmos neste 

mundo que é justamente desfrutarmos de felicidade, cultivando-a, e não criando motivos para 

cada vez mais nos afastarmos dela nos diversos campos da atividade humana.  

O Bem só pode nascer do pensamento espiritualista, que reconhece a existência do 

espírito e do sentimento de todas as coisas e seres vivos, pois esses contêm tanto a parte 

espiritual quanto a parte material. O Belo, quando é sublime e emocionante, não nasce do nada, 

e sim de onde já existe o Bem, a preocupação com o outro, com o próximo, com o coletivo, 

com o público. Atitude alicerçada em uma base sólida, como a Verdade sobre a nossa natureza, 

em que plantamos, cultivamos e colhemos todas as coisas.  

O Belo é o paraíso preconizado por Deus, onde há a construção do mundo ideal, de 

perfeita verdade e do bem. Para Okada, o satanás é representado pela falsidade, pelo mal e pela 

fealdade. Ele afirma que o Belo não representa apenas uma satisfação individual, mas tudo 

aquilo que causa sensação agradável aos outros, podendo-se dizer que o Belo é uma boa ação.  

Ele diz: 

Na verdade, quanto mais alto do grau de civilização a sociedade alcançar, tudo deverá 

ser tornar mais belo. Por isso também podemos dizer que o progresso da civilização 

é, em parte, o progresso do Belo. A salvação é efetuada num estado paradisíaco, de 

modo que é necessário refletir profundamente sobre esse ponto (OKADA, 2005e, p. 

63).  
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1.2.2. Johrei 

 

 

O ser humano, considerado como um pequeno universo, deve ser visto sob dois 

aspectos: o corpo e o espírito. Portanto, seu relacionamento com o mundo e com os seres que 

nele habitam deve ser harmônico, norteado pelas leis que regem este universo (OKADA, 

2005a). Quando o homem contraria as leis da natureza provoca desarmonia que se reflete no 

desequilíbrio de si mesmo, dos outros seres e do ambiente, alterando e desarmonizando a 

energia do cosmos.  

A pessoa doente, por exemplo, não está no estado de harmonia com a Verdade, porque 

lhe falta a saúde, que é a própria Verdade. Portanto, as doenças, a violência social, as crises 

financeiras e outros males mundanos representam distorções da Verdade. O retorno à harmonia 

e ao equilíbrio se dá por meio da purificação dessa energia invisível ou espiritual 

(WATANABE, 2001). A maneira mais rápida e eficaz para conseguir a purificação do espírito 

e, por consequência, o equilíbrio do homem, reside na prática denominada Johrei. 

Johrei, palavra originada do idioma japonês e criada por Okada para nomear o ato de 

imposição das mãos que os fiéis da IMM praticam em seu dia a dia. Analisando seus 

ideogramas: Jo (浄), significa purificar e（霊）Rei significa espírito. Assim sendo, Johrei 

significa purificação do espírito. O Johrei, segundo Okada, desperta a natureza divina do 

homem, colocando-o em contato com a sua alma.  

Okada também compartilha de uma visão dualista sobre a natureza humana e de toda a 

existência terrena, no sentido de que, 

 

Não só o homem – criatura de nível mais elevado – mas todas as outras 

criaturas, inclusive os vegetais e minerais, enfim tudo aquilo que tem forma, 

está constituído de dois elementos fundamentais: espírito e corpo. Havendo 

separação desses elementos, o ser deixa de existir, seja ele qual for (OKADA, 

2005b, p. 64).  

 

Neste sentido, entende-se que os dois mundos, o visível e invisível, o material e o 

espiritual, presentes em todas as coisas precisam de cuidados e de certa dedicação, pois 

enfraquecem e se maculam quando não há a prática do Bem, da Verdade e do Belo.  

O mundo material e o mundo espiritual estão interligados: um se reflete no outro. Por 

essa razão, se houver máculas no mundo espiritual haverá impurezas no mundo material. E para 

tornar o homem puro e sem impurezas aos olhos de Deus faz-se necessária uma ação 
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purificadora. Tal purificação pode ser alcançada pela prática do Johrei. A missão do Johrei é 

purificar o espírito e promover a limpeza de todas as coisas (OKADA, 2005e). 

 

 

1.2.3. Agricultura Natural 

 

 

Destacaremos a importância da prática do método da Agricultura Natural e sua relação 

com o despertar da espiritualidade.  

Okada salienta: 

Em geral as pessoas não conseguem aceitar minha tese sobre a Agricultura Natural. 

Ficam pasmadas com ela, pois acham que é uma visão completamente diferente em 

relação à agricultura. Mas a verdade é que não só os produtos agrícolas, mas o próprio 

homem se encontra intoxicado pelos adubos (OKADA, 2005e, p. 11).  

 

A agricultura proposta por Okada reconhece que o principal sujeito dentro do processo 

de produção de alimentos é o solo, e que este também possui espírito, como o ser humano, os 

animais, os vegetais. Conforme abordamos no item anterior, talvez seja essa a dificuldade na 

aceitação deste método de agricultura: a importância aos sentimentos do solo e do agricultor. 

Figura 9 - Mokiti Okada ministrando johrei em uma criança (Fonte: F.M.o - Luz do Oriente). 
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As vantagens econômicas do cultivo natural, segundo essa doutrina, são: os gastos com adubos 

serão dispensados; os trabalhos diminuirão pela metade; a safra aumentará enormemente; os 

produtos aumentarão de peso específico, não diminuindo de volume ao serem cozidos e terão 

um delicioso sabor; e, por fim, problemas que preocupam o homem como as larvas e os 

parasitas intestinais desaparecerão.  

Como os alimentos são compreendidos como portadores de espírito, portanto de energia 

vital, o consumo de alimentos oriundos de uma agricultura natural contribui para a purificação 

e a harmonização da pessoa com seu organismo e a natureza. 

 

 

 

1.2.4. A Transição da Era da Noite para a Era do Dia 

 

 

Okada denominou de “Revelação Divina da Noite para o Dia no Mundo Espiritual” o 

fenômeno ocorrido no dia 15 de junho de 1931, quando ele e mais 30 seguidores escalaram o 

monte Nokoguiri, localizado na província de Tiba, Japão, e realizaram uma oração em direção 

Figura 10 - Mokiti Okada junto à plantação de milho no jardim do Hozan-So (Fonte: F.M.O 

- Luz do Oriente). 
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ao sol que nascia naquele momento. Segundo Okada, aquele foi o despertar de um ciclo que se 

iniciava nos planos espiritual e consequentemente no plano material.  

Assim como há a diferença de luminosidade entre o dia e a noite, nós também vivíamos 

nosso dia a dia com certa quantidade da luz de Deus. Todavia, a partir daquele dia 15 de junho 

de 1931, era como se a luz divina tivesse aumentado. E, exatamente como notamos a diferença 

do aumento da claridade ao amanhecer, essa nova intensidade de luz iria trazer à tona os mais 

secretos segredos ou falsidades, fazendo nascer um mundo onde imperaria a luz e a verdade. 

Por conseguinte, todo aquele ser que quisesse viver afastado desta luz ou verdade seria 

alcançando por ela, quer queira quer não (F.M.O, 2007a). 

Tal transição possui relação com o futuro da humanidade, condicionando a ela um futuro 

próspero e harmonioso que é o desejo último do Deus Criador do Universo. Porém, aqueles que 

desejarem viver neste novo momento devem procurar manter seus corações limpos e viver 

somando méritos e virtudes, pois a divina recompensa será se tornar apto a viver neste paraíso. 

É, assim, estabelecido o princípio ético fundamental da espiritualidade messiânica que, em 

outras palavras, simbolizado na transição noite/dia, propõe uma atitude ética que é justamente 

a adequação moral ao “dia” que se inicia uma purificação do ser e uma prática de méritos e 

virtudes. 

 

Figura 11 - Mokiti Okada e membros da IMM (Fonte: F.M.O - Luz do Oriente). 
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1.2.5. O conceito sobre Purificação e Gratidão 

 

 

O conceito de Okada sobre purificação estabelece que, como princípio, todas as coisas 

possuem espírito e matéria, e que, segundo a Lei da Natureza chamada Espírito Precede a 

Matéria, todas as criações possuem uma origem que se encontra na realidade espiritual e esta 

se reflete continuamente na parte material e vice-versa, sempre um influenciando o outro. Neste 

sentido, o conceito de purificação é básico na doutrina messiânica, considerando a existência 

de impurezas que maculam aquilo que é puro, tanto na dimensão física como na espiritual 

(RIBEIRO, 2011). 

Logo, dependendo da maneira que utilizamos nossos pensamentos, palavras ou atitudes, 

vamos tornando nosso corpo espiritual mais claro ou mais opaco; dependendo da quantidade 

de luz ou da quantidade de pequenas nebulosidades, também conhecidas como máculas. Estas 

seriam a causa espiritual das doenças, das dificuldades financeiras e dos conflitos. Porém, 

segundo Okada, apesar de serem a raiz destes sofrimentos, elas também possuem uma missão: 

o despertar do ser através dos sofrimentos. O binômio “pureza-impureza” representa parte 

fundamental do princípio da purificação, sendo que esta consiste num processo natural de 

eliminação de máculas acumuladas (TOMITA, 2014). 

Todo e qualquer tipo de sofrimento, cuja origem seja ou no próprio homem (doença, 

pobreza ou conflito) ou na natureza (danos e catástrofes naturais, por exemplo), Okada nomeou 

de fase de “purificação”, período no qual buscamos nossa libertação das máculas para que, 

consequentemente, atinjamos o estado de felicidade. E, para que isso ocorra, o homem deve 

manter seu coração agradecido, cultivando pensamentos positivos e construtivos de modo que 

venha a se tornar útil ao seu redor, praticando o altruísmo entre as pessoas (OKADA, 2005e). 

 

 

1.2.6. A Existência do Mundo Espiritual, suas Camadas e Níveis, e a Vida dos 

Antepassados  

 

 

Segundo Okada, o mundo espiritual é uma realidade paralela ao mundo material em que 

vivemos que, apesar de parecerem separados, possuem comunicam-se entre si. Essa 

comunicação ocorre principalmente através dos pensamentos, sentimentos e vontades do ser 
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humano. A esses três elementos, Okada denomina de “sonen” (a união da razão, dos 

sentimentos e de nossas vontades). 

Esse mundo espiritual é formado por três planos: superior – ou paraíso, intermediário – 

ou purgatório, inferior – ou inferno. Cada um desses planos subdivide-se em 60 camadas, 

totalizando 180 camadas. Há mais uma camada que se encontra acima de todas as outras: aquela 

habitada pelo Deus Criador do Universo. 

 

Segundo a doutrina da IMM, “o homem nasce e morre muitas vezes”; 

a morte é o desprendimento do espírito do corpo material inútil. Na TK, 

fala-se abertamente da reencarnação, enquanto na SNI o tema é motivo 

de controvérsia supostamente solucionada através do ensinamento 

"Verdade vertical" e "Verdade horizontal" citado adiante (TOMITA, 

2014).  

 

Assim, quando por algum motivo, de causas naturais ou não, ocorre a morte do corpo 

físico, o espírito humano se separa do corpo físico e se dirige para o mundo espiritual onde será 

determinada a sua posição naquele mundo, que dependerá do peso de seu espírito: se leve 

retorna para camadas superiores, se pesada desce até o ponto determinado. Sendo o 

determinante do peso do espírito o acúmulo ou não de máculas, as impurezas espirituais. 

Para a Igreja Messiânica, a vida de nossos ancestrais precisa ser lembrada e agradecida, 

dando muita importância aos ritos de funerais após a morte e as orações subsequentes em datas 

previamente determinadas – denominadas de culto de aniversário de falecimento ou cultos 

oferecidos espontânea e independentemente da data escolhida. Através destes cultos, acredita-

se que os antepassados se alegram e passam, assim, a se sentir mais felizes, cultivando uma 

vida no reino espiritual de maior paz e gratidão, o que também se reflete nos descendentes que, 

por ora, estão no mundo material (F.M.O, 2007c): 

                                                       Deus 

Plano Superior 

 

 

Plano Intermediário 

 

 

Plano Inferior 

                                               

                                               Mundo Espiritual 
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1.2.7. A Constituição do Ser humano como Representante dos Antepassados e como 

Representante de Deus 

 

 

Para a Igreja Messiânica, a constituição do ser humano é de natureza espiritual e 

material. Há o corpo físico, o corpo espiritual, a consciência e a alma. O corpo físico é 

exatamente este que conhecemos constituído de carne, ossos, cabelos, nosso físico em si 

mesmo; o corpo espiritual seria como uma projeção deste, com a mesma aparência, porém 

formado por uma substância diferente, imaterial, como o ar que sentimos, mas não enxergamos. 

A consciência, por sua vez, refere-se à parte relativa ao que entendemos como nós mesmos, 

nossos pensamentos, sentimentos, vontades. Contudo, segundo Okada, esta trilogia de 

pensamento, sentimento e vontades, também está relacionada ao nosso código genético, nossa 

ancestralidade, trazendo heranças de nossos antepassados que constantemente fluem para a 

consciência dos descendentes aqui na Terra, sem que tenham ciência deste fato. 

 

Já conhecemos como se constitui o corpo humano, mas como a doutrina messiânica 

descreve a constituição do espírito humano? A doutrina okadiana ensina que o espírito 

humano é constituído de três elementos dispostos de forma centrípeta: no seu centro 

existe a consciência e no centro desta a partícula divina ou espírito primário 

(RIBEIRO, 2011, p. 65).                                                                                                 
 

Como ressaltamos anteriormente, o ser humano também se constitui por uma alma. Mas 

o que seria esta “alma”? É a parte mais nobre e pura a qual, segundo Okada, representa a divisão 

de uma parte do próprio criador, denominada pela Igreja Messiânica como partícula divina, 

detentora de toda força e vida da criação. É através dela que se estabelece a ligação inseparável 

com a divindade criadora: 

 

                                                                                           Corpo Material 

 

                                                                                           Corpo Espiritual 

                                                                                           Consciência                                                          

                                                                                           Partícula Divina ou Alma                                                                            
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1.2.8. O Conceito dos Messias na Terra 

 

 

O conceito de Messias é muito importante para os messiânicos, e ao mesmo tempo um 

grande desafio pelo qual todos estão sujeitos a passar. Para a Igreja Messiânica, Messias é o 

outro nome dado à partícula divina que todos os seres humanos receberam em sua criação ainda 

no mundo espiritual: é como se ela fosse uma espécie de semente, algo que possui um potencial 

intrínseco dentro de si mesma.  

Segundo as palavras do atual líder espiritual da Igreja Messiânica, Yoiti Okada, todos 

nós temos a missão de “Messias”, cuja missão ocorre quando reconhecemos que Deus é, ao 

mesmo tempo, nosso pai e nosso criador. E, pelo fato de nos tornarmos seus verdadeiros filhos 

pelo reconhecimento de nossa origem e de nossa missão na Terra, há o despertar para a 

consciência original dentro de nós.  

Para ele, a alma, a consciência, o corpo espiritual e o corpo material são dispostos de 

forma centrípeta, na qual a alma ocupa a posição mais interior e o corpo material, a mais 

exterior. Porém, todas estão em contínuo processo de comunicação.  

Em relação à partícula de Deus, Yoiti Okada afirma que, 

 

[...] a existência da partícula de Deus no interior de cada um torna cada ser humano 

possuidor do paraíso dentro de si e se este não se manifesta é por causa das nuvens 

espirituais que cobrem o espírito. A medida que essas nuvens forem sendo purificadas, 

a condição de infelicidade será transformada em felicidade (TOMITA, 2014). 

 

Uma semente pode se desenvolver bem e com energia se a terra que a envolve estiver 

nutrida e pura. Dessa forma, para os messiânicos, é no dia a dia que acontece aprimoramento 

espiritual, transpondo obstáculos, entendendo como purificação as possíveis adversidades que 

venham a passar. Esse processo é a nutrição da parte externa da alma, o que lhe possibilitaria 

sair da condição de semente para se tornar uma árvore adulta que dá frutos. Portanto, segundo 

o entendimento messiânico, a alma chegaria à condição de messias. 
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1.2.9. O Conceito Messiânico sobre Deus 

 

"Deus é Luz. 

Onde há Luz, existe paz, felicidade e alegria. 

Onde não há Luz e claridade, 

Existem conflito, pobreza e doença. 

Vós, que desejais Luz e prosperidade, vinde! 

Vinde e louvai o nome de Deus; 

Assim sereis salvos!" 

(Mokiti Okada) 

 

O conceito de deus representa 

 

[...] o centro da fé dos messiânicos [e] é chamado de Deus Supremo, Criador do 

Universo. Nos altares das igrejas messiânicas é representado por um pergaminho 

colocado na posição central, onde estão escritos os ideogramas Daí Komyo Shin Shin 

(Grande Deus da Luz Brilhante). Também é chamado, principalmente pelos 

messíânicos japoneses, de Miroku Omikami, que poderia ser traduzido como Deus da 

construção do Paraíso em relação ao termo búdico Mundo de Miroku, qu significa 

Mundo do Paraíso (RIBEIRO, 2011, p. 43). 
 

Figura 12 - Mokiti Okada na Cerimônia Provisória da Vinda do Messias (Fonte: F.M.O - Luz do 

Oriente). 
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Conforme descrito acima, a visão messiânica de deus assemelha-se à visão monoteísta, 

mas ela não pode entrar nesse molde, pois reconhece também a existência de outras divindades, 

conforme citação abaixo: 

 

Embora falemos simplesmente Deus, na verdade existem níveis - superior, médio e 

inferior - com inúmeras funções. O xintoísmo admite a existência de uma infinidade 

de deuses. Até hoje quando se fala se Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no 

politeísmo xintoísta. Entretanto são visões arbitrárias (OKADA, 2005a). 

 

Podemos perceber, então, que a visão messiânica não é nem monoteísta nem politeísta 

exclusivamente, e sim as duas ao mesmo tempo, mas com adaptações. Com relação à posição 

panteísta, compartilha apenas de parte de sua significação, uma vez que considera todas a coisas 

como criadas por Deus e que existe significativa proporção para cada ser de acordo com a sua 

missão original. 

   

 

1.2.10. A necessidade dos Protótipos do Paraíso Terrestre  

 

 

Segundo Okada, a criação do paraíso terrestre não se refere apenas a uma obra religiosa, 

mas uma necessidade social, algo que possa elevar o nível espiritual e moral do homem bem 

como utilizar esses locais, chamados de protótipos, como meio de elevar os sentimentos 

humanos a uma experiência de alto nível de beleza, técnica e esmero.  

 

Como já escrevi várias vezes, aí será construído o paraíso ideal onde se acham 

perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza criada pelo homem. Um 

projeto tão grandioso como esse, não creio que já tenha sido elaborado por alguém. 

Encantada com atmosfera tão diferente do mundo a que está acostumada, qualquer 

pessoa, nesses locais, esquece-se de tudo e até pensa estar em cima das nuvens 

(OKADA, 2005e). 

 

Espiritualmente todo grande projeto necessita de um pequeno modelo. Nessa 

perspectiva, de acordo com o pensamento de Okada, não há nada melhor do que criar um 

pequeno molde deste paraíso na Terra embasado naquilo que deus deseja construir através dos 

homens. 

Como a apreciação da beleza promove a elevação dos sentimentos humanos, o 

protótipo do paraíso deve ser a própria expressão da arte do belo. Por isso para a sua 

implantação deve ser escolhido um local particularmente belo, capaz de formar um 

ambiente artístico ideal que uma a beleza natural à beleza criada pelo homem 

(RIBEIRO, 2011, p. 76). 
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Figura 14 - Protótipo do Paraíso em Hakone, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 

Figura 13 - Santuário Komyo, Hakone, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 
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Figura 15 - Protótipo do Paraíso, Atami, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 

Figura 16 - Protótipo do Paraíso, Atami, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 
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Figura 17 - Protótipo do Paraíso, Kyoto, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 

Figura 18 - Protótipo do Paraíso, Kyoto, Japão (Fonte: Arquivo Pessoal). 
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1.3. HISTÓRIA DA MIGRAÇÃO DA RELIGIÃO MESSIÂNICA 

MUNDIAL PARA O BRASIL  

 

 

Apresentamos agora um breve histórico da implantação da Igreja Messiânica do Brasil 

e, por fim, uma diferenciação entre membros e frequentadores. 

 

 

 

1.3.1. Restauração Meiji, Migração dos Japoneses para o Brasil e a chegada dos primeiros 

Missionários Messiânicos em solo brasileiro 

 

 

Na época em que foi criada a religião messiânica, o Japão passava por uma 

transformação política, social e econômica muito importante: a Restauração Meiji. A partir de 

1869, o Japão enfrentou radicais mudanças sociais e políticas em sua história, pois, até meados 

do século XIX, a sociedade japonesa ainda se organizava de forma muito semelhante ao sistema 

medieval europeu, com feudos, nobreza guerreira e reis fracos (CEHOAIJB, 1992). 

Essa abertura cultural permitiu que alguns intelectuais japoneses, como Hirobumi Ito 

(1841-1909), percebessem que a sociedade europeia moderna se sustentava sobre um forte 

alicerce religioso, o cristianismo. O Japão, ao contrário, não possuía esse sustentáculo religioso, 

com tanta importância social e política, como a religião cristã (RIBEIRO, 2011; TOMITA, 

2014), pois, na época da Restauração Meiji, as religiões presentes no Japão, como o Budismo 

e o Xintoísmo, estavam perdendo força política.  

Essa mudança na estrutura econômica e política no Japão fez que milhares de japoneses 

abandonassem seu país de origem e migrassem para Estados Unidos, Argentina, Peru e Brasil 

em busca de atividades na lavoura, sua principal fonte de renda até então. 

O novo imperador, Mutsuhito, incentivou a industrialização e a modernização de 

máquinas e técnicas produtivas. Como consequência, houve migração de milhares de pessoas 

que trabalhavam na área rural, pois já não possuíam mais ocupação e espaço nesses “novos 

tempos”. Para tentar resolver o problema demográfico e de trabalho, o governo japonês fechou 

acordos com países que necessitavam de mão de obra na lavoura, como o Brasil.  
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Foi assim que os primeiros japoneses vieram para o Brasil, por meio de um acordo entre 

Brasil e Japão, denominado de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, ocorrido em 5 de 

novembro de 1895 (TOMITA, 2014). Mas, apesar de o acordo ter sido assinado em 1895, o 

primeiro navio chegou ao Brasil apenas em 18 de junho de 1908, o famoso Kasato-Maru, 

trazendo as primeiras 165 famílias que vieram trabalhar nos cafezais do oeste paulista 

(RIBEIRO, 2011). 

Nos primeiros sete anos de imigração japonesa chegaram ao Brasil 3.434 famílias, ou 

seja, quase 15 mil pessoas. Entre 1917 e 1940, foram mais 164 mil japoneses, dos quais 75% 

para São Paulo. A maior parte dos imigrantes chegou no decênio 1920-1930, agora o foco não 

era mais apenas as plantações de café, mas trabalho no cultivo de morango, chá e arroz.  

Com o fim da I Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil cresceu 

muito em razão do incentivo do governo japonês, que via crescer a pobreza e o desemprego no 

país devido à superlotação de suas cidades. Além disso, o governo japonês pretendia a expansão 

da etnia e da cultura para outros lugares do mundo, especialmente nas Américas, a começar 

pelo Brasil (SASAKI, 2006). 

A adaptação dos japoneses ao Brasil não foi fácil. Não era apenas a língua que separava 

os novos habitantes do povo brasileiro, mas também as roupas, a alimentação, a religião, e os 

costumes, muito diferentes. O choque foi imenso. Somente para exemplificar as enormes 

dificuldades enfrentadas pelos japoneses, vale a pena lembrar das dezenas de imigrantes que 

morreram na cidade paulista de Cafelândia, vítimas de malária, uma doença até então 

completamente desconhecida por esse povo (ASSIS, 2001). 

A maioria dos imigrantes japoneses tinha a pretensão de enriquecer no Brasil e voltar 

ao Japão em, no máximo, três anos. Porém, o enriquecimento rápido em terras brasileiras 

mostrou-se um sonho quase impossível. Os imigrantes continuaram enfrentando dificuldades 

de adaptação, pois, devido a sua intenção de voltar, não se preocupavam em aprender a língua 

e educavam seus filhos dentro da cultura japonesa. As crianças frequentavam escolas japonesas 

fundadas pela comunidade, e a predominância do meio rural facilitou esse isolamento. Cerca 

de 90% dos filhos de japoneses falavam japonês em casa (TOMITA, 2014). Dificuldades 

adaptativas reforçadas pela união do Japão aos países do Eixo, (Alemanha, Itália e Japão) 

durante a Segunda Grande Guerra (CRER, 2003).14  

                                                           

14 A Segunda Guerra Mundial, com início em 1939, agrupava, em um bloco, os países com governos autoritários 

e que desejavam expandir seus regimes por outros territórios. Alemanha e Itália expandiram-se em parceria sobre 

o território europeu, maior palco da das duas guerras mundiais, enquanto o Japão protagonizava seu autoritarismo 

sobre a Ásia (CRER, 2003). 
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O Japão constituía o império chamado nipônico, governado por um autoritário 

imperador, o qual não possuía boas relações com os Estados Unidos. Em 1939, o Japão atacou 

a base estadunidense de Pearl Harbor, localizada no Oceano Pacífico – importante ponto para 

a estratégia militar dos Estados Unidos. Esse ataque determinou a entrada dos Estados Unidos 

na Segunda Guerra e deu início à Guerra no Pacífico.  

Em 1941, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, logo em seguida, a 

Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, a 

Marinha Imperial Japonesa atacou a ilha no Havaí onde estavam muitos militares 

estadunidenses (SASAKI, 2006). 

O imigrante japonês se sujeitou a muitas transformações ao se fixar no Brasil. 

Diferentemente do que ocorreu na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, 

onde muitos templos budistas e xintoístas foram inaugurados desde a fase inicial da imigração, 

no Brasil, as religiões japonesas eram praticadas informalmente (TOMITA, 2014). 

A partir de 1918 até a Segunda Guerra Mundial a vinda de religiosos japoneses não 

católicos era proibida (MORI, 1995). A despeito das restrições, algumas religiões japonesas 

foram introduzidas pelos imigrantes (RIBEIRO, 2011), pois a política de imigração do governo 

japonês inibia qualquer tentativa de criação de comunidade religiosa em um país católico, a 

exemplo das religiões Tenrikyo e Honmon-butsuryu-shu que tiveram seus pedidos de 

autorização negados pelo Ministério das Relações Exteriores (MORI, 1995). 

A partir da década de 1930, as atividades religiosas budistas começaram a ser praticadas 

independentemente de laços institucionais. E a religião xintoísta desempenhava muito mais a 

função social de coesão grupal em torno da veneração ao imperador do que a função religiosa 

propriamente dita (RIBEIRO, 2011). 

O final da década de 30 até os anos 50 foi marcado pela austeridade e pelo nacionalismo 

do governo Vargas. Dentre as medidas restritivas em relação aos imigrantes, destacam-se a 

proibição do ensino de língua estrangeira e da publicação de jornais estrangeiros, além da 

proibição da aglomeração de estrangeiros no mesmo recinto (TOMITA, 2014).  

Durante a ditadura Vargas, o chamado Estado Novo (1937-1945), Getúlio decidiu entrar 

na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados (EUA, URSS, França, Inglaterra), portanto, 

contra os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), fato esse que dificultava muito ainda a 

aceitação dos japoneses no Brasil. 
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Em 1942 o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Japão, o que provocou o 

congelamento de bens de capitais japoneses e a proibição de viagens internacionais sem licença 

para os países do Eixo. Diante de condições desfavoráveis, a propagação das religiões japonesas 

no Brasil estagnou. 

A partir da década de 1950 houve intensificação da migração japonesa para os centros 

urbanos e consequente ascensão socioeconômica. A religião japonesa acompanhou esse 

crescimento (RIBEIRO, 2011). 

A efetiva ascensão das religiões japonesas no Brasil deu-se, em sua maioria, no pós-

guerra, a exemplo da Igreja Messiânica (1955), da Perferc Liberty (1957), Soka Gakkai (1961), 

Konko-kyo (1964), Rissho Kosei-kai (1970), Sekai Mahikari (1974), Reiyukai (1975) entre 

outras (TOMITA, 2014). 

A Igreja Messiânica Mundial (IMM) foi introduzida no Brasil na década de 1950. Surgiu 

no Japão no século XX, criada por Mokiti Okada em primeiro de janeiro de 1935 com a 

denominação de Dai Nippon Kannon Kai (Associação Kannon do Grande Japão).  

Em 1954, Teruko Sato, uma jovem imigrante japonesa veio ao Brasil com a finalidade 

de trabalhar na agricultura, fixando residência em Belém do Pará. A jovem nutria o sonho de 

expandir a luz do Johrei (cura das doenças pela imposição das mãos, segundo a IMM), porém, 

em decorrência das dificuldades de comunicação entre as diferentes línguas, não pode 

contribuir muito na difusão (TOMITA, 2014). 

No ano seguinte, 1955, com a chegada de dois ministros messiânicos ao Brasil, 

Nobuhiko Shoda e Minoru Nakahashi, a difusão messiânica começava a ocorrer no Brasil. Com 

a finalidade de oferecer assistência de Johrei, esses ministros se instalaram inicialmente em São 

Paulo e Belo Horizonte e depois em Londrina, começando a formar novos seguidores. O 

primeiro membro brasileiro formou-se em 1955 na cidade de Belo Horizonte. 

Nobuhiko Shoda nasceu em Yamaguti, em 1929, e tornou-se ministro de IMM em 

Kyoto. Desde o falecimento de Mokiti Okada, o fundador da Igreja Messiânica no Japão, o 

ministro Shoda se dispôs a difundir a religião no exterior. Shoda (1987) relata o motivo pelo 

qual escolheu o Brasil: 

 

O motivo de ter escolhido o Brasil é simples. No passado, sonhava difundir a fé nos 

Estados Unidos, mas quando expressei minha vontade a Meishu-Sama (nome 

religioso de Mokiti Okada), ele me disse ‘Você não precisa aprender inglês’. A partir 

de então, abandonei completamente o desejo de ir para os EUA. Além do mais, a 

difusão nos EUA já havia se iniciado pelas mãos da ministra Higushi, enviada pelo 

próprio Meishu-Sama. Mesmo que manifestasse tal desejo à direção da igreja não 

obteria a permissão necessária. Também sabia que as relações com os países europeus 

ainda não tinham sido restabelecidas e, portanto, não conseguiria permissão para 
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entrada. Tanto pelas palavras de Meishu-Sama quanto pelas circunstâncias, acabei 

optando pelo Brasil. (SHODA, 1987). 

 

Após a chegada em território nacional, Shoda e Nakahashi se instalaram em Guarulhos 

e iniciaram a ministração do Johrei. Sua dedicação ao Johrei causou a cura de um taxista que 

sofria de fortes dores estomacais. A partir de então, cresceu o número de pessoas interessadas 

em receber Johrei, com a finalidade de solucionar seus problemas de saúde (TOMITA, 2014; 

WATANABE, 2001). 

 Em 1955, Nakahashi partiu para Belo Horizonte, e Shoda permaneceu em Guarulhos. 

Em Belo Horizonte, Nakahashi outorgou o ohikari ao primeiro membro messiânico no Brasil, 

o senhor Ostuo Baba. Devido a denúncias de curandeirismo, Nakahashi foi obrigado a deixar 

Belo Horizonte e partir para Curitiba. A partir daí a IMMB difundiu-se para Curitiba, Londrina 

e São Paulo (TOMITA, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Vista aérea do Protótipo do Paraíso Guarapiranga, São Paulo (Fonte: www.messianica.org.br). 
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Figura 20 - Jardim do Protótipo do Paraíso Guarapiranga (Fonte: www.messianica.org.br). 

Figura 21 - Templo do Solo Sagrado de Guarapiranga (Fonte: www.messianica.org.br) 
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1.3.2. A diferença entre Membros e Frequentadores na Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil 

 

 

Para a Igreja Messiânica, a distinção entre membros e frequentadores é bastante 

importante e entende-se que uma complementa a outra. Em linhas gerais, um frequentador é 

aquele que participa das práticas messiânicas com regularidade. 

Após experimentar os resultados das práticas messiânicas como o Johrei, a Agricultura 

Natural ou a Arte, a pessoa manifesta o desejo de se tornar membro e passa por um pequeno 

curso de introdução sobre as bases da IMMB; depois participa da cerimônia de Outorga do 

Ohikari, talismã que contém em seu interior uma pequena caligrafia da palavra Luz em japonês, 

escrita pelo fundador da IMM, Mokiti Okada.  

 

O Ohikari medalha que possibilita a ministração do Johrei, é também uma caligrafia 

do fundador. Há episódios em que o fundador afirma que a caligrafia por ele escrita 

tem o poder de manifestar o conteúdo nela escrita. Por isso, quem possui o ohikari 

(cujo significado é "Luz") pode ministrar o Johrei. A medalha tem o formato do 

emblema da IMM e, no seu interior, há uma caligrafia em miniatura. O Ohikari 

simboliza o elo que une o fiel messiânico ao fundador (TOMITA, 2014). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dessa forma, a principal diferença entre o membro e o frequentador reside em que o 

primeiro pode ministrar o Johrei em outras pessoas e o segundo apenas pode receber o Johrei 

de outras pessoas. Apesar de haver essas diferenças, o frequentador ou simpatizante, pode 

participar de praticamente todas as atividades que a Igreja oferece como cultos, dedicações, 

encontros, demonstrando bastante seu caráter inclusivo. Em geral, na recepção das IMMB 

existe um caderno no qual se escreve a presença dos participantes diários, discriminando entre 

membros, frequentadores ou aquele que está pela primeira vez na Igreja.  

Portanto, a partir do momento em que o frequentador se sente agraciado por algum tipo 

de mudança ou de recebimento de graças materiais, ele completa o curso de iniciação, participa 

da cerimônia de ingresso na fé, recebe a medalha da Luz Divina (Ohikari), que irá permitir que 

ele tenha contato espiritual direto com o fundador da IMMB, Mokiti Okada, tornando-se, desta 

maneira, um intermediário da luz divina que contribuirá para a transformação do mundo.  

A esse respeito, Matsuoka aponta que ao entrevistar messiânicos percebeu que eles 

acreditam ser úteis a deus na construção do “Paraíso na Terra”, o ideal final de construção da 

IMMB (MATSUOKA, 2001, p. 98). 
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Após a fase inicial como novo membro, ela ou ele poderá complementar seus 

conhecimentos pelos cursos de aprimoramento espiritual, que lhe darão cada vez mais 

consciência de como estabelecer esse paraíso em seu lar e fora dele, chegando ao ponto no qual 

irá cuidar ou assistir a outras famílias. Após a aprovação passará a ocupar a posição de assistente 

de família dentro da instituição.  

Em seguida, poderá tornar-se Assistente de Ministro, Assessor; depois fazer provas 

como Ministro Assistente, Ministro Adjunto e Ministro Dirigente, graduações consideradas 

como sacerdócios na IMMB. A posição mais alta é a de Líder Espiritual (Kyoshu-Sama), o 

orientador da conduta espiritual a ser seguida pela comunidade messiânica. Atualmente essa 

posição é ocupada pelo Quarto líder – neto do fundador Mokiti Okada –, Yoiti Okada.  
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CAPÍTULO II 

________________________________________________________ 

 

 

RELIGIÃO E ARTE NA CULTURA JAPONESA: A ARTE FLORAL E A 

ESPIRITUALIDADE NA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 

 

 

 

Neste capítulo analisamos brevemente a relação entre arte, vida e natureza na cultura japonesa, 

apontando principalmente o imaginário de uma natureza como molde das possibilidades 

existenciais da vida e fonte de inspiração artística. Neste contexto, destacamos a arte floral 

japonesa e, fundamentalmente, a arte Ikebana. Discutimos em seguida a relação entre religião 

e arte na espiritualidade da Igreja Messiânica Mundial; para isso, apresentamos os conceitos de 

Verdade, Bem e Belo como pilares conceituais teóricos da espiritualidade messiânica. 

 

 

 

2.1. ARTE, VIDA E NATUREZA NO JAPÃO 

 

 

 A arte japonesa é fruto de uma inspiração cuja concepção e expressão dependem de 

condições e circunstâncias da vida – modos de vida que geralmente são modulados por ideais 

artísticos, pela poética e pelas religiosidades. Além da arte e da vida, há a natureza que 

possibilita as condições necessárias para a nossa existência, a qual é fonte de aspirações e 

inspirações humanas, sendo o local de infinitas manifestações de força, vigor, vida e beleza. A 

natureza “transforma-se continuamente ao mesmo tempo que preserva sua condição, como se 

zombasse das fragilidades da vida humana” (ANESAKI, 1973, p. 3). 

 Há, na cultura japonesa, íntima relação entre arte e vida e entre essas duas e a natureza. 

Arte significa uma manifestação especial da vida humana tornada visível através do objeto 

artístico. A natureza consiste na condição da vida e na fonte de inspiração artística.  

No Japão, há: 
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[...] templos e palácios e tais prédios são elaboradamente decorados. Há também uma 

classe profissional que devota sua vida à arte; mas a um grau notável, a arte japonesa 

entra na vida diária das pessoas, sejam ela instruídas ou ignorantes, treinadas ou não. 

Ela influencia casas e os utensílios da vida doméstica; ela oferece a eles uma parte 

grande do prazer e da satisfação de viver. Além disso, como as pessoas vivem em 

contato próximo da natureza, sua arte tem intima relação com a natureza (ANESAKI, 

1973, p. 5). 

 Nesse sentido, utensílios domésticos como colheres, potes de água e porta-pincéis são 

usualmente desenhados guiados por um gosto estético. Os desenhos são frequentemente 

inspirados em objetos naturais: há uma colher com modelo de “pétala de lótus voando”, um 

pote com desenho de “galho de ameixeira”, um porta-pincéis sugerido por um “bambu coberto 

de neve” e um porta-incenso de “ tarambola voando”.  

A sala, as prateleiras e a alcova como a de um templo são decoradas em desenhos 

inspirados em formas da natureza; a sala, embelezada com desenhos de pinhos e garças; o 

tokonoma, pintado de forma que sugira uma fina névoa. O jardim, com suas árvores e águas, 

pedras e cercas, disposto como uma miniatura de paisagem, ao mesmo tempo representa uma 

parte muito íntima da vida da casa: os jardins japoneses juntam-se à casa de forma muito 

próxima, e por ser uma construção clara e aberta do prédio, aparecem como salas adicionais 

(ANESAKI, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Jardim interno de uma casa japonesa (Fonte: www.japanvisitor.com). 
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 A afetividade japonesa com a natureza não é compreendida por um antagonismo entre, 

de um lado, a natureza selvagem e vigorosa – que deve ser combatida e conquistada –  e, de 

outro lado, o refinamento humano. Ao contrário, como a arte japonesa está presente em todas 

as instâncias da vida e da natureza, constitui-se em fonte de inspiração da arte: a natureza é seu 

modelo existencial e de inspirações “A vida varia de acordo com as estações e o japonês deriva 

seu prazer artístico que ele acha parte essencial da vida de sua habilidade de responder às 

sugestões e inspirações da natureza” (ANESAKI, 1973, p. 8). 

 A religião contribui para aproximar a associação ao sentimento da natureza. Tanto o 

budismo quanto o xintoísmo ensinam que as coisas da natureza não são essencialmente 

diferentes do ser humano e até mesmo que elas são dotadas de espírito similar daquele do 

homem. Nessa perspectiva, o temor e o sublime são quase desconhecidos na pintura e poesia 

japonesas, contudo, a beleza, a graça e a gentileza são visíveis em todo trabalho artístico. 

 Com relação às pinturas japonesas, por exemplo, os críticos ocidentais 

[...] frequentemente dizem que as pinturas japonesas são mais decorativas do que 

representativas, idealísticas ou românticas, mas nunca realistas. Mas eu penso que 

essa distinção, embora não seja falsa, venha de uma pré-concepção de que uma 

pintura, em contraste à decoração, é necessariamente uma lúcida e vívida delineação 

da natureza. A pintura japonesa é certamente decorativa, mas mesmo num mestre 

como Korin 15 , você poderá encontrar uma maravilhosa fidelidade à natureza. A 

natureza exibe-se na veste decorativa, no Japão, e na arte japonesa não há demarcação 

clara entre a arte decorativa e a arte representativa (ANESAKI, 1973, p. 12-13). 

  

  

 

 

                                                           

15 Ogata Kōrin (尾形光琳, 1658 – 2 de junho de, 1716) foi um pintor japonês precursor da escola Rinpa.  

Figura 23 - Ogata Kōrin: Lirios em Yatsuhashi (Fonte: Galería Nezu, Tokio). 
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A escola moderna realística de Kyoto, na qual Ôkyo16 era o mestre, tornou-se famosa 

por sua cuidadosa fidelidade à natureza. Ôkyo e seus discípulos sofriam, por exemplo, ao copiar 

da natureza as escamas de um peixe. Mas esses mesmos realistas fizeram desenhos em seda 

crepe quase da mesma maneira que pintaram a paisagem dos arredores da cidade de Kyoto. 

Nem era a arte decorativa de Korin inteiramente convencionada e nem o realismo de Ôkyo, 

incapaz de ser usado decorativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Analisemos um pouco os pontos de técnica que caracterizam a arte japonesa. O primeiro 

mostra-se uma aversão natural à simples simetria ou regularidade. O que se comprova pelo 

desenvolvimento histórico da pintura budista. Pinturas budistas, quando importadas pela 

primeira vez da Índia e da China eram, em sua maioria, invariáveis na regularidade de esboço 

e composição.  

Gênios japoneses que trabalhavam com seu estilo convencional logo começaram a 

quebrar a rigidez da composição para adicionar leveza ao colorido e ternura às figuras, 

introduzindo novos objetos à pintura, sempre posicionados de forma irregular – a arte budista 

realizada por Kose17 e outras escolas depois do século X se desenvolvia. O mesmo pode ser 

visto se compararmos as madressilvas e outras curvas de movimento nos desenhos, nos quais 

                                                           

16 Maruyama Ōkyo (円山 応挙, 12 de junho de 1733 – 31 de agosto de 1795) foi um artista japonês que foi ativo 

no fim do século XVIII. 

17 Kose Kanaoka (巨勢 金岡 Kose no Kanaoka) foi um artista japonês do século XIX, pintor da corte de Heian 

(Kyoto). 

Figura 24 - Maruyama Ōkyo, Pavão e Pavoa (Fonte: Museu Miho). 
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as curvas são desconectadas e os objetos, irregularmente dispersos: borboletas e gavinhas, 

pássaros e nuvens.  

 Essa rejeição pela simetria pode ser notada na maioria dos desenhos japoneses. Nas 

inúmeras decorações de espadas, guardas, punhos ou bainhas, dificilmente encontraremos em 

outro lugar tal simetria em trabalhos similares feitos em outros países. “Os pilares únicos do 

tokono-ma ou das prateleiras alternadas em uma sala; a decoração de metal cobrindo pregos e 

painéis ou o arranjo de pedras e árvores em um jardim – em todos estes quase não há simetria” 

(ANESAKI, 1973, p. 13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Talvez a única exceção resida nos trabalhos de arquitetura religiosa. Lembremos que a 

construção dos templos e palácios, simétricos como são, devem ser observadas em seu fundo e 

primeiro plano naturais. O maior grupo arquitetônico do Japão é talvez o da Catedral Central e 

as construções de Nara, antiga capital. Até mesmo esse nobre grupo, uma expressão da 

harmonia entre a união nacional e o ideal religioso é tão focalizado e distribuído que a paisagem 

das colinas e a interferência das árvores quebram a regularidade da arquitetura. Os edifícios 

perderiam muito se privados das gigantes criptomérias que circundam os templos do declive 

suave das colinas Kasuga ao fundo. 

Figura 25 - Exemplo de Tokonoma com pilares assimétricos (Fonte: 

www.japanvisitor.com). 
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 Ainda, as cerejeiras, suspensas como uma nuvem sobre os templos de telhados azulados, 

entre as folhagens verdes das criptomérias, ajudam maravilhosamente a quebrar a regularidade 

artificial do ser humano pela livre e fresca interrupção da natureza. 

 A arquitetura japonesa é baseada em um ideal de beleza através de longas linhas 

curvadas horizontais dos beirais e o declive suave dos telhados. Tais formas harmonizam-se 

bem com as colunas e as árvores, e tais edifícios tornam-se parte da paisagem, em vez de 

aparecerem com gigantescas e trabalhosas construções edificadas em desafio à natureza. 

Observemos que os trabalhos dos gênios japoneses devem ser vistos como diferentes dos 

telhados dos pagodes chineses e japoneses – os telhados chineses foram suavizados e curvados 

pelos japoneses de acordo com seu próprio senso de harmonia com a natureza. 

  

 

 Retomando a relação entre a rejeição pela simetria e o sentimento japonês pela natureza, 

podemos nos perguntar se há algo realmente simétrico na natureza. É este aspecto da natureza 

que inspira os japoneses tanto na vida quanto na arte. Não queremos aqui dogmatizar a 

assimetria universal da natureza, pois há muitos movimentos rítmicos e processos regulares no 

mundo. A liberdade e a irregularidade na natureza existem principalmente em seus aspectos 

visíveis; enquanto simetria ou regularidade manifestam-se, na maioria das vezes, no mundo 

invisível, talvez no mundo do som.  

Figura 26 - Templo Todaiji, Nara, Japão (Fonte: ANESAKI, 1973, p.13) 
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 Outra forma através da qual os japoneses manifestam sua intimidade com a natureza 

assenta-se na representação do movimento. Nós todos já vimos como o papagaio movimenta 

suas asas, como se fossem fechá-las para baixo, especialmente quando voam contra o vento. 

Esse movimento é fiel e vividamente tratado na pintura japonesa, mas, curiosamente, isso nunca 

é feito pela pintura ocidental.  

“Produzir uma corrente de vento com a ponta do pincel” é a frase japonesa que expressa 

a vitalidade no tratamento do pincel, em empatia com os movimentos vívidos da natureza. Tal 

vitalidade no tratamento e na composição podem vir somente de uma aguda observação da 

natureza, executada com técnica da mais elevada flexibilidade, vigor e convicção (ANESAKI, 

1973). 

 Os artistas japoneses sempre buscam saturar suas mentes com impressões de 

movimentos, formas e cores da natureza, e então reproduzir essas imagens mentais vividamente 

no papel ou na seda, através de pinceladas/batidas com o pincel. Antes de iniciar uma pintura, 

o artista se recolhe a uma sala limpa e perfumada com incenso, como se estivesse para adentrar 

numa hora tranquila de meditação budista.  

Esse é o estágio de contemplação e concepção: pode durar apenas alguns minutos ou 

dias e até mesmo meses. Quando o artista pensa que sua meditação se mostra suficiente, olha 

fixamente para o papel, ou a seda, esticado horizontalmente diante dele. Ele pode estudar o 

papel por um momento apenas ou durante muitas horas; mas não irá pegar o seu pincel até que 

sua visão, projetada espiritualmente no papel branco, esteja vívida o bastante para fazê-lo ter 

certeza de onde irá posicionar o seu desenho. Então, o trabalho do pincel procede com rapidez, 

não importando se ele pensa em criar um furacão de outono ou uma brisa vernal.  

 Essa é a forma pela qual ele transfere sua visão para o papel. A vitalidade na pintura 

japonesa é principalmente derivada da fidelidade do artista à vívida impressão que a longa 

observação produziu em sua mente. A pintura japonesa expressa, em sua maior conquista, a 

reprodução da natureza filtrada pela visão espiritual do artista. Filtro e seleção que adicionam 

a vitalidade do talento do artista à vida e ao movimento da natureza: a impressão do momento 

não é apressada de uma só vez dos olhos para os dedos.   

 Não somente a base espiritual da arte do artista, mas também o significado técnico de 

sua expressão contém significância na representação do movimento. O papel japonês é como 

um papel mata-borrão fino; o mais fino ponto, uma vez caído no papel, jamais poderá ser 

corrigido ou removido. Isso é quase igualmente verdadeiro com a seda, embora não seja tão 

absorvente quanto o papel. Um esboço em caracol pode ser feito em seda, mas não alterado ou 

apagado tão prontamente quanto na tela. Além disso, os pintores, durante sua aprendizagem, 
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precisam passar por severa disciplina de exercício com seus pinceis em papeis irregulares; são 

obrigados a desenhar sem correções de nenhum tipo.  

 É interessante notar, finalmente, a responsabilidade que a arte japonesa herdou da 

influência estrangeira. A arte japonesa deve seu surgimento à arte budista advinda da Coreia. 

Mais tarde, repetidamente influenciou-se pelas tradições e inspirações chinesas e indianas. 

Houve uma arte muito primitiva no Japão antes da introdução do Budismo, mas ela deixou um 

traço pequeno na arte nacional de hoje. 

 

 

2.1.1. Arte Floral Japonesa 

 

 

 Dentro do imaginário japonês, quando vivificamos flores, a primeira coisa que levamos 

em consideração, é o crescimento das flores e dos ramos. Quando conseguimos captar a linha 

de crescimento natural, atingimos a harmonia em nossa proposta de composição. Logo, o ato 

criativo pode conduzir a um estado de equilíbrio e harmonia interior. É importante ressaltar que 

este processo de comunicação interna não deve ser perturbado quando estamos, por exemplo, 

compondo uma Ikebana, pois quanto maior for a concentração melhor será o resultado. 

 O manuseio das flores visa o aprimoramento da personalidade, pois o praticante vai se 

posicionando ao longo do caminho na busca de fazer como o "coração da flor", o coração do 

homem e o coração do universo se transformem em uma mesma e única manifestação. a 

comunhão entre o homem ou mulher e a flor vai corresponder a uma mesma e plena comunhão 

com a natureza e, simultaneamente, com o universo. 

 A tradição da arte floral japonesa descreve a essência do caminho da flor por meio das 

dez virtudes que o artista deve cultivar para poder penetrar no "verdadeiro ensinamento" da flor 

e de seus mistérios: 

 

1. O alto e o baixo estão em relação espiritual com o arranjo das flores. 

2. Acalentar o Nada - o Todo - no coração. 

3. Ter a mente clara e serena; sem pensar, podem-se encontrar soluções. 

4. Libertar-se de todas as preocupações. 

5. Conviver confiante e cuidadosamente com as plantas e com a essência da Natureza. 

6. Amar e respeitar todos os seres humanos. 

7. Preencher o espaço com harmonia e profundo respeito. 

8. Interligar o arranjo floral com o sentimento religioso: o "verdadeiro espírito" nutre 

a vida. 

9. Harmonia do corpo e da alma. 

10. Abnegação e discrição; liberação do mal. (HERRIGEL, 1987, p. 62) 
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   Apesar de parecerem inócuas, estas virtudes constituem uma rigorosa disciplina 

espiritual ao permitir que toda atividade, seja qual ela for, ganhe profundidade e uma 

ressonância universal, alicerçando com segurança a vida de quem se disponha a trilhar o Kadô 

- o Caminho das Flores.  

 A cultura japonesa das flores foi em grande parte beneficiada por influências externas 

resultantes da introdução do budismo. Porém se a arte dos arranjos tem sua origem na China, é 

no Japão que adquire um extraordinário desenvolvimento no seio da comunidade letrada, dos 

aristocratas e, posteriormente, dos mercadores; um desenvolvimento paralelo a aquele dos 

costumes e da arte teatral. Podemos sublinhar que ela seguiu a tendência geral da sociedade em 

relação aos processos de industrialização e modernização do país, apesar da resistência às 

mudanças que foi encontrada em outros aspectos da vida social e artística.  (SOUZA, 2007) 

 No estudo das artes tradicionais japonesas, a arte floral ocupa importante papel, e para 

tanto podemos considerar a seguinte periodização (YAMASHIRO, 1986): 

 

1. Manifestações primitivas (Xintoísmo) presentes nos objetos e tradições folclóricas. Nas 

antigas religiões japonesas, flores e árvores eram frequentemente usadas para marcar um local 

especial de acolhida aos deuses. 

 

2. Manifestações da aristocracia da corte: séculos VIII ao XII (templos, arquitetura budista, o 

colorido e a sensibilidade, a busca do luxo e do requinte, o predomínio da sensibilidade 

feminina). 

 

3. O Budismo Zen, a expressão simplificada e espiritual do Caminho do Meio, que influencia 

toda a classe militar e, consequentemente, o restante da população japonesa durante os séculos 

XIII ao XVI. 

 

4. Manifestações populares, a cultura criada pela "mão do povo", instituída a partir do século 

XVI e se estendendo até o século XIX (xilogravura, o bunraku/teatro de bonecos, o kabuki, o 

shamisen). 

 

 O "Caminho das Flores" (Kadô, 華道) é uma prática floral para toda a vida, estudando 

e aperfeiçoando a arte, que se mantém viva desta forma. Em sua origem não se trata de uma 
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postura técnica ou mesmo de um conjunto de regras de manipulação dos instrumentos e do 

material floral, e sim de uma escola de experiência. Tal pensamento aplica-se tanto para arranjos 

como para os jardins. O jardim e o arranjo floral não podem ser considerados sem levarmos em 

conta seu aspecto simbólico. E será a partir da compreensão destes elementos simbólicos que 

seu projeto será avaliado e percebido pelos observadores. A simbologia das plantas e das flores 

incorpora elementos do Xintô (神道), a religião tradicional do Japão, e referências ao Budismo, 

a tal ponto que toda a concepção nada mais será do que a representação de um ideal religioso, 

como, por exemplo, o Protótipo do Paraíso na Terra para a Igreja Messiânica Mundial.  

 

 

2.2.  生け花 IKEBANA: A ARTE DA FLOR 

 

 

A Ikebana representa uma das muitas expressões artísticas desenvolvidas ao longo dos 

séculos pelos japoneses, sob influência do Zen-budismo, que leva o praticante à harmonia 

interior. Consegue-se essa harmonia por meio da contínua interação com as plantas, o que vai 

resultar numa composição floral: aprecia-se sua forma, verifica-se como cresceram e 

absorveram a luz solar; sente-se sua força ou delicadeza; percebe-se e corresponde-se à 

singularidade de cada ramo ou flor (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007; DOMINGUES, 2001). 

Essa contínua interação com a flor resulta no aflorar e no desenvolver da sensibilidade. 

Assim considerada, a arte da Ikebana mostra-se uma forma de meditação. Para a Academia 

Sanguetsu, iniciar-se no seu aprendizado é assumir um caminho de autoconhecimento 

(OLIVEIRA & FACCHINA, 2007; DOMINGUES, 2001). 

A palavra Ikebana significa a arte de arranjar flores, ramos e galhos naturais numa 

composição que lhes evidencie a beleza. É, sobretudo, um caminho. Uma expressão artística 

desenvolvida ao longo dos séculos, a Ikebana traz ao praticante, entre outros benefícios, a 

harmonia interior. A contínua interação com essa forma de arte resulta no desenvolvimento da 

sensibilidade. Iniciar-se no seu aprendizado é assumir o caminho do autoconhecimento e a 

elevação da espiritualidade (OKAKURA, 2008; TOMITA, 2014).  

Atualmente existem diversos estilos de Ikebana no mundo. No Brasil, a Associação 

Brasileira de Ikebana possui cadastradas 14 escolas de diferentes estilos. Em todos os estilos os 

praticantes valorizam o seu aspecto espiritual. A atenção dedicada para a sua composição 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%94%9F%E3%81%91%E8%8A%B1
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harmoniosa faz que o praticante vivencie aquele momento de maneira harmoniosa, inspirando-

se na natureza, que, por si só, já expressa o sagrado (TOMITA, 2014). 

A Ikebana, arte do arranjo floral, nasceu nos altares dos templos budistas do oriente 

como oferenda a Buda, enraizando-se profundamente no Japão (DOMINGUES, 2001). 

O vocábulo Ikebana é formado por dois elementos: “Ike”, o primeiro, provém de 3 

verbos: a) verbo ikeru, que significa “colocar” ou “arrumar”; b) verbo ikiru, que significa 

“viver”, “vivificar” ou “alcançar a essência de algo”; e ikassu, cujo sentido é “dar vida”, ou, 

numa interpretação mais livre, significa “ajudar a encontrar a verdadeira essência”, ou “tornar 

a vida mais pura”. O elemento Bana (ou Hana) significa literalmente “flor”, mas por extensão 

expressa o sentido de planta (OKADA, 2005e). 

Portanto, a palavra Ikebana significa “a arte de arranjar flores, ramos e galhos numa 

composição que manifeste a beleza, dando-lhes vida”; daí a definição da Arte de Ikebana como 

vivificação floral, conceito fundamental no estilo Sanguetsu criado por Mokiti Okada 

(OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

As flores estão, desde a antiguidade, associadas simbolicamente às ideias de fertilidade, 

ressureição, espiritualidade; sua presença na forma de oferenda nos altares dos templos mostra-

se comum na história da humanidade tanto no Oriente como no Ocidente, e certamente brotou 

da admiração e da atração que o homem sempre sentiu pela natureza, cuja beleza era 

reproduzida em arranjos florais ofertados às divindades (GOODY, 1994). 

No Japão, a Ikebana sempre foi considerada uma forma de arte, e além disso, um estilo 

de vida, denominado KADO – o caminho da flor, uma forma de elevação (F.M.O, 2005d).  

A arte Ikebana é considerada uma forma de meditação. Uma forma de se harmonizar 

com o universo, sintonizando o momento presente com as flores, o que deverá resultar na 

composição floral. Essa técnica inclui observar e apreciar as formas, a força e a delicadeza de 

cada ramo da flor (F.M.O, 2005d). 

 

A contemplação zen da Ikebana é uma verdadeira arte meditativa; expressa a paz, 

harmonia, equilíbrio, manifestação anímica dos Kami, dentro dos princípios do 

Shinto, que crê na existência ativa de múltiplas forças invisíveis, atuando sobre os 

seres vivos (TOMITA, 2014). 

 

O professor de Ikebana, Teruaki Kitajima, da Universidade de Tóquio, em seu artigo 

“Ikebana como fator de criação de um Mundo Ideal” explica que a alegria que o homem sente 

quando se dedica à vivificação floral está ligada ao fato de ser fruto do trabalho conjunto entre 

o homem e a natureza representado pela flor. Criar e combinar as formas de uma maneira nova 
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somente não é arte. A verdadeira Arte é aquela que faz acordar emoções legítimas no ser 

humano (F.M.O, 2005d). 

Como consequência da nova relação do homem com a flor, surgiu o “Hana Awase”, 

concursos de “waka” (poemas de 17 sílabas), cujos temas eram flores, principalmente 

crisântemos, além de plantas de jardins, vasos de flores etc. O sucesso da atividade levou-a a 

fazer parte do “Tana-bata Matsuri”, Festival das Estrelas, tradição conservada até os dias atuais 

(SOUZA, 2007). 

No século XV, a experiência com a composição de arranjos para altares e residências 

propiciou a criação de duas novas modalidades: “Tatehana” e “Ikeruhana”. “Tatehana”, cuja 

tradução define a composição - “flor simplesmente colocada no vaso” – convive paralelamente 

com “Ikeruhana”, composta com certa elaboração (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

Com o passar do tempo, a “Tatehana” deu origem à “Tatebana”, que caracteriza a 

realização de arranjos florais como arte, uma vez que seguem normas de composição. A nova 

variedade possui um ramo principal, fixado verticalmente no centro de um vaso de bronze ou 

porcelana, e outros ramos com denominações simbólicas como: conhecimento, honra, 

prudência, caridade, entre outros (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

Em meados do século XV, a “Tatebana” passou a integrar o “Mitsugusoku”, elemento 

de decoração composto de flores, velas e incenso presente na ornamentação de cerimônias 

litúrgicas e de residências da nobreza. A modalidade compõe-se sob regras pré-estabelecidas. 

Nessa época, a arquitetura japonesa foi enriquecida com o “Shoin-Zukuri”, estilo de casa 

contendo o “tokonoma”, parte mais nobre da sala de recepção. No “tokonoma” são exibidos 

objetos de arte, principalmente pinturas chinesas em pergaminhos, além de vasos de flores; o 

que desenvolveu muito mais o gosto pelo “Ikeruhana”, que passou a ser a composição floral 

exposta no “tokonoma”. O “Tatebana” alcançou o apogeu no fim do século XV, paralelamente 

ao “Nagueirebana (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

 

 

2.2.1. Ofertório de Flores  

 

 

O fator determinante para o surgimento da arte da Ikebana foi a forte relação do povo 

japonês com a natureza, o que se explica por dois motivos. Primeiro, porque até o século V, o 

Japão era caracterizado pelo isolamento que o distanciava dos demais países. A cultura nipônica 

era extremamente regionalista e se caracterizava pela forte ligação do homem com a terra natal 
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e com os elementos que a compunham. Essa ligação originou o xintoísmo, que reverencia os 

espíritos presentes nas montanhas, trovão, etc. Segundo, porque no Japão as estações do ano 

são muito bem definidas, havendo uma contínua renovação dos aspectos da natureza (SOUZA, 

2007). 

Quando no século VI, sob influência do Budismo, estabeleceu-se o hábito de oferendas 

a Buda, a flor tornou-se o elemento escolhido para tal, por se tratar da mais bela e sutil 

manifestação da natureza. Desse ofertório nasceu o “Kuguê”, considerada a mais primitiva 

forma de Ikebana. Tratava-se de uma composição simples de flor de lótus, colocada 

verticalmente em vasos de boca estreita. Os primeiros praticantes do que viria a ser a arte da 

Ikebana foram sacerdotes, e o Templo “Rokakudo”, de Kyoto, é considerado berço dessa 

manifestação artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.2.2.  Ikenobô, a primeira Escola de Ikebana Japonesa 

 

 

A Ikebana retrata uma das muitas expressões artísticas desenvolvidas ao longo dos 

séculos pelos japoneses. Sob a influência do Zen-budismo ela proporciona ao praticante ou ao 

apreciador a harmonização do mundo interior, por meio da interação com as plantas que vão 

resultar numa composição floral. Com a apreciação da forma, verifica-se como cresceram e 

Figura 27 - Kuguê: ofertório de flores a Buda (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 

2007). 
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absorveram a luz solar, despertando a percepção e a delicadeza correspondente à singularidade 

de cada ramo ou flor. Essa contínua interação com a flor resulta no aflorar e no desenvolver da 

sensibilidade (OLIVEIRA, FACCHINA, 2007). 

No Japão, a arte Ikebana sempre esteve relacionada ao príncipe Shotoku, responsável 

pela introdução da arte budista no país. No ano de 604 d.C, o príncipe enviou uma missão 

diplomática para a China, chefiada por Ono-no-Imoko, seu primo que, ao voltar ao Japão levou 

consigo obras de arte, livros e textos sobre a Cerimônia do Chá e da Ikebana, e também artistas 

e monges budistas que disseminaram o Zen budismo no Japão (DOMINGUES, 2001). 

Após a morte do príncipe Shotoku, Ono–no Imoko adotou uma vida monástica, que 

considerou o centro do seu aprimoramento espiritual. Retirou-se para uma pequena cabana (bo) 

às margens do lago (ike) que chamou de “O pequeno pouso sob as nuvens”, e por sua vida de 

solidão e isolamento acabou sendo conhecido como Ike-no-bo, o ermitão do lago (SOUZA, 

2007). 

Seguidor do budismo, Ike-no-bo dedicou-se às artes consideradas indispensáveis para o 

seu desenvolvimento interior, dentre elas, a Arte Ikebana. Assim, sua cabana se tornou o refúgio 

de sucessivas gerações de monges budistas que preservaram e atualizaram a tradição de Ikenobo 

(SOUZA, 2007). 

A partir dos conhecimentos que trouxe da China, ele compôs seus arranjos florais 

priorizando a harmonia, as linhas e a combinação de flores e galhos. Nascia então o estilo 

japonês de arranjo floral. Como manifestação de respeito e de reverência que os japoneses 

dedicam a seus ancestrais e suas tradições, o espírito místico e artístico desse monge foi 

preservado na denominação do primeiro estilo japonês de Ikebana, o Estilo Ikenobo, a primeira 

escola de arranjo floral japonesa (OKAKURA, 2008). 

Ono-no-Imoko criou seu estilo de arranjos florais baseado nas forças positivas e 

negativas do in (YIN) e do yo (YANG). Ambas estão presentes em tudo o que existe no 

universo, como nos princípios do tao da cultura chinesa yin e yang. O aspecto yo representa a 

força positiva, o lado masculino, o sol, o calor, as  cores claras, a flor aberta. O aspecto In 

(YIN) simboliza a força negativa, o lado feminino, a lua, o frio, as cores escuras, o botão da 

flor (YOSHIURA, 1992). 

Seu estilo se fundamenta na figura do triângulo, na qual a linha mais alta simboliza o 

céu, a linha média representa o homem, e a mais baixa, a terra. Segundo Sing (1979), tais 

linhas representam os princípios confucionistas: “O Céu como a alma de todos os elementos 

da vida, o homem como o caminho fundamental por onde todas as coisas se tornam ativas, e 

a Terra, o caminho pelo qual todas as coisas tomam forma” (SING, 1979). 
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 O templo Rokkaku, localizado em Kyoto, foi o berço de Ikenobo. A palavra rokkaku 

está relacionada à forma hexagonal do templo (do), construído pelo Príncipe Shotoku. Nele 

foi entronizada a imagem de Kannon, a Deusa da Misericórdia. O templo é considerado um 

local de oração pela paz da nação e pela prosperidade da família imperial (TERROR, 2009). 

 

 

2.2.3. Estilos de Ikebana 

 

 

 Apresentamos os seguintes estilos de Ikebana: Rikka, Chonoyu-No-Hana, Shoka, 

Moribana, Zen-Ei-Bana e Sogetsu. 

 

 

2.2.3.1. Estilo Rikka 

 

 

 Com o crescimento da classe dos samurais em meados do século XVI, o estilo das 

casas tornou-se mais grandioso. Como consequência, o “Tatebana” também foi se 

transformando e, no século XVII, originou o “Rikka”, um arranjo bem mais suntuoso. O século 

XVII presenciou o auge do “Rikka”, quando a variedade se definiu como composição e passou 

a integrar a decoração dos palácios e das moradias dos nobres. 

O primeiro estilo formal criado por Ono-no-Imoko foi o Rikka, um estilo austero, com 

arranjos florais suntuosos, verdadeiras obras de arte que exigiam de seus criadores muito 

tempo e grande habilidade manual. Eram elaboradas para serem apreciadas apenas pelos 

monges e nobres, pois adornavam altares ou palácios aos quais não tinha acesso (OLIVEIRA 

& FACCHINA, 2007). 
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Figura 29 - Ikebana no estilo Rikka (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 

Figura 28 - Ikebana no estilo Rikka (Fonte: Revista 

Ikebana Sanguetsu, 2007). 
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Rikka significa “flor ereta”, estilo que normalmente apresenta as flores e os galhos 

dispostos num vaso alto que transmite simbolismo, assimetria e profundidade espacial, 

representando os conceitos de céu, terra e homem, expressos através da representação de uma 

paisagem natural. Os galhos e as flores “se posicionam com muito aprumo, parecendo estar se 

elevando da terra ao céu, como preces materializadas” (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. Chanoyu-No-Hana ou Chabana 

 

 

No início do século XVI utilizou-se o “Nagueirebana” principalmente no “tokonoma” 

de nobres e samurais. Com o incremento da Cerimônia do Chá, a modalidade passou a ser 

composta em recipientes delicados como bambu, cestos de vime ou cerâmica rústica, seguindo 

orientações de Sen-no-Rikyu, mestre do Chá. No decorrer do tempo, a modalidade começou a 

ser denominada “Chanoyu-no-hana” (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007).  

Figura 30 - Ikebana no estilo Rikka (Fonte: Revista Sanguetsu, 2007). 
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Não havia princípios de estrutura ou composição no “Chanoyu-no-hana”. A única 

preocupação ao compô-lo era propiciar ao convidado a vida em plenitude que repousava em 

cada flor, a beleza individual que cada uma encerra e a vida singularmente transitória que é 

conferida a ela pela Grande Natureza. A beleza de todas as flores foi vivenciada na Flor da 

Cerimônia do Chá por uma única flor (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O arranjo floral, a Chabana, ou “flores para o chá”, diferentemente do arranjo exposto 

nos palácios, era muito singelo, consistindo, muitas vezes, em uma só flor e alguns galhos 

dispostos num vaso delicado ou mesmo em cestas de vime, algumas vezes penduradas na 

parede. É a expressão dos ideais do wabi, a arte da beleza da imperfeição, a beleza que mora 

nas coisas incompletas, imperfeitas, não permanentes. Os mestres da Chanoyu se tornaram 

grandes e admirados artistas florais e, com o tempo, foram estendendo sua concepção artística 

aos jardins, que foram se transformando em verdadeiras obras de arte (DOMINGUES, 2001). 

O professor Senkei Ikenobo introduziu o arranjo floral na sala de chá. Perfeitamente 

integrada aos princípios do chado, a decoração floral em sala de chá se preocupa em produzir 

um efeito de beleza e elegância além do desejo de expressar pureza e simplicidade, integrando-

se ao espírito da chanoyu (SOUZA, 2007). 

Ikenobo abandonou a corte de Kyoto para se dedicar à pratica dos arranjos florais, 

sendo apontado como o criador da variedade de estilo nagueire, que significa “livre”: suas 

Figura 31 - Estilo Ikebana Chanoyu-No-Hana ou Chabana (Fonte: 

Revista Sanguetsu, 2007). 



76 

 

composições consistiam em dispor flores e galhos em vasos altos, esguios, obtendo um efeito 

diferente, natural, mais espontâneo (SOUZA, 2007). 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Estilo Ikebana Chanoyu-No-Hana ou 

Chabana (Fonte: Revista Sanguetsu, 2007). 

Figura 33 - Estilo Ikebana Chanoyu-No-Hana ou Chabana (Fonte: 

Revista Sanguetsu, 2007). 
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2.2.3.3. Estilo Shoka e Bunjin-Bana 

 

 

No século XVII, o “Nagueirebana”, que tinha cedido espaço ao “Chanoyu-no-hana”, 

ressurgiu. Composto por duas linhas principais em vasos simples e longos mostrou-se uma 

opção para residências em geral, uma vez que era bem mais simples que o suntuoso “Rikka”. 

Contudo, o fato mais expressivo da época estava no surgimento de “Shoka”, originado do 

“Nagueirebana”, composto sob a influência do estilo “Rikka” (DOMINGUES, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variedade “Shoka” é uma composição de três linhas que emergem de um ponto 

comum. Ao realizá-la, a expressão individual deve ser evitada, uma vez que esta composição 

é a expressão do sistema da Grande Natureza. Suas linhas representam a trilogia Céu, Terra e 

Homem e as regras de composição são bastante rígidas.  

Figura 34 - Estilo Ikebana Shoka e Bunjin-Bana (Fonte: Revista Sanguetsu, 

2007). 
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Como reação à rigidez do “Shoka”, no final do século surgiu a variedade “Bunjin-

Bana”, mais livre e não convencional, praticada sobretudo por intelectuais. É importante 

ressaltar que, somente no final do século XVII, a arte da Ikebana começou a ser praticada por 

mulheres, pois até aquele momento só era permitida aos homens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Estilo Ikebana Shoka e Bunjin-Bana 

(Fonte: Revista Sanguetsu, 2007). 

Figura 36 - Estilo Ikebana Shoka e Bunjin-Bana (Fonte: Revista Sanguetsu, 

2007). 
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2.2.3.4.  Estilo Moribana, Zen-Ei-Bana e Sogetsu 

 

 

No século XIX, ocorreu a consolidação da arte da Ikebana e sua expansão mundial. 

“Shoka”, a variedade que predominava no início do século, foi amplamente divulgada por 

intermédio das xilogravuras de Utamaro Kitagawa, que retratavam a beleza feminina. “Rikka” 

e “Bunjin-Bana” se desenvolveram. O “Nagueirebana” passou a ser denominado “Nagueire” 

e o “Chanoyu-no-hana”, ou simplesmente, “Chabana” (TERROR, 2009). 

Em meados do século, instalou-se no Japão a revolução que resultou na queda do 

regime dos samurais, no resgate da soberania do Imperador e na instauração da Era Meiji. Com 

a abertura dos portos japoneses e com a onda de modernização que caracterizou esse tempo, a 

influência dos Estados Unidos e de países europeus sobre o Japão mostrou-se imediata e 

fantástica (DOMINGUES, 2001). 

Já caracterizada como parte integrante da vida japonesa, a arte da Ikebana sofreu 

transformações. Composições florais que enfeitavam os “tokonoma” não eram apropriadas 

para apreciação em uma sala com mobiliário ocidental. A fim de suprir essa necessidade, 

Unshin Ohara criou a variedade “Moribana”, composta em vasos baixos, planos e com ampla 

abertura. Em sua composição constavam flores europeias como tulipas, dálias e margaridas. 

A partir de 1867 a ikebana se tornou popular em todas as camadas sociais do Japão, e 

a Moribana, variedade de composição criada por Ushin Ohara, Mestre da Escola Ikenobo, se 

tornou expressão desta nova fase da arte floral japonesa, chamada de naturalista. 

Preservou-se a regra dos três princípios, garantindo a assimetria própria da arte, mas a 

rigidez cedeu lugar à criatividade. Essa variedade caracteriza-se pela utilização de um suporte 

apropriado para a fixação das plantas, o hanadomê, permitindo arranjar as flores em vasos 

baixos, planos e com ampla abertura. Consiste numa combinação, em partes iguais, do estilo 

rikka com o nagueire, sugerindo uma paisagem natural ou um jardim (TERROR, 2009). 
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A Ikebana Zen’ei, também conhecida como zen’eibana, é um estilo moderno no 

qual a liberdade de expressão se sobrepõe às regras clássicas. Ela foi estabelecida em 1930 

por um grupo de críticos de arte e mestres em florais liderados por Sofu Teshigahara, que 

fundou a escola de Ikebana Soogetsu (1927). O estilo zen'ei quebra com as regras tradicionais 

da disposição dos materiais e escolha dos vasos em harmonia com o arranjo.   

 

 

 

 

Figura 37 - Ikebana na variedade Moribana (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 

Figura 38 - Estilo Ikebana Zen'ei (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 
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Em 1926, surge um novo estilo de Ikebana, o Soguetsu, criado por Sofu Teshigara. 

Com formas mais livres, nesse estilo poucas flores são utilizadas no arranjo, às vezes 

nenhuma, sendo comum o uso de frutas. Esse estilo mais “abstrato” possui seus seguidores e 

é bastante popular no Japão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39 - Estilo Ikebana Sangetsu (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 
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2.3. ARTE E A IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 

 

 

No antigo Japão, as flores estavam associadas com o espírito dos grãos, especialmente 

o grão de arroz – verdadeira essência da vida. Portanto, a presença abundante de flores 

primaveris no plantio de arroz prenunciava a mágica e rica colheita do outono (SOUZA, 2007). 

O costume do hanami (observação das flores) está enraizado na antiga tradição de uma farta 

colheita, que não representa apenas o sentido de sair para ver as flores, e sim sugere uma 

multidão se divertindo numa celebração (GOODY, 1994). 

O pesquisador Anesaki afirma, em seu trabalho sobre a cultura japonesa, que “a arte é 

uma inspiração e a vida, um fato” e prossegue: “as condições e as circunstâncias da vida podem 

moldar a expressão artística, enquanto os ideais estéticos, a religião e a poesia podem moldar o 

modo de vida” (ANESAKI, 1973, p. 3).  

No interior de toda forma de vida e de qualquer manifestação artística se encontra a 

natureza, que poderá abençoar ou remediar as condições físicas da existência, servindo de fonte 

de inspiração. Os ideais e os fatos podem ou não estar em conflito, mas são evidentes as 

interações entre a vida, a religião a arte e a natureza em qualquer cultura ao longo da história 

da humanidade. Para apreciar a arte, é preciso buscar a beleza na produção artística popular 

(ANESAKI, 1973). 

No Japão, todas as classes sociais possuem um representante que se voltou para a arte. 

Dessa forma, a produção artística difundiu-se, permeando o modo de vida da população, 

independentemente de seu nível social ou cultural (F.M.O, 2007b). 

A arte passou a influenciar o modo de viver, o mundo doméstico, inspirando-se na 

natureza para a criação e a confecção de objetos do cotidiano. Por sua tradição agrícola, o povo 

japonês enfatiza a busca pela natureza como uma forma de viver melhor, em vez de se colocar 

em oposição a ela. A observação da natureza, das estações do ano, e da própria mudança de 

vida determina os conceitos estéticos nas casas e templos religiosos; os japoneses utilizam a 

metáfora das artes, seja no seu exterior, por meio dos jardins e das paisagens emprestadas, seja 

pelas dificuldades climáticas e geológicas (ANESAKI, 1973). 

O relacionamento entre o homem e a natureza é reforçado pela religião, pois tanto no 

Xintoísmo como no Budismo, animais e plantas são circundados por espíritos similares àqueles 

dos homens. Para Anesaki, a distinção espiritual e artística está na luminosidade que transparece 
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nos registros pictóricos. Na produção artística ocidental os traços são marcantes e as cores, 

definidas. Na produção artística japonesa a luminosidade é muito mais difusa, produzindo 

traços e cores que se desvanecem entre tons pálidos e contornos indeterminados. Essa alteração 

de percepção se reflete também na produção poética, em que a lucidez clara e objetiva 

dificilmente será encontrada, pois tudo se acha sugerido ou oculto por uma pesada cortina de 

alusões e metáforas.  

Tanto na civilização ocidental quanto na oriental vários autores vêm estudando a 

influência da arte na contemplação e na aproximação do homem ao divino. O sociólogo Read 

(1952) afirma que o homem faz arte instintivamente; ao fazê-la, de forma consciente ou não, a 

arte guarda uma função social. O autor, dessa forma, considera a arte uma variedade de 

movimentos e maneirismos. Segundo ele, se os estilos estivessem predominantes numa 

sequência ordenada seria possível encontrar em um dos extremos um estilo ao qual 

chamaríamos de realista e, no extremo oposto, outro que chamaríamos de abstrato. Muitas 

vezes, o realismo esteve associado a movimentos que se propunham uma função social, por 

favorecer a comunicação. 

Neste sentido, na visão de Okada, a arte constitui-se em tentativas de tornar a 

sensibilidade do espectador mais apurada e estimular sua capacidade de reação. A obra exige 

participação introspectiva, assim ela pode cumprir a função de eliminar as características 

selvagens que os seres humanos ainda possuem no mundo atual (F.M.O, 2007c). 

Segundo Okada, o espírito do artista comunica-se, por suas obras, com o seu observador, 

influenciando-o espiritualmente. Em outras palavras, as vibrações espirituais emitidas pela 

alma do artista tocarão a sensibilidade das pessoas através das obras literárias, da pintura, dos 

instrumentos musicais, dos cantos, das danças etc. Haverá sólida ligação entre o espírito do 

artista e o espírito de quem apreciar suas obras.  

  Okada ainda defende a ideia de que a arte apresenta papel de construtor social, uma vez 

que considera que ela exerce influência sobre os apreciadores, acrescentando que na observação 

dos quadros o sentimento de fascínio exercido pela obra artística prende os olhos do apreciador 

durante muito tempo. Noutro momento, com um olhar crítico sobre um aspecto técnico, afirma 

que o vigor das pinceladas das pinturas são a vida dos quadros orientais.  

Okada considera que os quadros da era moderna são elaborados com linhas muito finas 

e fracas e o desenho, composto apenas dos contornos, seria o motivo de não dispor de vigor 
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nem volume; afirmando que os quadros dos pintores renomados da antiguidade dispunham de 

riqueza de expressão e encantavam seus admiradores (F.M.O, 2007b).  

No pensamento de Okada sobre a arte, há dois princípios que norteiam a vida do ser 

humano. Um aspecto é vertical, Shojo, e está ligado à essência, à espiritualidade, à busca da 

profundidade e à criticidade. O outro é horizontal, Daijo, voltado para o desenvolvimento de 

todas as coisas existentes no universo, e marcado por um princípio horizontal, que acentua a 

importância do amor fraterno. A atividade Daijo assemelha-se à água, que flui horizontalmente.  

A atividade Shojo representa a essência do fogo que queima em profundidade cujas 

chamas são dirigidas para o alto. A busca pelo equilíbrio se situaria entre o princípio vertical 

(Shojo) e o princípio horizontal (Daijo), que interliga os seres humanos e a busca pela a 

harmonia entre os homens, e deus denomina-se Izunomê (F.M.O, 2007b). 

Tais princípios regem todas as mudanças e os processos nas mais diversas esferas. Nesse 

aspecto, a religião, a filosofia, a ciência, a política, a educação, a economia e a arte, a guerra e 

a paz, o bem e o mal submetem-se aos princípios da ética e da estética. 

 Esses princípios, Daijo, Shojo e Izunome, também são encontrados na religião, uma vez 

que podem ser usados como perspectivas em relação às diretrizes religiosas que permeiam seus 

parâmetros. Consoante Okada, o objetivo da espiritualidade traduz-se em construir um mundo 

de paz, com prosperidade e saúde para todos. Para a concretização desse ideal ele propõe dois 

planos distintos. O primeiro, individual, envolvendo os aspectos de superação da pobreza e 

contribuição para a expansão da saúde física e mental; o segundo abrange o plano social que 

envolve a construção de uma sociedade sadia e pacífica, colaborando para a edificação de uma 

nova civilização. 

A espiritualidade desenvolvida por meio da sensibilização artística e do processo 

criativo envolve quatro dimensões: preparação, expressão, reflexão e ação, possibilitando o 

despertar e a formação da criatividade e do belo.  

Portanto, a religião deve ser prática e ativa, e promover “a cristalização do amor de 

Deus”, deve guiar os infelizes ao caminho da felicidade. Para tal, a religião messiânica 

preconiza o acúmulo de méritos e virtudes e da elevação da alma por influência da arte: 

“Pratiquemos o maior número possível de boas ações, pensemos em dar alegria as outras 

pessoas” (OKADA, 2005a, p. 45).  

A religião messiânica deve ser praticada a partir de uma visão espiritualista e altruísta 

em relação a si próprio e às outras pessoas. Deve abranger as diversas áreas do conhecimento, 



85 

 

incluindo a expansão das atividades da Igreja, com o objetivo de incentivar fiéis e não fiéis à 

prática do bem:  

Mesmo antes de me dedicar inteiramente à Fé, aconteciam-me coisas boas quando eu 

ficava nesse estado de espírito. Assim, pensei como seria bom se as pessoas soubessem 

os benefícios que nos advêm quando procuramos fazer a felicidade do próximo. Aí 

passei a querer praticar o bem e sempre buscava um meio para isso. (OKADA, 2005, 

p. 26). 

 

A arte é, portanto, um modo de ação produtiva do homem: 

 

É fenômeno social e parte da cultura. A arte está relacionada com a totalidade da 

existência humana e defende que esta e a religião, caminham lado a lado, instaurando 

uma cultura artística e religiosa na sociedade: "Todos sabem o quanto a arte é 

necessária para a sociedade humana. Se ela não existisse, a vida seria seca e sem sabor 

(OKADA, 2005e, p. 34). 

 

 

2.3.1.  A Espiritualidade na Igreja Messiânica Mundial 

 

 

A respeito dos conceitos de Verdade, Bem e Belo, Okada (2005, p.41) aponta que: “A 

Verdade é o estado natural de todas as coisas. [...] a sua manifestação concreta é a própria 

realidade, autêntica, expressa corretamente, sem o mínimo erro, impureza ou obscuridade”. E 

acrescenta “o Bem é causado pelo teísmo nascido do pensamento espiritualista, e o seu oposto, 

o Mal, causado pelo ateísmo nascido do pensamento materialista”.  

O Bem se expressa através de pensamentos, palavras e ações. O Belo é o sentimento e 

pode ser desenvolvido pela apreciação de obras da natureza ou pelas obras criadas pelos artistas. 

A arte proporciona ao ser humano a maneira mais prazerosa e fácil de elevar o espírito.  

Neste sentido, afirma que “visando à concretização do Plano Divino, a Igreja Messiânica 

Mundial não mede esforços para promover a Arte”, pois, segundo ele, a religião está 

profundamente relacionada à arte, a qual possui como missão “enobrecer os sentimentos do 

homem e enriquecer-lhe a vida, proporcionando-lhe alegria e sentido” (F.M.O, 2007a) 

Para Okada, a arte é a representação do belo e “esta tem por missão enobrecer os 

sentimentos do homem e enriquecer-lhe alegria e sentido” (OKADA, 2008, p. 23). Através do 

contato com a arte e sua prática por meio de vivências artísticas o ser humano tem a 

oportunidade de enriquecer e enobrecer os sentimentos e estabelecer outras formas de 

relacionamento consigo, com o próximo, com a sociedade e com Deus, criando novos 

significados para sua existência (BRAZ & YOSHIURA, 2014; YOSHIURA, 2009). 
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A salvação por meio do Belo tem a ver, em primeiro lugar, com o artista, aquele que 

cria a obra de arte. Seu sentimento, sensibilidade e espiritualidade sintonizam diretamente com 

o espírito daquele que aprecia a obra de arte. Portanto, a beleza da obra sintoniza-se com a 

beleza do interior do artista e do observador. A sinceridade e a transparência de seus 

sentimentos geram a essência do Bem, do Belo e da Verdade.  

Makoto é o nome do conceito em japonês que contém as ideias de amor, sinceridade, 

fidelidade, honestidade, constância, devoção, franqueza, pureza e autenticidade (TOMITA, 

2004). Em sua obra o artista coloca seus próprios interesses em segundo plano, considerando o 

sentimento e as expectativas do outro. Ou seja, makoto expressa um conceito amplo de amor 

ao próximo, a prática do verdadeiro altruísmo (CLARKE, 2000). 

Makoto mostra-se um conceito muito importante ao pensamento de Okada. Para ele, 

tudo o que existe foi criado com uma missão: contribuir para a realização da Verdade pela 

prática do Bem. E a arte não constitui exceção. A cerimônia do chá e a Ikebana possuem a 

missão de elevação da espiritualidade de seus praticantes e apreciadores.  

O anfitrião se dedica à cerimônia muito antes do início do encontro: a arrumação do 

ambiente, a vivificação floral, a escolha da caligrafia, a seleção e a disposição dos utensílios, a 

beleza do Kimono, o incenso, tudo é preparado com o sentimento de proporcionar ao convidado 

momentos de prazer, harmonia e beleza. O anfitrião se sente extremamente grato pela 

oportunidade de proporcionar ao convidado esse estado de alma. Portanto, o espírito de Makoto 

está intimamente relacionado ao conceito de gratidão: a deus, pela vida materializada na 

dedicação de proporcionar momentos de felicidade ao outro.  

Okada considera que makoto significa fazer o bem como se fosse algo inerente ao seu 

cotidiano: realizar o bem com o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, ultrapassando 

barreiras sociais, culturais, raciais, e até as fronteiras de seu país. Assim, orienta: 

Praticar o makoto é fazer o bem ao próximo, deixando a si mesmo em segundo plano. 

Ou seja, é o pensamento altruísta. É a prática do bem em prol da humanidade e da 

sociedade. Makoto é o contrário da falsidade. É a verdade. Entretanto, a pessoa não 

deve simplesmente apenas ser sincera. É preciso que ela use a inteligência e se baseie 

no senso comum. Fazer o bem objetivando o seu próprio país ou a sua classe social, 

parece boa ação, mas não é makoto. Analisada minuciosamente, deixa de ser makoto, 

pois é uma ação limitada. É necessário avaliar o makoto tendo por base o amor à 

humanidade (OKADA, 2005, p. 89). 

 

    

2.3.2. O Conceito de Verdade, Bem e Belo 
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 Um dos principais pensamentos de Okada manifesta que, para se construir um “Paraíso 

na Terra”, seus principais pilares devem ser baseados nos três princípios que constituem a base 

de uma “Verdadeira Civilização”. Ao analisarmos a civilização atual, segundo o fundador, 

encontramos muitas falhas, como podemos observar nos jornais e meios de comunicação, que 

nos trazem diariamente artigos sobre crimes, casos de corrupção, o caos no sistema de saúde, o 

que nos dá a impressão de que estes problemas não apresentam solução. 

 Ainda se estas pessoas fossem pessoas que não tivessem acesso a uma instrução escolar, 

ou mesmo a uma boa universidade, onde, teoricamente deveriam ser formadas pessoas 

civilizadas, que pudessem estar sempre longe de casos como os mencionados acima, seria 

desculpável. Mas a realidade não se mostra assim.  

Seguindo esta linha de raciocínio, pelo fato de estas pessoas terem acesso a uma boa 

instrução escolar, sua mente deveria ter se desenvolvido tornando-as pessoas civilizadas. E é 

aqui que Okada aponta uma das falhas da civilização atual, denominando-a de 

“Semicivilização” ou “Semisselvagem”, cuja base de sua construção esteve numa instrução 

baseada na educação materialista. 

 Sobre este ponto Okada cita: 

Como sempre tenho explicado, basta despertar as pessoas da educação materialista 

que receberam para a educação espiritualista. Em termos mais claros, destruir o 

pensamento errôneo que se deve acreditar somente nas coisas que possuem forma e 

desacreditar daquelas que a possuem (OKADA, 2005a, p. 74). 

 

 Somente a educação espiritualista, como base dos conhecimentos apreendidos desde a 

idade escolar até a fase adulta, é que poderá formar verdadeiramente intelectos capazes de 

construir uma civilização melhor.  

 É também consenso para Okada que a civilização atual comparada a da era primitiva 

atingiu um grandioso desenvolvimento, porém, somente na parte material, sendo muito menor 

o progresso da parte espiritual que permanece, nesse sentido, ainda semidesenvolvido. 

 Okada chega a citar a disposição que alguns países demonstram em sempre estarem 

dispostos ao conflito e à guerra, indispondo-se com seus vizinhos ou com outros continentes, 

mostrando seu caráter animalesco, o que confirma sua teoria de que ainda estão num estágio 

anterior ao da verdadeira civilização. 

 Por outro lado, percebemos que Okada não ignora o avanço da atual civilização: 

Atualmente, graças ao progresso da ciência, são feitas grandes invenções e 

descobertas, as quais, dependendo da vontade das pessoas que a manipulam, podem 

ter resultados funestos ou, ao contrário, contribuir para o aumento do bem-estar da 
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humanidade. O atrito entre esses dois pensamentos opostos – o selvagem e o civilizado 

– pode tornar-se causa da guerra, na qual essas invenções e descobertas também 

poderiam ser empregadas para fins maléficos (OKADA, 2005a, p. 76). 

 

 Podemos entender o porquê desta afirmação, visto que ele cresceu e viveu em um país 

que viu de perto os efeitos devastadores de uma invenção tecnológica sendo utilizada para o 

mal, como o caso da energia atômica usada como arma nuclear de guerra. 

 Voltando à trilogia de Verdade, Bem e Belo, Okada define a verdade como sendo um 

estado em que todas as coisas e criações da natureza seguem seu caminho natural, sem 

obstruções e impedimentos, como “o sol desponta no nascente e desaparece no poente”, e “o 

homem caminha inevitavelmente para a morte”, são obviamente citações um tanto quanto 

filosóficas e aparentemente abstratas. Porém, Okada quer transmitir que se estivéssemos de 

acordo com a verdade, a vida e o cotidiano do homem deveria ser algo mais próximo de um 

estado real em relação a felicidade.  

O homem adoece porque se distancia da verdade e por motivo idêntico não consegue 

curar-se. Política errônea, má ideologia, aumento de crimes, crise financeira, inflação 

e deflação, tudo isso se deve, também, ao fato de o homem desviar-se da Verdade 

(OKADA, 2005a, p. 36).  

 

 Neste sentido, tudo se realizaria positivamente se estivéssemos de acordo com a 

Verdade, pois a saúde, a prosperidade e a harmonia seriam uma constante. Mesmo que 

consideremos como algo difícil de se conseguir, ele afirma que não é difícil essa formação ideal.  

 Em seus ensinamentos Okada diz que ser humano ocupa a posição entre o animal e o 

divino e, dependendo do tipo de conduta, se aproxima de um ou outro lado, conforme vemos 

em um de seus textos a respeito: 

Quando ele se eleva, torna-se Divino; quando se corrompe, equipara-se ao animal. Se 

desenvolvermos esse princípio, veremos que basta o homem querer para que o mundo 

se converta em paraíso. Caso contrário, ele faz do mundo um inferno. Esta é a verdade 

(OKADA, 2007a, p. 36). 

 

 Sendo assim, a Verdade, segundo Okada, deve transmitir a base para o exercício do 

segundo pilar, o Bem, a atitude que nasce da Verdade, pela qual, seguindo o princípio da 

harmonia, se estivermos de acordo com a Verdade, nos conduzirá naturalmente às ações 

permeadas pelo sentimento de altruísmo para com o próximo, quesito que mostra a capacidade 

de convivermos em sociedade harmonicamente. 

 A esse respeito Okada descreve: “A seguir escreverei a respeito do bem, que, 

evidentemente, é o contrário do mal. Mas o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo nascido 

do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto: nasceu do teísmo. Esta é a verdade" 

(OKADA, 2005a, p. 38-39). 
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 A razão, o sentimento e a ação permeados pelo Bem, só poderão produzir outro Bem, 

assim como a capacidade de se colocar no lugar do outro apresenta uma capacidade reflexiva 

que mostra a condição humana de compaixão, aproximando-se do divino, enquanto que ao 

apresentar pensamentos e atitudes egoístas, sem se preocupar com o próximo, nos faz entender 

a aproximação com o animal, que terá muito mais dificuldade em se colocar no lugar do outro. 

 A respeito do Belo, o pensamento de Okada parte do individual para o social: 

De fato, acompanhando o desenvolvimento da cultura, os elementos representativos 

do belo multiplicaram-se e, individualmente, estão em nível satisfatório, mas o povo 

não consegue usufruir deles. Somente uma parte – a classe privilegiada – desfruta de 

boas roupas, boa alimentação e boas moradias, enquanto a classe popular mal 

consegue alimentar-se, não tendo condições de pensar no belo (OKADA, 2005a, p. 

39).  

 

 Desse modo, os elementos representativos do Belo deveriam preencher todos os campos 

da atividade humana, alcançando desde coisas mais simples, como a vestimenta, até a moradia, 

e não apenas dispor de um senso estético em relação ao Belo, mas preencher também as 

necessidades básicas, dando condições de vida digna a todas as classes sociais. 

Talvez isso ocorra apenas no Japão, mas essas pessoas dispõem de alimento 

simplesmente para matar a fome; de casa para dormir; de ruas para passagem e 

condução, e onde tem de enfrentar os empurra-empurras. Da mesma forma, a 

sociedade não consegue gozar das belezas naturais, que são dádivas de Deus, tal como 

as montanhas, as águas, as plantas e as flores, nem das belezas artísticas criadas pelo 

homem (OKADA, 2005a, p. 39).  

 

 É importante perceber no trecho acima que Okada já menciona seu pensamento em 

relação ao Belo quando faz a divisão do Belo de duas formas: belezas naturais criadas por deus 

como montanhas rios e plantas; e belezas artísticas criadas pelo homem, como as obras de arte. 

Fatores que, posteriormente, Okada vai conseguir reunir ao criar os chamados “Protótipos do 

Paraíso Terrestre”, como um elemento que reúne as duas categorias do “Belo” que são 

importantes para espiritualidade em seu pensamento: 

É com esse objetivo que nossa Igreja está construindo o protótipo do Paraíso Terrestre, 

nas terras de Hakone e Atami. Como já escrevi várias vezes, aí será construído o 

paraíso ideal, onde se acham, perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza 

criada pelo homem (OKADA, 2005a, p. 46).  

 Um outro elemento vem para completar esses protótipos, ou pequenos modelos, como 

ele menciona. Trata-se da construção do museu de belas artes: 

Como localização, este protótipo do Paraíso Terrestre está situado no melhor local de 

Atami. Alem do mais, para acrescentarmos maior beleza ao lugar, construiremos um 

magnífico museu de belas-artes, cuja conclusão certamente fará com que o protótipo 

de Paraíso Terrestre de Atami se torne alvo da admiração não só de japoneses como 

de estrangeiros (OKADA, 2005e, p. 47).  



90 

 

 

 Okada explicita em que reside seu objetivo ao criar esses locais que irão proporcionar a 

transformação da espiritualidade: 

Por conseguinte, qualquer pessoa que visite esse local purificará seu espírito maculado 

pelas condições do mundo, e sua alma, completamente árida, será regada na própria 

fonte. Assim revigorada, seu trabalho renderá mais e, naturalmente, seu caráter 

também se elevará. Por isso, a contribuição do protótipo do Paraíso Terrestre para o 

espírito das pessoas da sociedade será inestimável (OKADA, 2005e, p. 47). 

 

 Neste sentido fica claro o motivo de se atingir a espiritualidade das pessoas, tornando-

as mais leves: através dessa postura contribuirá para a elevação de melhores condições de vida 

para todos aqueles que visitam esse lugar, idealizado por Okada, como o “Protótipo do Paraíso 

Terrestre”, funcionando como um meio de transformação individual e social. E, nessa linha de 

raciocínio, perpassa o pensamento de Okada a respeito do Belo. 

 

 

2.3.3 A Espiritualidade Messiânica e a Flor 

 

 

No texto “Paraíso-Mundo da Arte” Okada afirma: 

 

Costumo dizer que o Paraíso é o mundo da Arte, mas isso não deixa de ser um conceito 

bastante resumido. Naturalmente, o aperfeiçoamento da arte é desejável, seja a 

pintura, a escultura, a música, as artes cênicas, a dança, a literatura, a arquitetura etc. 

(OKADA, 2005e, p.58). 

 

Dessa forma, Okada discorre dizendo, necessariamente, que o Paraíso é o mundo da 

arte, que para construí-lo é necessário aperfeiçoamento e, para tanto, precisamos de pessoas, 

que, por sua vez, passam a ter um papel fundamental como construtores.  

Sobre esse papel que o ser humano cumpre como construtor, Okada diz: 

 

O homem veio a terra com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais 

do planeta, de acordo com o Plano Cósmico. Quando ele vive em conformidade com 

esse Plano, é naturalmente abençoado com a saúde, a felicidade e a paz, a que tem 

direito inalienável (OKADA, 2006, p.63). 

 

Portanto, é de extrema necessidade a formação de seres humanos saudáveis, prósperos, 

uma vez que para usufruirmos de boas condições torna-se necessário os recursos econômicos e 

também harmoniosos, para que convivamos de maneira altruísta. Cumprindo o homem o papel 
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de intermediador desta missão de construir o Paraíso Terrestre, faz-se imprescindível seu 

aprimoramento artístico: 

 

Entretanto, até mesmo na arte existem níveis. Se ela é de nível inferior, corre o perigo 

de abaixar o nível das pessoas, levando-as a degradação, motivo pelo qual é preciso 

muita cautela. Por isso, a arte deve ser de nível elevado – uma arte que deleitando a 

pessoa, eleve seu sentimento (OKADA, 2005e, p.56). 

 

Neste sentido, entendemos que não basta o intermediador dispor apenas de boa vontade 

para produzir arte: ele precisa aprimorar-se para cada vez mais e estar em sintonia com sua 

missão. Qual seria então a função do artista como membro desta sociedade para Okada? 

 

Cada coisa existente no Universo possui uma utilidade específica para a sociedade 

humana, ou seja, uma missão atribuída pelos Céus. Naturalmente, a arte não constitui 

exceção. Portanto, uma vez que o artista é um membro da organização social, ele deve 

conscientizar-se de sua missão exercê-la plenamente, pois essa é a Verdadeira Arte e 

também a responsabilidade que lhe cabe (OKADA, 2005e, p. 57). 

 

 

Mas em que consiste e por qual meio transmite-se para o expectador essa influência? 

O espírito dos artistas, comunicando-se por esses veículos, influenciará o espírito do 

povo. Falando mais claro, as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista 

tocarão a sensibilidade das pessoas através das obras literárias, da pintura, dos 

instrumentos musicais, dos cantos, das danças, etc. Em outras palavras haverá uma 

sólida ligação entre o espírito do artista e o espírito de quem apreciar suas obras. Se o 

caráter daquele for baixo, o das pessoas também se degradará; obviamente, se for um 

caráter elevado, terá o efeito contrário (OKADA, 2005e, p. 58). 

 

Conforme vimos, a obra de arte torna-se o veículo transmissor da espiritualidade do 

artista para aquele que a contempla, contribuindo para a formação de uma cultura de alto nível 

ou ajudando na sua degradação. A esse respeito Okada continua: 

 

 De qualquer forma, no caso de ideogramas, o que deve ser levado em conta não é a 

técnica ou a habilidade, mas o caráter do indivíduo, pois, nas caligrafias de pessoas 

eminentes, mesmo que a forma não seja muito boa, em algum ponto se observa uma 

qualidade inestimável. A esse respeito, desejo dar uma interpretação sob o ponto de 

vista do espírito. Na caligrafia fica impressa espiritualmente, a personalidade do autor; 

dessa forma, por meio do frequente contato visual com essas obras, a pessoa acaba 

sendo influenciada por essa personalidade. Nesse ponto se encontra a nobreza da 

caligrafia: esta não terá́ valor se não for da autoria de pessoas eminentes ou de grande 

personalidade (OKADA 1995, vol. 6, p. 312).  

 

Diante do exposto, a espiritualidade da IMMB está ligada ao papel do homem como 

agente transformador nos campos individual e social, alcançando maior ou menor progresso 

nessa transformação de acordo como o nível de caráter que cada um houver alcançado. Ao nos 

inteirarmos da biografia de Okada, percebemos que sua vivência e personalidade permearam 

sua filosofia e mais tarde tornaram-se os pilares da IMMB: 
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Finalizando, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo que dissesse 

respeito ao Belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em espaços vazios e, 

quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava 

museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores, e no outono, o bordo 

(OKADA, 2005e, p. 62). 

 

Através desta citação notamos que embora não dispusesse de boa condição financeira 

ele conseguiu cultivar o hábito de se manter sempre em contato com a arte tanto aquela criada 

pela natureza quanto a beleza das artes criadas pelo homem. Mais tarde, Okada desenvolveu a 

ideia da formação do Paraíso Terrestre através das flores, como vemos no seguinte texto: 

 

Numa classificação sumária, o Belo situa-se no domínio da audição, da visão e do 

paladar. No que se refere à audição, talvez nunca tenha havido época tão prospera em 

música como a época atual, em virtude, principalmente, do rádio, sendo muito 

significativo, também, o progresso do toca-discos, dos discos, etc. No tocante à visão, 

entretanto, a situação é muito precária, existindo apenas o teatro, o cinema e coisas do 

gênero. Em verdade, queremos algo que toque nosso sentimento pela beleza, que seja 

mais simples, mais próximo de nos, e que não esteja limitado pelo tempo. Ora, o teatro 

e o cinema são excelentes meios para deleitar os olhos, mas, como implicam limitação 

no tempo, questões financeiras e meios de transporte, não podem ser aceitos 

integralmente (OKADA, 2005e, p. 80-81) 

 

Okada sempre esteve preocupado em fazer que um maior número de pessoas pudesse 

ter acesso e usufruir de uma arte que pudesse trazer bem-estar e qualidade de vida. Todavia, 

percebeu que isso implicava questões financeiras e então resolveu lançar uma campanha sob o 

tema “Campanha de Formação do Paraíso Por Meio das Flores”, na qual citou o seguinte trecho: 

 

O que propomos aqui, é o cultivo e distribuição das flores, excelente forma de 

propagação do Belo. Consiste em ornamentar com flores não só́ as residências como 

outros locais. Hoje em dia, as flores ornamentam, geralmente, as residências de 

pessoas acima da classe média, mas isso é insuficiente. Nosso objetivo é adornar com 

elas todos os lugares e classes sociais, colocando-as à vista de qualquer pessoa. No 

canto do escritório, em cima da escrivaninha, onde quer que seja, não é nem preciso 

dizer o quanto uma flor nos reanima e nos faz sentir um toque de pureza. Em termos 

ideais, desejamos ornamentar até́ mesmo prisões e locais de execução. Quão boa 

influência isso exerceria sobre os detentos! Se chegarmos ao ponto de existirem flores 

onde quer que haja pessoas, a força para tornar ameno este mundo infernal será́ bem 

grande. Atualmente, porém, isso é impossível, dado o alto preço das flores; por 

conseguinte, precisamos fazer com que elas possam ser adquiridas a preços bem 

baixos. Para tanto, devemos intensificar o seu cultivo, mas de modo a não prejudicar 

a produção de alimentos (OKADA, 2005e, p.81). 

   

Atualmente, podemos perceber que a IMMB procura seguir essa postura em seu dia-a-

dia, dando especial importância ao cultivo e à distribuição das flores, hoje uma das principais 

práticas realizadas pela IMMB e que se transformou numa das principais bases de sua 

espiritualidade. 

Num de seus textos, Okada nos explica melhor sobre o porquê deste respeito às flores: 

 

Não há erro em lidarmos com qualquer elemento da Grande Natureza acreditando que 

ele possui espírito. Num livro que li, de autor ocidental, dizia-se que uma árvore que 
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geralmente leva quinze anos para crescer, tendo sido cuidada com amor e dedicação, 

cresceu da mesma forma na metade do tempo, isto é, em sete ou oito anos (OKADA, 

2005e, p.83). 

 

Nesse sentido, percebemos que Okada considerava as flores ou as árvores com respeito, 

acreditando que continham vida e sentimento, elementos também muito importantes na 

formação do ser humano. Baseado nesse sentimento começou a cultivar hábitos que se tornaram 

imprescindíveis à manutenção da espiritualidade. 

 

O mesmo pode ser dito em relação às vivificações florais. Eu próprio vivifico as flores 

de todos os compartimentos de minha casa; entretanto, ainda que elas não estejam do 

meu completo agrado, deixo-as assim mesmo. No dia seguinte, noto que elas estão 

diferentes, com um aspecto agradável, como se realmente estivessem vivas (OKADA, 

2005e, p.83).  

 

A espiritualidade dos membros e frequentadores é permeada pelo hábito de adornar suas 

residências e ambientes de trabalho com flores, seguindo o exemplo de espiritualidade do 

fundador Mokiti Okada. Mais tarde, ele idealizou um novo estilo de Ikebana, conforme 

discutimos no segundo capítulo, o qual chamou de Ikebana Sanguetsu Ryu. Sobre a vivificação 

das flores, Ikebana, Okada comentou a respeito de seu estilo: 

 

Nunca forço o formato das flores; vivifico-as da maneira mais natural possível. Por 

isso, elas ficam cheias de vida e duram mais. Se mexermos muito, as flores perdem 

sua graça natural, o que não acho bom. Assim, quando vamos vivificá-las, devemos, 

primeiramente, imaginar como iremos fazê-lo, para depois cortá-las e fixá-las 

rapidamente. Isso porque, tal como os seres vivos, quanto mais mexermos, mais fracas 

elas ficam. Esse princípio também se aplica ao homem. Com os pais, por exemplo: 

quanto mais cuidados tiverem na criação dos filhos, mais fracos eles serão. Como 

vivifico as flores dessa maneira, minhas vivificações duram mais do que o dobro do 

normal, e todos se admiram. Em geral não se usa bambu e bordo – certamente porque 

não duram muito – mas eu gosto de vivificá-los, e eles sempre duram de três a cinco 

dias; às vezes o bambu dura mais de uma semana, e o bordo, quase duas. Além disso, 

qualquer que seja a flor, não mexo em seus cortes, deixando-as ao natural (OKADA, 

2005e, p. 83). 

 

Através desse trecho percebemos seu entendimento de que o homem está 

profundamente interligado à natureza, sendo parte dela e não acima dessa, por isso devemos 

respeitá-la como um ser que está junto conosco a cumprir a missão de concretizar o mundo de 

Verdade, Bem e Belo. Por sua vez, a Arte Ikebana Sanguetsu une a arte criada por deus, através 

da natureza, com a arte criada e aprimorada pelo homem, contribuindo para esse ideal de 

equilíbrio entre o homem e a natureza. 

Por fim, o objetivo da Igreja messiânica Mundial consiste na construção do Paraíso 

Terrestre. Obviamente, o Paraíso Terrestre é o mundo de perfeição entre Verdade, Bem e Belo. 

O método para obter a saúde, o Johrei – a experiência sensível da vida espiritual messiânica – 

e a Agricultura Natural, são meios utilizados para materializá-lo. O Johrei, além de promover a 
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renovação do corpo físico, visa também a renovação do espírito. Independentemente de tais 

métodos, é crucial o conceito da elevação espiritual das pessoas através do Belo.  

Retomando as ideias já discutidas nos capítulos anteriores, o Belo situa-se no domínio 

da audição, da visão e do paladar. Uma das formas sensíveis de elevação espiritual por meio do 

Belo é o cultivo e a distribuição das flores. Dentro dessa dinâmica está a prática da Ikebana 

Sanguetsu, a qual consiste numa técnica específica de ornamentação das flores.  

Por esse estilo de Ikebana, o fundamental é a experiência dos sentimentos humanos em 

relação à Natureza. Alegria, bem-estar, paz de espírito e uma vida mais harmoniosa e feliz são 

alguns dos inúmeros sentimentos que esse estilo artístico é capaz de proporcionar, uma vez que 

as técnicas utilizadas desenvolvem o lado intelectual do praticante, sua habilidade artística e 

aguça seus sentidos a partir de um olhar mais espiritualista e sensível. 

Todos esses resultados são possíveis principalmente devido aos aprimoramentos 

constantes, aperfeiçoando não só a técnica Sanguetsu, mas sobretudo a prática pessoal da 

espiritualidade aliada ao desejo de resgatar em seus praticantes, vistos como seres de luz, suas 

habilidades e potencialidades a fim de que se tornem agentes transformadores do mundo a sua 

volta. 

 

 

2.3.4. Campanha de Formação do Paraíso por meio das Flores 

 

 

Título desta dissertação, em que carrega todo teor de nosso estudo e aprimoramento, 

Okada escreveu este texto onde apresenta seu pensamento de forma clara e simples a respeito 

do objetivo do nascimento da Igreja Messiânica que se resume na construção do Paraíso na 

Terra. 

Para Okada, como já analisamos anteriormente, este "Paraíso" pode ser resumido em 

um mundo de alta civilização, embasado na Verdade, permeado do Bem, e manifesto na Beleza, 

pilares conceituais teóricos da IMMB. Além desses pilares conceituais que virão dar 

sustentação a este novo mundo, existem ainda seus três pilares práticos que são o Johrei, 

Agricultura Natural e a arte do Belo, sendo que os dois primeiros são para dar verdadeira saúde 

ao ser humano propiciando-lhe o bem-estar a fim de que possa cumprir sua missão e funções 

do dia-a-dia.  
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No entanto, temos também outras necessidades, que podem ser estéticas, psicológicas, 

espirituais, que procuramos satisfazê-las através de nossos sentidos e este vem a ser o 

importante papel da Arte para Okada: de preencher esta lacuna que leva o homem 

instintivamente a busca de saciar estas vontades de prazer, seja visual, auditivo, do paladar ou 

através da relação sexual.  

No início do segundo capítulo, falamos sobre a relação da arte, vida e natureza para os 

japoneses e sua forte relação com a espiritualidade que está associada à natureza; neste sentido, 

Okada vem propor uma aproximação do homem com o divino, por intermédio da natureza, e 

neste caso proposto por ele, pelas "Flores", que desempenharão o papel de preencher esta lacuna 

tão presente na sociedade dos dias atuais.  

Este papel da flor, de intermediador da espiritualidade, está intimamente ligado à 

natureza, e dentro desta, desempenha o papel de trazer cor, vida e graça àqueles que a apreciam, 

proporcionando uma espécie de prazer, divertimento e sensação de bem-estar ou leveza. Okada 

chega a propor que as flores passem a ser cultivadas nas residências de todas as pessoas e 

também que o próprio país (Japão) passe a incentivar o cultivo em larga escala passando a ser 

um dos itens de exportação do país trazendo benefícios a economia e aproximando as relações 

entre os países.  

Para ele, ainda, os divertimentos como o teatro, o cinema, e os espetáculos são 

excelentes formas de propagar o Belo, porém implicam questões financeiras, de transporte e 

também de tempo, acabando não sendo acessíveis a todas as pessoas e classes sociais. Assim 

sendo, ele incentiva o cultivo, a distribuição das flores, adornando todos os locais: 

 

Nosso Objetivo é adornar com elas todos os lugares e classes sociais, colocando-as à 

vista de qualquer pessoa. No canto do escritório, em cima da escrivaninha, onde quer 

que seja não é nem preciso dizer o quanto uma flor nos reanima e nos faz sentir um 

toque de pureza. Em termos ideias, desejamos ornamentar prisões e locais de execução 

(OKADA, 2005e p. 81). 

 

Neste sentido, o ser humano busca aquilo que ele já é em essência, por isso a Verdade, 

o Bem e o Belo são preceitos que se encaixam perfeitamente às necessidades humanas, por 

aproximarem o homem da felicidade tão almejada. No dia-a-dia buscamos coisas verdadeiras, 

que nos façam bem, e ainda buscamos conscientemente ou não coisas belas, como nossas 

vestimentas, moradia, meios de transporte, ou alimentos. Assim a campanha de formação do 

paraíso por meio das flores, procura dar um modo de realização prática e direta para a 

concretização deste ideal inspirado por Mokiti Okada. 
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CAPÍTULO III 

___________________________________________________________________________ 

 

KADÔ SANGUETSU-RYU E SUA APLICAÇÃO NA 

ESPIRITUALIDADE MESSIÂNICA 

 
 

 

Neste capítulo apresentamos o estilo de Ikebana desenvolvido por Mokiti Okada, seus 

conceitos, técnicas e modelos principais. Em seguida analisamos os resultados da pesquisa 

empírica que busco avaliar o grau de influência da Ikebana Sanguetsu na espiritualidade de 

membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 

 

 

 

3.1. A IKEBANA SANGUETSU-RYU 
 

 

 

A essência do caminho da vivificação 

da flor de Sanguetsu 

Não é a técnica E sim o amor 

Com o qual a vivificamos. 

Itsuki Okada18 

 

 

 

O estilo (ryu) Sanguetsu foi criado por Mokiti Okada, em 1940, para vivificar as flores. 

A partir da ideia contida na expressão kado, o caminho da flor, o estilo Sanguetsu  busca 

representar uma forma de alcançar o equilíbrio, a simplicidade e a beleza por meio de sua 

prática.  

Mokiti Okada dedicou sua vida à elevação do espírito do homem. Idealizou a Academia 

Sanguetsu, defendendo a simplicidade, o respeito à natureza e a expressão do sentimento 

                                                           
18 Filha de Mokiti Okada, que desenvolveu a Academia Ikebana Sanguetsu. 
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sincero na vivificação floral. Ensinou que o contato com obras artísticas de alto nível eleva a 

espiritualidade do homem, proporcionando-lhe força geradora de felicidade, encontrada na flor 

(SOUZA, 2007). 

Portanto, para Okada, quanto mais a sua apreciação for difundida, mais fácil será para 

o homem construir um mundo melhor, sem doença, sem miséria e sem conflito, alicerçado na 

Verdade, no Bem e no Belo. 

 Okada vislumbrou as artes como um meio não só de deleite para os olhos, mas para a 

plenitude de todo o ser. Ele considerava a Natureza como a Grande Arte de Deus e afirmou que 

apreciá-la, integrando-se ao seu ritmo, torna-se o meio mais eficaz de encontrar sua verdade 

intrínseca e, por meio desse encontro, evoluir como ser completo. 

Okada afirmava que a flor possui sentimento: “Numa família deve haver, pelo menos, 

uma pessoa que se deleite com a arte. Só isso, já faz pairar uma atmosfera paradisíaca no lar e, 

a partir dessa pessoa, a família se tornará afortunada” (OKADA, 2005e).   

Com base nessa filosofia e no desejo de proporcionar maior encanto à vida, purificando 

o sentimento do homem por meio das flores, foi fundada a Academia Sanguetsu, por Itsuki 

Okada (filha de Mokiti Okada) no Japão, em 1972. No Brasil, a academia foi instituída em 

1974. Seu ideal, tendo a flor como essência, reside em elevar o sentimento humano e gerar 

harmonia entre o homem e a natureza e cultivar o respeito à natureza (OLIVEIRA & 

FACCHINA, 2007). 

A Academia Sanguetsu possui como princípio básico o sentimento de respeito à 

natureza que permeia todo o pensamento de Okada, procurando criar composições que 

expressem harmonia e pureza nas linhas e cores. A forma do arranjo deve adaptar-se de maneira 

natural ao vaso utilizado para valorizar a beleza e a simplicidade do conjunto (DOMINGUES, 

2001). “O nosso objetivo é adornar com flores todos os lugares, colocando-as à vista de todas 

as pessoas, para que o aspecto infernal do mundo se dissipe, gradativamente” (OKADA, 2005c, 

p. 72). 

O nome da Academia Sanguetsu inspirou-se na Casa de Chá Sanguetsu-An, construída 

por Okada nos jardins do Solo Sagrado de Hakone. San significa montanha e guetsu, lua – 

evoca a beleza da imagem poética da lua erguendo-se ou escondendo-se atrás da montanha. 

Segundo Itsuki Okada, Líder da Academia Sanguetsu, “receber o nome de Sanguetsu significa 

que este estilo deve respeitar sempre a natureza e saber que nela existe uma beleza profunda” 

(FUNDAÇÃO, 2007 d). Esse estilo quer representar o conceito ideal de uma vida plena de 
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Verdade, Bem e Belo que constitui a essência do pensamento de Okada (OLIVEIRA & 

FACCHINA, 2007). 

Para concretizar a Verdade por meio da manifestação do Bem individual e coletivo em 

forma da arte da Natureza, a Academia Sanguetsu-ryu mostra o caminho da flor como modo 

de contribuir para a construção de uma sociedade que visa a felicidade do ser humano. É a 

busca da evolução do pensamento altruísta de quem vivifica a flor para que, por meio dela, 

seu sentimento de amor possa ser transmitido à pessoa que a contempla, elevando seu espírito 

e refinando sua sensibilidade em relação à beleza. A flor se torna, assim, um elemento ativo 

na concretização de um mundo ideal, onde prevalecerá a Verdade manifestada em forma de 

Bem (TERROR, 2009). 

Em seu ensinamento “As flores têm vida”, Okada tece alguns comentários sobre a arte 

da flor: 

Gosto muito de vivificar as flores e sou eu quem sempre faz as vivificações de todos 

os cômodos de minha casa. Um professor de Cerimônia do Chá vem ensinar essa 

arte à minha esposa e aos dedicantes. Todas as vezes, faço vivificações para a sala 

de chá. A minha maneira de vivificar é sempre natural. (OKADA, 2005d, p. 43). 

 

Do ponto de vista material, quando cortamos flores e galhos para executar um arranjo 

floral, interrompemos sua vida. Entretanto, por outro lado, ao utilizá-los para compor uma 

vivificação floral originada em um Sonen (razão – sentimento – vontade) correto, estamos, 

sim, dando-lhes outra vida, cuja missão é a de contribuir para a nossa evolução estética e, em 

última instância, espiritual, bem como a de todas as pessoas que entrem em contato com essa 

vivificação (OLIVEIRA & FACHINNA, 2007). 
Okada sempre ressalta a importância de vivificar sem manusear muito as flores para 

que elas se conservem vivas. A escolha do vaso e sua combinação com as flores a serem 

utilizadas e a disposição delas no arranjo devem ser avaliadas antes de iniciar a vivificação. É 

uma forma de respeitar a natureza; de preservar a vida da flor.  

Ele considera que agir assim é concretizar a Verdade. Mesmo que algum galho não 

se apresente do inteiro agrado de quem o vivifica, após algumas horas ou uma noite “ele se 

ajeita”. Mas o mesmo não acontece quando as flores são manuseadas em excesso. Aí reside a 

importância de cultivar o respeito à natureza e buscar a sabedoria de aprender com ela 

(TERROR, 2009). 
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Além do mais, utilizar variedades de flores próprias de cada estação do ano possibilita 

obter vivificações mais belas, porque as flores estão no auge de sua beleza: isso é ser natural, 

manter a sintonia com a natureza (OLIVEIRA & FACHINNA, 2007). 

Okada também considera importante, no arranjo floral, o uso de poucos galhos e 

flores para cada vaso: “quando fazemos o possível para não utilizar flores e galhos 

desnecessários, o efeito é melhor” (F.M.O, 2007c, p. 75). Esta é a sua concepção de ikebana 

– o estilo Sanguetsu -, uma forma de obter mais leveza e equilíbrio na composição através da 

rapidez na vivificação: “é como desenhar um quadro com as flores, mostrando o vigor das 

pinceladas” (idem, p.76).    

Reconhecendo a dificuldade em atingir este nível de percepção e sensibilidade 

artísticas para conseguir vivificar as flores em um curto espaço de tempo, Okada recomendava 

Figura 40 - Mokiti Okada nos Jardins do Templo de 

Hakone, em 1953 (Fonte: Fundação Mokiti Okada). 
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o contato frequente com a arte, a apreciação constante de pinturas e desenhos, que aprimora o 

senso estético e cria afinidade com a Beleza.  

Outro aspecto a se considerar é que o arranjo floral deve harmonizar-se com o local 

onde ele é exposto: colocado no Tokonoma, forma uma composição mais harmônica se 

combinado com a cor das paredes e com o tatame. A harmonia entre o estilo do quadro e do 

vaso também representa um ponto importante para o equilíbrio e a beleza do conjunto. Quando 

isso acontece, tem-se uma sensação agradável ao apreciá-lo, e nossa sensibilidade artística 

evolui. (DOMINGUES, 2011). 

O caminho da arte da flor, o Kado, mostra que a técnica, o conhecimento e o treino são 

necessários para o amadurecimento artístico. Mas a criação da beleza também se relaciona 

com a verdade sobre a união Céu-Terra-Homem. O estudo do verdadeiro caminho do homem 

consiste no aprimoramento básico na Ikebana.  

No momento em que nosso pensamento se dirige integralmente para o ato de vivificar 

uma flor, colocamos nosso sonen nesta realização e nos concentramos no presente, na criação 

de uma obra que nos permita manifestar a nossa essência, a Verdade, através do Bem que 

desejamos fazer vivificando a flor. Ou seja, dando forma ao nosso sentimento. É o conceito de 

su, a harmonia expressa através da hierarquia dos elementos Céu-Homem-Terra, contida no 

princípio da Ordem. A vivificação feita com alegria e sentimento de alegrar as pessoas expande 

a natureza divina de quem a executa e de quem a contempla.  

O poema de Itsuki Okada expressa essa ideia: 

  

Pela eternidade 

Respeitarei a flor  

Que é sublime 

Em refletir o sentimento  

Da pessoa que a vivifica (F.M.O, 2007c, p. 77). 

 

Em 1953, Okada solicitou que algumas de suas vivificações florais fossem 

fotografadas para que seus seguidores pudessem ter contato com suas composições e apreciá-

las, além de buscar assimilar seus princípios e suas orientações sobre a ikebana Sanguetsu. 

A partir de suas diretrizes sobre essa prática, foi instituída, em 15 de junho de 1972, a 

Academia Sanguetsu de Vivificação pela Flor por Itsuki Okada; sua filha e então Líder 

Espiritual da IMM passou a ocupar a posição de Líder da Academia.  

O compromisso e a missão dessa instituição caracterizam-se por levar ao maior 

número de pessoas o respeito pela natureza e a vontade de transformar esse mundo num 
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paraíso através da inserção das flores no cotidiano da vida, divulgando o sentimento que 

Mokiti Okada depositou nas flores e o estilo criado por ele para concretizar esse ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática da vivificação floral permite ao ser humano entrar em contato com 

elementos da Grande Natureza, como galhos, flores, água, e da natureza do seu próprio ser, 

percebendo paulatinamente que a ikebana é também um instrumento de autorreflexão e de 

autopercepção do mundo. Na medida em que for evoluindo nesta arte, seu nível espiritual irá 

se elevar e as vivificações florais se constituirão em agentes purificadores do ambiente, pela 

emanação de energias harmonizadoras do homem com o Universo.  

Nas palavras de Toshiaki Saito, professor de Psicologia na Universidade Federal do 

Paraná, “Ikebana é muito mais do que a arte de dar vida às flores. Ikebana é o encontro do ser, 

projetado numa vivificação floral” (F.M.O, 2007c, p. 78). 

 

 

3.1.1. Fundamentos da Vivificação Sanguetsu-Ryu 

 

Figura 41 - Vivificação floral feita por Mokiti Okada (Fonte: Revista 

Ikebana Sanguetsu, 2007). 
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 O estilo Sanguetsu insere-se na modalidade de estilo livre, apresentando-se em duas 

variedades: nagueire e moribana, embora a essência técnica não apresente diferenças entre as duas 

formas. A variedade nagueire caracteriza-se pelo uso de vasos altos de diversas formas 

(geométricas ou não) ou de cestos de vime ou bambu utilizados com um recipiente interno para 

água.  

Já a variedade moribana utiliza vasos baixos, de boca larga ou em forma de taça, e as 

flores e o s  galhos necessitam do hanadomê, o suporte de fixação, para serem vivificados.  

Trata-se de uma variedade que permite maior diversidade de expressão, por possibilitar a utilização 

de diversidade maior de galhos e flores (OLIVEIRA & FACCHINA 2007). 

O modelo básico de vivificação floral é composto seguindo as linhas imaginárias de uma 

pirâmide triangular assimétrica invertida (ápice para baixo, base para cima), que exprimirão a 

grandeza, a intensidade e a direção da vivificação. As três linhas dessa pirâmide triangular são 

constituídas pelos três ramos principais do arranjo: o maior corresponde ao Sol (jitsui), o médio à 

Lua (guetsu) e o menor à Terra (ti).  

Podem existir os ramos complementares, utilizados para realçar os principais. De acordo 

com o grau de inclinação da pirâmide, definem-se três modelos: vertical (tyokussei-tai), oblíquo 

(shassei-tai) e horizontal (oussei-tai). Ainda conforme o movimento e a direção original dos ramos 

o arranjo pode adquirir postura direita ou esquerda (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007; SOUZA, 

2007). 

A essência do fogo, da água e da terra de que fala Mokiti Okada em seus ensinamentos, 

representada pelos galhos principais, criadora do Universo e geradora da vida, está presente na 

Ikebana Sanguetsu com o objetivo de simbolizar, na vivificação floral, a harmonia existente 

entre eles e, portanto, o próprio universo, envolvendo o homem nessa intensa energia.  

Deve-se considerar, entretanto, que esses fundamentos técnicos do estilo Sanguetsu 

não objetivam cercear a criatividade de quem vivifica. A criação da obra de arte, conforme o 

artista amadurece, torna-se mais livre. Em contraposição, a técnica passa a ser conduzida pela 

inspiração, pela sensibilidade e pelo sentimento de quem cria, aproximando-se cada vez mais 

da Verdade da natureza (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

A respeito da arte Ikebana Sanguetsu, Itsuki Okada ressalta: 
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Certamente, esta é a Arte da Flor praticada por Meishu-Sama: aparentemente livre, 

sem fixar-se a nada, na verdade, ela é absolutamente determinada e precisa. Parece 

não ter forma, mas não se desvia dela (TERROR, 2009). 

 

No modelo básico constroem-se, com três ramos principais, a altura, a largura e a 

profundidade, para expressar a beleza tridimensional. Mas existe na Academia Sanguetsu-ryu 

a proposta de um modelo mais avançado de vivificação, no qual são utilizados apenas dois 

ramos, um principal e outro secundário, o que não quer dizer que se exclua indiferentemente 

um deles. A beleza da expressão é criada a partir de duas linhas, agora assim denominadas, e 

não mais chamadas de Sol e Terra. É fundamental que se crie equilíbrio suficiente para que a 

vivificação ganhe um sentido muito mais profundo, produzindo o máximo de beleza espacial 

com um número reduzido de plantas (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

Essa busca pela harmonização entre as linhas se constituirá num caminho para 

conhecer mais profundamente o aspecto das plantas: suas faces, seus lados, sua aparência. Em 

ambos os modelos, entretanto, a atenção na fixação das flores torna-se importante, pois elas 

devem sempre estar voltadas para cima. “O movimento ascendente proporciona energia de 

alegria e abundância, que se expande, impregnando todo o ambiente” (F.M.O, 2007c, p. 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Ikebana Sanguetsu (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Ikebana Sanmguetsu (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 

Figura 44 - Ikebana Sanguetsu (Fonte: Revista Ikebana Sanguetsu, 2007). 



105 

 

3.1.2. Korinka 

  

 

A essência do Sanguetsu-ryu é a “Flor do Círculo de Luz” – em japonês Korinka, 

espírito, imaterial. Trata-se do nível de harmonia total, de sublimidade, resultado da perfeita 

sintonia daquele que vivifica com o ideal de Meishu-Sama: a concretização do Paraíso 

Terrestre, um mundo ideal de saúde, harmonia e beleza. Esse nome originou-se na caligrafia 

de Meishu-Sama, Korin, e significa “círculo de luz” (OLIVEIRA & FACCHINA, 2007). 

O Korinka não se constitui num modelo ou numa variedade da ikebana Sanguetsu. 

Representa um nível de perfeição a ser almejado, a partir da profunda sintonia com o sonen de 

Meishu-Sama, seu idealizador, assimilando principalmente seu sentimento e respeito em 

relação à natureza. Esse é um caminho a ser trilhado, buscando alcançar a plenitude das 

vivificações de Okada através do aprimoramento técnico e espiritual. Suas criações expressam, 

ao mesmo tempo, sua elevada espiritualidade e sua natureza humana, aperfeiçoada através de 

inúmeros sofrimentos.  

Portanto, nas palavras de Itsuki Okada, o primeiro degrau do Korinka consiste em 

“vivificar o sentimento de reverência à obra de Meishu-Sama” (F.M.O, 2007c, p. 34). O 

objetivo não reside em imitar a sua técnica, pois o crescimento espiritual e a consequente 

elevação do caráter é que vão permitir que nos aproximemos do seu Korinka.  

Consoante Okada, “vivificar” ultrapassa o sentido de “dar vida às flores” e alcança o 

significado de “deixar que a flor tenha vida” para dar vida ao ser humano através das flores. 

A sutileza na diferença entre os dois conceitos acha-se na oposição superioridade/humildade 

por parte daquele que compõe o arranjo, na postura em relação à flor. É disso que fala seu 

poema: 

 

Conheci a alegria do mundo 

Ao adornar minha sala 

Com a camélia que floresceu no jardim. 

(OKADA, 2005c, p. 18). 
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 Okada destaca, no poema a seguir, a importância da apreciação artística, a fim de 

adentrar no Paraíso Terrestre: 

Quem se deleita profundamente com a Arte 

Está apto a viver no Paraíso.  

Aqueles que desviam seus olhos Da lua, da neve, das 

flores  

e dos sentimentos humanos Estão distantes de Deus. 

Quem ama as flores da primavera  

E o bordo do outono 

Está correspondendo 

Às dádivas divinas. 

(OKADA, 2005c, p.21) 

 

De acordo com o pensamento de Mokiti Okada, qualquer pessoa pode fazer da flor 

parte de sua vida diária, pois o mais importante não é a técnica, e sim o sentimento de quem 

compõe a vivificação. A gratidão, a sensibilidade e o altruísmo daquele que compõe a ikebana 

também são sentimentos essenciais para atingir o Korinka (DOMINGUES, 2011). 

Figura 45 - Vivificação floral feita por Mokiti Okada (Fonte: Revista Ikebana 

Sanguetsu, 2009). 
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A existência do espírito de gratidão pelas flores e pelos ramos e por toda a natureza, 

deve ser parte do kado. Ao mesmo tempo em que se vivifica a flor, também se torna vivificado 

por ela. Esse é o espírito de gratidão que deve permear o ato da ikebana (TERROR, 2009). 

A sensibilidade em perceber as características das plantas em relação ao vaso e ao 

ambiente vai se refletir num arranjo que transmite maturidade, suavidade ou modernidade; 

mas o ponto vital apresenta-se no sentimento elevado que a vivificação provoca nas pessoas 

que a apreciam: sua beleza estará intimamente ligada à beleza do sentimento de quem a vivifica 

(DOMINGUES, 2011). 

O sentimento altruísta está na base do Sanguetsu-ryu: a formação do Paraíso por meio 

das flores. Mokiti-Okada dizia que “o Mal não gosta de flores”. Seu desejo era inserir o 

Belo na vida cotidiana das pessoas em casa, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os 

locais onde se reunissem pessoas, para sensibilizá-las, despertar nelas o Bem e transformar o 

mundo. E é esse o sentimento com o qual se deve criar uma vivificação floral: que ela possa 

ser um instrumento da Verdade e que possa atuar beneficamente na vida das pessoas que a 

contemplarem (TERROR, 2009). 

 

 

3.1.3 Técnicas e conceitos básicos da Ikebana Sanguetsu 

 

 

 Apresentamos os conceitos e técnicas básicas da vivificação das flores como proposta 

por Mokiti Okada, a Ikebana Sanguetsu.  Primeiramente, há cinco princípios fundamentais 

relativos à vivificação floral:  

 

1. Vivificar com naturalidade. Na prática da Ikebana Sanguetsu: (a) jamais force as flores; 

realce as suas características, vivificando-as com a maior naturalidade possível; (b) obedeça à 

natureza de cada flor; (c) use de preferência as flores da época; (d) a flor vivificada com 

naturalidade tem vida; a flor que tem vida atua no sentido de compor a sua figura e forma. 

 

2. Vivificar imediatamente. Na prática da Ikebana Sanguetsu: (a) determine com exatidão o 

local do corte dos caules, dos galhos e das flores, relacionando-os harmoniosamente com o 
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vaso; (b) após o corte, vivifique-as imediatamente; (c) cortadas as flores, evite o mais possível 

manuseá-las senão elas perderão a vitalidade. 

 

3. Vivificar as flores como se estivesse pintando um quadro. Na prática da Ikebana Sanguetsu: 

(a) pinte as flores como se, através delas, estivesse manifestando o vigor das pinceladas; (b) a 

verdadeira beleza é admirada por todos; (c) cultive o seu sentido estético apreciando, 

constantemente, obras-primas de arte. 

 

4. Vivificar as flores pensando na harmonia. Na prática da Ikebana Sanguetsu: (a) faça a 

vivificação considerando onde ela vai ser colocada. Por exemplo, combine-a com o tamanho 

dos móveis, a cor das paredes e os quadros; (b) a flor, o vaso e o ambiente em que se encontram 

devem estar em harmonia, a ponto de resultarem em um trabalho de valor artístico. 

 

5. Vivificar as flores com alegria. Na prática da Ikebana Sanguetsu: (a) vivifique com o 

sentimento de alegrar o próximo como a si mesmo; (b) a vivificação feita com dificuldade não 

transmite beleza. 

 

 A vivificação floral do estilo Sanguetsu, como já vimos, apresenta-se em duas 

variedades (Nagueirê e Moribana) e se organiza espacialmente pela trilogia sol (jitsu), lua 

(guetsu) e terra (ti), seguindo, assim, a ideia de Okada de que todos os seres vivos se 

desenvolvem na natureza por meio desses três elementos. A variedade nagueirê caracteriza-se 

pelo uso de vasos altos, em forma de pote, cilíndricos, quadrangulares, triangulares, poligonais, 

e mesmo em cestos (com recipiente interno para água). Para executá-la, é necessária uma 

técnica especial para equilibrar seus galhos e flores, os quais, embora em número reduzido, 

possibilitam obtermos grande expressividade e beleza, apesar do espaço pequeno. Em relação 

aos elementos: o sol sempre o mais alta da vivificação, deverá ter de um e meio a duas vezes a 

dimensão do vaso mais uma altura, correspondendo à parte que ficará no interior do vaso; a lua 

deve ter dois terços da medida do galho do sol mais a parte que ficará dentro do vaso; e, por 

fim, a terra deverá ter a metade do galho do sol mais a parte que ficará dentro do vaso. 

Exemplificamos com a figura abaixo: 
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A variedade moribana caracteriza-se pelo uso de vasos chatos e baixos, de boca larga 

(suiban), ou em forma de taça, nos quais é necessário colocarmos um suporte especial para as 

flores (hanadomê). Utilizando uma maior variedade e quantidade de plantas, permite um campo 

de expressão mais amplo que a variedade nagueirê.  Em relação aos elementos: o sol é o ramo 

Figura 46 -  Modelo Nagueirê (Fonte: Manual do curso de Ikebana, 1991, p. 31). 
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dominante e tem o papel importante de definir o movimento e a direção do modelo, portanto, 

deverá ser um galho bonito e viçoso; a lua deverá ser um galho que combine com o primeiro e 

que expresse vigor; e a terra, um galho que se harmonize com os do sol e da lua para expressar 

dimensão, profundidade e dar a sensação de abundância. Exemplificamos com a figura abaixo: 

 

 

3.1.3.1 O modelo básico da Ikebana Sanguetsu 

 

 

 O modelo básico de Ikebana Sanguetsu é composto seguindo as linhas imaginárias de 

uma pirâmide triangular invertida (ápice para baixo, base para cima), que exprimirão a 

grandeza, a intensidade e a direção da vivificação floral. Quando elas se complementam, 

realiza-se, segundo Okada, o mais belo modelo. 

Figura 47 - Modelo Moribana (Fonte: Manual do curso de Ikebana, 1991, p. 21). 
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 Lembramos que a pirâmide assimétrica possibilita maior liberdade de variações. As três 

linhas dessa pirâmide triangular são constituídas, como vimos, pelos três ramos principais - o 

maior deles vai corresponder ao sol, o médio à lua e o menor à terra. Observemos a figura 

abaixo na qual o círculo representa o sol, o quadrado a lua e o triângulo a terra: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem três modelos básicos, de acordo com o grau de inclinação da pirâmide: vertical 

(tyokussei-tai), oblíquo (shassei-tai) e horizontal (oussei-tai). Na variedade nagueirê, há casos 

em que a forma vertical ou a obliqua são as mais adequadas, dependendo da direção do 

crescimento das plantas que forem escolhidas para serem vivificadas. 

 Conforme o movimento e a direção dos ramos principais, a vivificação pode tomar 

postura direita ou esquerda. A postura direita é a vivificação feita da esquerda para a direita (o 

ramo correspondente à terra fica do lado direito): 

 

 

 

 

Figura 48 - Modelo Assimétrico (Fonte: Manual do 

curso de Ikebana, 1991, p. 11). 
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A postura esquerda é a vivificação feita da direita para a esquerda (o ramo 

correspondente à terra fica do lado esquerdo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Postura Direita (Fonte: Manual do curso de Ikebana, 

1991, p. 12). 

Figura 50 - Postura Esquerda (Fonte: Manual do curso de 

Ikebana, 1991, p. 12). 
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3.2. METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 Apresentamos agora a metodologia da pesquisa de campo, uma discussão sobre os 

questionários aplicados e, por fim, a análise dos resultados. Lembramos também que o objetivo 

dessa pesquisa de campo foi aferir o grau de intensidade da espiritualidade sob influência da 

Ikebana Sanguetsu. 

 

3.2.1. Desenho do Estudo 

 

 

A partir de pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário, realizamos análises dos 

conceitos de religião e arte no Japão e na IMMB, procurando entender o grau de influência da 

Arte Ikebana Sanguetsu na espiritualidade de membros e frequentadores.  

Nossa pesquisa se preocupou em abordar textos específicos sobre a IMBB, apresentando 

os discursos e as críticas de Mokiti Okada sobre a arte, o belo, a religião e a influência da Arte 

Ikebana Sanguetsu no cotidiano de praticantes, membros e frequentadores da IMMB.   

Posteriormente, realizamos pesquisas de campo com membros e frequentadores da 

IMBB, praticantes e não praticantes da Arte Ikebana Sanguetsu, por meio de questionários que 

se encontram anexados nessa dissertação. 

Foram selecionados 76 indivíduos para participarem da pesquisa. Dentre eles, 57 são 

membros (praticantes de Ikebana, não praticantes de Ikebana e professores de Ikebana) e 19 são 

frequentadores da IMMB. A amostra foi estratificada e aleatorizada, e os membros e 

frequentadores de todos os Johrei Center19 da região da Grande São Paulo, sorteados a partir de 

um cadastro fornecido pela IMMB. 

Dessa amostra foram coletados os seguintes dados: 

 Experiência Espiritual Cotidiana: Presença de Deus; união com tudo o que 

está vivo; contato com Deus, sentimentos de alegria, paz, harmonia, amor, 

acolhimento e aceitação e gratidão 

                                                           
19 Unidades Religiosas da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 
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 Experiência Espiritual com a Arte Ikebana Sanguetsu: Presença de Deus; 

união com tudo o que está vivo, contato com Deus, sentimentos de alegria, paz, 

harmonia, amor, acolhimento e aceitação e gratidão  

• Sentimentos percebidos com a prática ou observação da Arte Ikebana 

Sanguetsu: Acolhimento, Alegria, Amor, Ansiedade, Comunhão com Deus, 

Curiosidade, Decepção, Desconfiança, Esperança, Estresse Entusiasmo, 

Felicidade, Gratidão, Insegurança, Irritação, Nervosismo, Paz, Raiva, 

Realização, Ódio, Satisfação, Segurança, Tristeza 

Nossa pesquisa bibliográfica objetivou encontrar os trabalhos de avaliação da 

espiritualidade dos indivíduos. Após o estudo dos questionários – aplicados em outros estudos 

sobre a espiritualidade e com experiência adquirida na convivência de membros e 

frequentadores da IMMB –, selecionamos a versão brasileira da Underwood's Daily Spiritual 

Experience Scale (Questionário 1 – Anexo I), uma versão do mesmo questionário anterior, mas 

enfatizando a Ikebana (Questionário 2 - Anexo II) e, por fim, a partir dos anteriores foi 

desenvolvido um terceiro questionário para avaliar os promotores de bem-estar e mal-estar na 

prática da Ikebana (Questionário 3 - Anexo III). 

 

 

3.2.1.1 Questionário sobre a Escala de Experiência Espiritual Modificada de Underwood 

e Teresi (versão brasileira) 

  

 

A espiritualidade e a religiosidade têm sido reconhecidas na literatura como recursos 

que ajudam as pessoas a enfrentar as adversidades do dia a dia e os eventos estressantes e 

traumáticos, como os relacionados aos processos de adoecimento e hospitalização. São 

consideradas pela Organização Mundial de Saúde como componentes do conceito de qualidade 

de vida e, em diversos estudos, estiveram associadas à melhor saúde física e mental. 

Uma revisão de mais de mil pesquisas incluídas na importante obra Handbook of 

Religion and Health mostrou que grande parte dos estudos aponta um efeito benéfico das 

crenças e práticas religiosas/espirituais sobre diversos indicadores de saúde, como, por 

exemplo, melhora na função imunológica, no controle da pressão arterial, menos estresse e 
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depressão, maior suporte social, menos uso de álcool e outras substâncias, menor uso de 

serviços de saúde, maior nível de bem-estar, esperança e otimismo (KIMURA, OLIVEIRA, et 

al., 2012, p. 100).  

No estudo da religiosidade e da espiritualidade a grande dificuldade reside em 

estabelecer distinções claras entre conceitos tão complexos e sobrepostos. A religiosidade, 

entendida em nosso texto como a extensão na qual o indivíduo se envolve com um sistema de 

crenças, práticas, rituais e símbolos compartilhados por uma comunidade e destinado a facilitar 

a proximidade com o sagrado ou transcendente (Deus, poder maior ou verdade/realidade 

última).  

Já a espiritualidade refere-se à busca pessoal de respostas para questões fundamentais 

sobre a vida, seu significado e propósito, e a relação com o sagrado ou o transcendente que 

pode (ou não) ser experimentada no contexto de uma religião específica. A religiosidade e a 

espiritualidade são consideradas como conceitos independentes, mas relacionados, uma vez que 

a espiritualidade pode se manifestar no contexto de um sistema religioso, assim como a 

religiosidade envolve experiências espirituais. 

Em geral, a religiosidade tem sido avaliada em relação à afiliação, à prática religiosa ou 

à frequência a cultos, porém essas estratégias são limitadas para o estudo de uma variável tão 

complexa. O mesmo pode ser dito quanto às formas de medida da espiritualidade, não havendo, 

até o momento, um instrumento consensualmente aceito.  

Para avaliar a dimensão religiosa/espiritual são necessários instrumentos que sejam, ao 

mesmo tempo, de fácil aplicação e que contemplem aspectos relevantes das diferentes crenças 

e práticas religiosas e espirituais. São poucos os instrumentos com essas características e os que 

se encontram disponíveis na literatura foram desenvolvidos principalmente em países de língua 

inglesa. A aplicação desses instrumentos em culturas diferentes das originárias pressupõe a 

necessidade de submetê-los aos procedimentos de adaptação cultural e validação.  

Visando contribuir para a ampliação do conhecimento nessa área de investigação, 

adaptamos para o contexto cultural brasileiro um instrumento internacionalmente reconhecido 

na mensuração das experiências espirituais na vida diária das pessoas (KIMURA, OLIVEIRA, 

et al., 2012). A Daily Spiritual Experience Scale (DSES) – desenvolvida por Lynn Gordon 

Underwood (UNDERWOOD e TIRESI, 2002) e considerada uma das mais significativas 

inovações recentes na conceitualização e na medição da religiosidade/espiritualidade – será o 

objeto de análise nesse estudo.  
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O desenvolvimento da DSES baseou-se em fontes da teologia, da religião e das ciências 

sociais, na revisão de instrumentos disponíveis e em entrevistas com pessoas de vários países e 

culturas, com diferentes perspectivas religiosas e não religiosas e variadas características 

quanto a gênero, idade, nível socioeconômico e educacional.  

O instrumento foi concebido como uma medida de religiosidade/espiritualidade, 

considerando ambos os conceitos como círculos sobrepostos; inclui ampla variedade de 

experiências que podem ser encontradas em diversas tradições religiosas e espirituais e busca 

avaliar a natureza e a profundidade dessas experiências.  

Experiências espirituais são definidas como sentimentos e emoções em relação ao 

divino ou ao transcendente, como expressões de religiosidade/espiritualidade não centradas em 

crenças ou comportamentos de uma doutrina religiosa/espiritual específica.  

A DSES avalia a frequência com que as pessoas vivenciam, no seu cotidiano, 

experiências como a sensação da presença de Deus, fortaleza e conforto na religião ou na 

espiritualidade, conexão com a vida de modo geral, amor aos outros, admiração pela natureza, 

paz interior, gratidão por bênçãos e desejo de proximidade com Deus.  

Alguns de seus itens incluem a palavra Deus (itens teístas), enquanto outros usam 

linguagem secular ou não teísta. Nos itens teístas, os respondentes que não se sentirem 

confortáveis com a palavra Deus são instruídos a substituí-la por outra que signifique o divino 

ou o sagrado para eles. Dessa forma, o instrumento é aplicável a respondentes não religiosos, 

inclusive ateus e agnósticos (KIMURA, OLIVEIRA, et al., 2012).  

A DSES compõe-se por 16 itens e é considerada uma medida unidimensional, embora 

os itens sejam agrupáveis em teístas e não teístas. Os 15 primeiros itens estão dispostos numa 

escala do tipo Likert, com pontuações variando de 1 (muitas vezes ao dia) a 6 (nunca ou quase 

nunca). O item 16 Em geral, quanto você se sente próximo de Deus? é respondido numa escala 

de 4 pontos (de 1 = nada próximo a 4 = tão próximo quanto possível). O escore do item 16 deve 

ser invertido para manter a mesma direção dos demais itens. O escore total é obtido pela soma 

das pontuações dos 16 itens, podendo variar de 16 a 94. Menores pontuações refletem maior 

frequência de experiências espirituais (KIMURA, OLIVEIRA, et al., 2012, p. 101).  

O processo de adaptação cultural da DSES baseou-se em procedimentos consagrados 

na literatura, incluindo as etapas de tradução, back translation, avaliação por comitê de juízes 

e pré-teste. A versão original foi traduzida para o português brasileiro por dois tradutores 

bilíngues, cuja língua materna era o português, e as duas traduções, comparadas para detectar 
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possíveis diferenças. Após os ajustes necessários, obteve-se uma única versão síntese traduzida 

para o português, que foi traduzida novamente para o inglês (back translation) por dois 

tradutores bilíngues, cuja língua materna era o inglês, leigos no assunto e sem conhecimento 

prévio do instrumento. As versões retro traduzidas para o inglês foram analisadas e aprovadas 

pela principal autora da DSES original (KIMURA, OLIVEIRA, et al., 2012).  

No processo de adaptação cultural, a DSES foi submetida a todas as etapas 

recomendadas pela literatura e manteve sua equivalência com a versão original. Na análise 

psicométrica, os dados de consistência interna e de estabilidade temporal do instrumento 

atestaram a sua confiabilidade. A correlação significativa e de média magnitude com a 

religiosidade intrínseca sugere a validade de construto convergente da versão em português da 

DSES. A análise de fator exploratória mostrou uma composição de três fatores, diferentemente 

da estrutura unidimensional proposta na origem do instrumento.  

Considerando que a validação de qualquer instrumento constitui um processo 

cumulativo, novos estudos com amostras clínicas e não clínicas devem ser realizados com o 

intuito de melhor verificar o desempenho psicométrico desse instrumento, já testado e utilizado 

em diversos países, e que parece bastante promissor para uso em nossa realidade.  

A DSES mede aspectos não contemplados em outros instrumentos já disponíveis no 

Brasil. Pelo fato de o tema religiosidade/espiritualidade abranger ainda um vasto campo a ser 

investigado, a versão brasileira da DSES pode contribuir para a ampliação do conhecimento 

sobre a dimensão religiosa/espiritual e sua influência no processo saúde-doença. Além disso, 

utilizar esse instrumento permitirá a comparação entre estudos desenvolvidos em outros 

contextos culturais. 

Na presente dissertação, como já discutimos, utilizamos primeiramente a versão 

brasileira do instrumento, Questionário 1; em seguida adaptamos a dimensão da espiritualidade 

para a Ikebana, Questionário 2; e em consequência das necessidades da pesquisa e baseado nos 

dois anteriores, elaboramos um terceiro questionário para avaliar questões de promoção do 

bem-estar e mal-estar em contextos de espiritualidade, em específico, a Ikebana no contexto da 

IMMB. 

Os Questionários 1 e 2, que avaliam a experiência espiritual do indivíduo, compreendem 

as seguintes opções de resposta: SEMPRE; QUASE SEMPRE; ÀS VEZES; QUASE NUNCA 

e NUNCA. A essas opções de respostas foram atribuídos os seguintes valores: SEMPRE – 4 
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pontos; QUASE SEMPRE: 3 pontos; AS VEZES: 2 pontos; QUASE NUNCA: 1 ponto; 

NUNCA: 0 pontos. 

Para o Questionário 3, a respeito dos sentimentos observados durante a prática ou a 

contemplação da Arte Ikebana Sanguetsu, apresentaram-se as seguintes opções de resposta: 

MUITO INTENSO; INTENSO; FRACO; MUITO FRACO, AUSENTE; atribuindo-se os 

seguintes valores às opções de resposta: MUITO INTENSO – 4 pontos; INTENSO – 3 pontos; 

FRACO – 2 pontos; MUITO FRACO – 1; AUSENTE – 0 pontos. 

A validação realizada após a aplicação do questionário refere-se à pertinência das 

assertivas para a construção de um ideário dos respondentes coerente sobre o assunto. Validação 

que depende do tipo de análise de dados que se realizou, nesse caso a análise fatorial. O objetivo 

desse tipo de análise é obter de constructos (ideias gerais, concepções) presentes no ideário dos 

respondentes por meio do agrupamento das assertivas. É possível, com isto, construirmos linhas 

de raciocínio que conduzam a polarização dos respondentes frente às questões envolvidas no 

questionário. 

 

 

3.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 Apresentamos os resultados da aplicação e validação dos questionários em três grupos 

de interpretação: Ikebana no trabalho, Ikebana em casa, prática da Ikebana. Em todos os grupos, 

cruzamos os resultados com as conclusões do Questionário 3, por isso, apresentamos 

primeiramente os resultados desse questionário.  

 

 

3.3.1. Comentário da Avaliação dos Questionários 

 

 

 Os dados foram fornecidos pelos sujeitos da amostra através do programa Google. O 

passo seguinte consistiu em transportar essas informações para o programa SPSS 17.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). 
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Numa fase inicial, foi realizada a análise descritiva com o objetivo de caracterizar a 

amostra utilizada no estudo, de acordo com os dados recolhidos. Para tanto, foram construídas 

tabelas simples e gráficos ilustrativos. O programa Excel foi utilizado para a elaboração de tais 

gráficos.  

A fim de testar as relações consideradas relevantes para o estudo, foram realizados testes 

estatísticos entre as variáveis envolvidas. Esses testes foram escolhidos em função do nível de 

mensuração das variáveis e dos pressupostos estatísticos exigidos para a realização dos 

mesmos. Ao compararmos os resultados obtidos pelas escalas quantitativas do tipo Likert cujos 

resultados variaram entre 0 e 4 com as variáveis independentes (relação com a Igreja 

Messiânica, Prática de Ikebana, etc.) foram utilizados testes de Comparação de Médias para 

duas Amostras Independentes – Teste ‘t’. A utilização desse teste só foi possível após a 

aplicação do teste de Kolmogorov Smirnov que demonstrou a normalidade das variáveis 

quantitativas para todos os grupos a serem comparados. Por outro lado, o teste de Levene foi 

aplicado para verificar a igualdade de variâncias antes da comparação de médias a fim de 

identificar o erro padrão da diferença entre médias. Gráficos construídos através do programa 

Excel ilustram as diferenças entre os grupos. 

O nível de significância utilizado nesta pesquisa foi de 0,05. 

 

 

3.3.2 Promotores de Bem-estar e Mal-estar: Membros x Frequentadores. 

 

 

 No Questionário 3, avaliamos os Promotores de bem-estar e mal-estar percebidos ao 

contemplar ou praticar a Arte Ikebana Sanguetsu. A avaliação compreende uma escala de 

intensidade que varia entre 0 (zero), ausente, e 4,999, muito intenso. Por Promotores de bem-

estar entendemos: acolhimento, alegria, amor, comunhão com Deus, esperança, felicidade, 

gratidão por Deus, paz, realização, satisfação e segurança. Os Promotores de mal-estar são: 

ansiedade, decepção, desconfiança, estresse, insegurança, irritação, nervosismo, raiva e 

tristezas.  

Analisamos as relações entre os Promotores, na classificação do ambiente (casa e 

trabalho), o possuir ou não a Arte Ikebana Sanguetsu e se o entrevistado (membro ou 

frequentador) pratica ou não a Arte Ikebana Sanguetsu. O objetivo com esse questionário foi 
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buscar dimensionar sensivelmente no cotidiano dos entrevistados os sentimentos que a Ikebana 

poderia incentivar com as possíveis relações propostas. As médias indicam o grau de 

intensidade dos promotores em seu conjunto ou de bem-estar ou de mal-estar, sendo 0-1 

ausente, 1,1 – 2 muito fraco, 2,1 – 3 fraco, 3,1 – 4 intenso e 4,1 – 4,999 muito intenso 

 A primeira tabela aponta que não existe diferença entre membros e frequentadores na 

qualidade de Promotor de bem-estar e para Promotor de mal-estar. As médias de intensidade 

da espiritualidade para ambos os casos são altas (intenso) para os promotores de bem-estar e 

para os de mal-estar, baixas (ausente). Essa tabela exprime uma relação geral entre membros e 

frequentadores com os Promotores.  

 

 Relação com a 
Igreja Messiânica 

N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t P 

Promotor de bem 
estar 

Membro 57 3,250 ,65178 ,08633 -,672 0,252 

Frequentador 19 3,364 ,58525 ,13427 

Promotor de mal 
estar 

Membro 57 ,275 ,35393 ,04688 -,310 0,379 

Frequentador 19 ,304 ,36448 ,08362 

Tabela 1 - Promotores de bem-estar e mal-estar. Relação Membros e Frequentadores. 

  

 A segunda tabela apresenta a relação entre membros e frequentadores e o fator ter a arte 

Ikebana em suas casas. Observamos que não existe diferença entre membros e frequentadores 

para Promotor de bem-estar e para Promotor de mal-estar. Em ambos os casos, as médias são 

intensas para os de bem-estar e ausentes no de mal-estar; porém, a presença da Ikebana nas 

casas não demonstrou ter uma interferência particular na experiência espiritual, entretanto, dada 

a intensidade das médias, nos é sugerido a ideia de outros elementos que contribuam para a 

espiritualidade, que no caso messiânico são o Johrei e a Agricultura Natural. 

 

 

Tem arte 
Ikebana em 

casa 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Promotor de 
bem estar 

Membro 52 3,2378 ,66856 ,09271 
-,638 0,263 

Frequentador 5 3,3818 ,56334 ,17814 

Promotor de 
mal estar 

Membro 52 ,2863 ,36378 ,05045 
-,285 0,388 

Frequentador 5 ,3222 ,37203 ,11765 

Tabela 2 - Promotores de bem-estar e mal-estar. Relação Membros e Frequentadores (Arte Ikebana em casa). 
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 A terceira tabela apresenta a relação entre membros e frequentadores e o fator não ter a 

arte Ikebana em suas casas. Observamos que não existe diferença entre membros e 

frequentadores para Promotor de bem-estar e para Promotor de mal-estar.  

 

Não têm arte 
Ikebana em 

casa 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 

N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Promotor de 
bem estar 

Membro 5 3,3818 ,47412 ,21203 ,116 0,455 

Frequentador 9 3,3434 ,64247 ,21416 

Promotor de mal 
estar 

Membro 5 ,1556 ,21660 ,09686 -,692 0,251 

Frequentador 9 ,2840 ,37725 ,12575 

Tabela 3 - Promotores de bem-estar e mal-estar. Relação Membros e Frequentadores (Não ter Arte Ikebana em 

casa). 

 Na quarta tabela, temos a relação entre membros e frequentadores e o fator ter arte 

Ikebana no trabalho. Observamos que não existe diferença nas médias para ambos os casos para 

os Promotores de bem-estar e mal-estar. 

 

Tem arte 
Ikebana no 

trabalho 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 

N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Promotor de bem 
estar 

Membro 28 3,338 ,58334 ,11024 -,638 0,263 

Frequentador 10 3,264 ,75265 ,23801 

Promotor de mal 
estar 

Membro 28 ,286 ,35580 ,06724 -,285 0,388 

Frequentador 10 ,333 ,36289 ,11476 

Tabela 4 - Promotores de bem-estar e mal-estar. Relação Membros e Frequentadores (Ikebana no trabalho). 

 

 Na quinta tabela, temos a relação entre membros e frequentadores e o fator não ter arte 

Ikebana no trabalho. Observamos que não existe diferença nas médias para ambos os casos para 

os Promotores de bem-estar, todavia, para os Promotores de mal-estar, há diferença entre 

membros e frequentadores. 

 

 

Não tem arte 
Ikebana no 

trabalho 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Promotor de bem 
estar 

Membro 
22 3,219 ,651 ,139 

-,990 0,174 
Frequentador 

5 3,473 ,372 ,166 

Promotor de mal 
estar 

Membro 
22 ,192 ,316 ,067 

2,651 0,016 
Frequentador 

5 ,444 ,451 ,202 

Tabela 5 - Promotores de bem-estar e mal-estar. Relação Membros e Frequentadores (Não ter Ikebana no trabalho). 
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 Por esse primeiro conjunto de resultados, notamos que as médias positivas (bem-estar) 

são altas e as negativas (mal-estar) são baixas para ambos os casos em que não houve diferença. 

O fator de ter ou não a arte Ikebana em casa aparentemente não influiu nas médias dos 

promotores tanto de bem-estar quanto de mal-estar.  

No entanto, no ambiente do trabalho há diferença significativa entre membros e 

frequentadores para os Promotores de mal-estar. Os frequentadores se sentem mais vulneráveis 

do que os membros com a ausência da Ikebana em seus contextos de trabalho. O ambiente de 

trabalho com ou sem a presença da Ikebana demonstrou ser um fator que implica na experiência 

cotidiana de espiritualidade. Em linhas gerais, a espiritualidade em relação aos Promotores 

apresentou um grau intenso tanto em situações com Ikebana quanto sem; isso nos sugere que, 

sobretudo entre os membros, outros estímulos para a espiritualidade estão presentes, como o 

Johrei e a Agricultura Natural. Para os frequentadores, em uma perspectiva geral e no ambiente 

das casas a espiritualidade também é incentivada a despeito da Ikebana, apontando, também, 

para outras formas de ser estimulada a espiritualidade, que podem ser as messiânicas ou outras 

externas ao imaginário conceitual e teológico messiânicos.  

Em contexto de trabalho, a ausência da Ikebana muda as relações entre membros e 

frequentadores sugerindo, como dito anteriormente, uma maior vulnerabilidade sensível dos 

frequentadores aos promotores de mal-estar quando da ausência de Ikebana no ambiente de 

trabalho. A partir dessa primeira análise, analisamos agora a relação da Ikebana e 

espiritualidade em três itens: relação com Deus, sentimento de plenitude espiritual e relação 

com o próximo.  

 

 

3.3.3. A Arte Ikebana no Trabalho 

 

 

 Neste conjunto de resultados, analisamos as relações com Deus e com o próximo, e o 

Sentimento de plenitude espiritual entre membros e frequentadores para o fator ter ou não Arte 

Ikebana no Trabalho. Cruzamos os resultados desse item com os resultados dos Promotores de 

bem-estar e mal-estar analisados anteriormente. As médias de grau de intensidade da 

espiritualidade são assim construídas: 0 – 1 nunca, 1,1 – 2, quase nunca, 2,1 – 3 as vezes, 3,1 – 

4 quase sempre e 4,1 – 4,99 sempre. 
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 Na sexta tabela, quando analisamos o fator ter arte Ikebana no trabalho, primeiramente, 

as médias de espiritualidade, em geral, são todas altas (quase sempre). Para o item “sentimento 

de plenitude espiritual” membros e frequentadores não demonstraram diferença significativa. 

No entanto, nos itens “relação com Deus” e “relação com o próximo” há diferença significativa, 

as médias dos membros são maiores. Esse resultado nos sugere que a espiritualidade dos 

membros é intensificada com a presença da Ikebana. 

 

Tem arte Ikebana no trabalho 
Relação com a Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 

Padrão 
Erro Padrão t p 

Relação com Deus Membro 28 3,64 ,390 ,074 2,118 0,021 

Frequentador 10 3,33 ,415 ,131 

Sentimento de Plenitude 

Espiritual 

Membro 28 3,44 ,419 ,079 1,579 0,062 

Frequentador 10 3,18 ,506 ,160 

Relação com o Próximo Membro 28 3,14 ,651 ,123 3,172 0,002 

Frequentador 10 2,45 ,369 ,117 

Tabela 6 - Relação ter Ikebana no trabalho. 

  

 Na sétima tabela, observamos a relação entre membros para o fator não ter a arte Ikebana 

no trabalho. As médias indicam que não há diferença significativa entre membros e 

frequentadores para os três itens. Porém, observamos que as médias dos frequentadores 

igualmente para os três itens são maiores que as dos membros. Tal situação, em conjunção com 

o que já vimos, nos sugere que a ausência da Ikebana interfere de formas distintas para os 

membros, eles sentem a falta como um empecilho para uma plenitude espiritual.  

 

 

Não tem arte Ikebana no 

trabalho 

Relação com a Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 

Padrão 
Erro Padrão t p 

Relação com Deus Membro 22 3,41 ,544 ,116 -1,073 0,147 

Frequentador 5 3,69 ,370 ,165 

Sentimento de Plenitude 

Espiritual 

Membro 22 3,17 ,491 ,105 -,921 0,183 

Frequentador 5 3,40 ,608 ,272 

Relação com o Próximo Membro 22 2,73 ,668 ,142 -,816 0,211 

Frequentador 5 3,00 ,707 ,316 

Tabela 7 - Relação não ter Ikebana no trabalho. 

 

Na oitava tabela apresentamos um resumo gráfico dos resultados obtidos.  
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Tabela 8 - Resumo gráfico do fator ter ou não Ikebana no trabalho. 

 

 Apresentamos agora uma amostra dos sentimentos descritos pelos participantes em 

relação a presença da Ikebana em seus ambientes de trabalho: 

 

1. “O ambiente ficou mais alegre, mais acolhedor, mais aconchegante e menos competitivo”; 

2. “Felicidade, calmaria, união e paz”; 

3. “Disposição, energia positiva”; 

4. “Desde que comecei a levar a Ikebana para o ambiente de trabalho, colocando um vasinho 

de flor em cada mesa do departamento onde trabalho, o ambiente mudou muito. As pessoas 

ficaram mais calmas, mais pacientes, mais alegres. E quando eu não levo a flor para o trabalho 

os colegas sentem falta”; 

5. “Melhora o ar do ambiente, o deixando mais aconchegante”; 

6. “Ausência de stress, sentimentos mais puros, limpeza do ambiente quanto a pessoas que não 

tem bons sentimentos que não ficam no mesmo ambiente. Renovação dos sentimentos”; 

7. “O clima organizacional fica melhor”; 

8. “O local de trabalho fica mais alegre. Parece que quando tem flor as coisas dão mais certo”; 

9. “O ambiente fica mais leve. A Ikebana é como uma fonte de luz e energia invisíveis. É notória 

a diferença entre ambiente com Ikebana e sem o arranjo floral. Onde há flor reina a paz e 

dificilmente ocorre o conflito”; 

10. “Mais serenidade das pessoas”; 
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2,80
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Relação com
Deus *

Sentimento
de Plenitude
Espiritual *

Relação com
o Próximo *

Relação com
Deus

Sentimento
de Plenitude

Espiritual

Relação com
o Próximo

Tem Ikebana no trabalho Não tem Ikebana no trabalho

Membro 3,64 3,44 3,14 3,41 3,17 2,73

Frequentador 3,33 3,18 2,45 3,69 3,40 3,00
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11. “Levei arranjo de Ikebana para o trabalho e meu sentimento começou a mudar. Passei a 

aceitar mais a postura da chefia e das pessoas com as quais tinha dificuldades de conviver”; 

12. “A equipe fica com mais sintonia e com muita disposição para o trabalho ambiente mais 

harmonioso e mais alegre”; 

13. “A beleza da flor no ambiente acalma, traz a paz e atinge as pessoas presentes”; 

14. “O ambiente ficou em paz”; e 

15. “O ambiente fica menos estressante e mais harmonioso”. 

 

 

3.3.4 A Arte Ikebana em Casa 

 

 

 Neste conjunto de resultados, analisamos as relações com Deus e com o próximo, e o 

Sentimento de plenitude espiritual entre membros e frequentadores para o fator ter ou não Arte 

Ikebana em Casa. Cruzamos os resultados desse item com os resultados dos Promotores de 

bem-estar e mal-estar analisados anteriormente. As médias de grau de intensidade da 

espiritualidade são assim construídas: 0 – 1 nunca, 1,1 – 2, quase nunca, 2,1 – 3 as vezes, 3,1 – 

4 quase sempre e 4,1 – 4,99 sempre 

Na nona tabela, observamos a relação entre membros para o fator ter Ikebana em casa. 

Observamos que para os três itens há diferença significativa entre membros e frequentadores. 

Embora as médias de intensidade de espiritualidade sejam todas altas, esse resultado nos sugere 

que a presença da Ikebana em casa intensifica a espiritualidade dos membros.  

 

 

Tem arte Ikebana em 
casa 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Relação com Deus 
Membro 52 3,52 ,527 ,073 

1,950 0,028 
Frequentador 10 3,16 ,569 ,180 

Sentimento de Plenitude 
Espiritual 

Membro 52 3,34 ,471 ,065 
2,297 0,013 

Frequentador 10 2,95 ,572 ,181 

Relação com o Próximo 
Membro 52 2,98 ,679 ,094 

2,395 0,010 
Frequentador 10 2,45 ,369 ,117 

Tabela 9 - Relação ter Ikebana em casa. 

 

 Na décima tabela, observamos a relação entre membros para o fator não ter a arte 

Ikebana no trabalho. Notamos que não há diferença significativa entre membros e 
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frequentadores, mas as médias continuam altas para ambos. Conforme sugerimos 

anteriormente, embora a ausência da Ikebana outros elementos podem contribuir para a alta das 

médias, no caso messiânico o Johrei e a Agricultura Familiar. 

 

Não tem arte Ikebana em 
casa 

Relação com a 
Igreja 

Messiânica 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Relação com Deus 
Membro 5 3,46 ,310 ,139 

,981 0,175 
Frequentador 9 3,52 ,423 ,141 

Sentimento de Plenitude 
Espiritual 

Membro 5 3,17 ,514 ,230 
,066 0,474 

Frequentador 9 3,41 ,494 ,165 

Relação com o Próximo 
Membro 5 2,70 ,274 ,122 

1,271 0,114 
Frequentador 9 2,67 ,661 ,220 

Tabela 10 - Relação não ter Ikebana em casa. 

 

 Na décima primeira tabela apresentamos um resumo gráfico dos resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

 Apresentamos agora uma amostra dos sentimentos descritos pelos participantes em 

relação a presença da Ikebana em seus ambientes de trabalho: 

 

1. “Senti um lar mais harmonioso, mais acolhedor, mais feliz, e mais amoroso”; 

2. “O Lar fica mais harmonioso com mais tranquilidade”; 

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

Relação com
Deus *

Sentimento
de Plenitude
Espiritual *

Relação com
o Próximo *

Relação com
Deus

Sentimento
de Plenitude

Espiritual

Relação com
o Próximo *

Tem Ikebana em casa Não tem Ikebana em casa

Membro 3,51 3,32 2,96 3,46 3,17 2,70

Frequentador 3,33 3,17 2,55 3,52 3,41 2,67

Tabela 11 - Resumo gráfico do fator ter ou não Ikebana em casa. 
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3. “Quando tem Ikebana os ambientes se iluminam”; 

4. “O ambiente fica mais alegre e aconchegante”; 

5. “As pessoas ficam mais calmas, mais compreensivas. Desde que recebi a orientação da minha 

professora de Ikebana para fazer um vaso pensando no meu marido, em dedicação a ele e a sua 

família, pedindo perdão por tudo o que eu possa ter feito, para magoá-los, nessa vida ou em 

outras vidas, o nosso relacionamento melhorou muito, muito. Nos tornamos mais tolerantes um 

com outro, mais amorosos, mais paciente, a ponto de não existirem mais conflitos em casa”; 

6. “Pude perceber a harmonia e a felicidade cotidiana”; 

7. “A harmonia é maior, ausência de desavenças, comunhão maior e mais frequente com Deus”; 

8. “Meu marido sente falta quando não há flores na casa. Ele gosta de elaborar o arranjo junto 

comigo”; 

9. “O ambiente fica mais calmo! ”; 

10. “Percebo maior entrada de luz natural. Passei a cuidar mais da limpeza e da organização da 

casa”; 

11. “O ambiente ficou mais alegre, aconchegante e harmonioso”; 

12. “Minha casa fica mais aconchegante e mais segura” 

13. “O ambiente fica mais alegre aconchegante e acolhedor. O ambiente apresentou menos 

conflitos”; 

14. “O ambiente fica mais leve”; 

15. “A arte Ikebana é como uma fonte de luz e energia invisíveis. É notória a diferença entre 

ambiente com Ikebana e sem o arranjo floral”;  

16. “Onde há flor reina a paz e dificilmente ocorre o conflito”; 

17. “Meus familiares passam a manifestar gratidão no dia a dia. A casa fica com mais harmonia 

e as pessoas ficam mais calmas e serenas”; 

18. “Percebo mais serenidade nas pessoas, o ambiente fica mais calmo e harmonioso. Mais 

harmonia e menos conflito”; 

19. “Percebi mais harmonia, tolerância e alegria”; 

20. “Meu lar ficou mais harmonioso. As pessoas que eu recebo ficam tocadas pelo belo”; e 
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21. “O ambiente ficou melhor. O ambiente fica mais acolhedor e mais pacífico”. 

 

 

3.3.5. A Prática da Arte Ikebana 

 

 

Neste conjunto de resultados, analisamos as relações com Deus e com o próximo, e o 

Sentimento de plenitude espiritual entre membros e frequentadores para o fator praticar ou não 

Arte Ikebana. Cruzamos os resultados desse item com os resultados dos Promotores de bem-

estar e mal-estar analisados anteriormente. As médias de grau de intensidade da espiritualidade 

são assim construídas: 0 – 1 nunca, 1,1 – 2, quase nunca, 2,1 – 3 as vezes, 3,1 – 4 quase sempre 

e 4,1 – 4,99 sempre 

Na décima segunda tabela, observamos a relação entre membros para o fator praticar ou 

não a arte Ikebana entre membros. Notamos que para os que praticam a Ikebana as médias para 

os itens “relação com Deus” e relação com o próximo” apresentam diferenças significativas. 

Isso nos sugere que, entre membros, a prática é fator de intensificação da espiritualidade. 

 

Membros Pratica Ikebana N Média Desvio 

Padrão 
Erro Padrão t p 

Relação com 
Deus 

Sim 52 3,55 ,484 ,067 1,862 0,034 

Não 5 3,11 ,665 ,298 

Sentimento de 
Plenitude 
Espiritual 

Sim 52 3,34 ,467 ,065 ,765 0,224 

Não 5 3,17 ,553 ,247 

Relação com o 
Próximo 

Sim 52 3,02 ,649 ,090 2,441 0,009 

Não 5 2,30 ,274 ,122 

Tabela 12 - Relação praticar a Ikebana entre membros. 

  

Na décima terceira, observamos a relação entre membros para o fator praticar ou não a 

arte Ikebana entre frequentadores. Notamos que não há diferença significativa entre eles, 

embora todas as médias sejam altas.  

 

 

Frequentador Pratica Ikebana N Média Desvio 

Padrão 
Erro Padrão t p 

Relação com 
Deus 

Sim 13 3,35 ,561 ,156 ,247 0,404 

Não 6 3,29 ,487 ,199 
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Sentimento de 
Plenitude 
Espiritual 

Sim 13 3,13 ,553 ,153 -,421 0,339 

Não 6 3,25 ,656 ,268 

Relação com o 
Próximo 

Sim 13 2,58 ,534 ,148 ,290 0,388 

Não 6 2,50 ,548 ,224 

Tabela 13 - Relação praticar ou não Ikebana entre frequentadores. 

 Na décima quarta tabela, observamos a relação entre membros e frequentadores para o 

fator praticar a arte Ikebana. Observamos que há diferença significativa nos itens “relação com 

Deus” e “sentimento de plenitude espiritual”. Os membros possuem as maiores médias para 

esses dois itens. Isso nos sugere mais uma vez que a prática de Ikebana possui um impacto 

maior na experiência espiritual entre os membros, mesmo as médias dos frequentadores 

também serem altas.  

 

 

Pratica Arte 
Ikebana 

Relação com a Igreja 
Messiânica 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Relação com 
Deus 

Membro 52 3,60 ,500 ,069 
1,922 0,030 

Frequentador 9 3,22 ,833 ,278 

Sentimento de 
Plenitude 
Espiritual 

Membro 52 3,29 ,715 ,0993 
1,933 0,029 

Frequentador 13 2,84 ,898 ,2493 

Relação com o 
Próximo 

Membro 52 4,23 ,551 ,076 
1,597 0,058 

Frequentador 13 3,96 ,578 ,160 

Tabela 14 – Relação prática de Ikebana entre membros e frequentadores. 

 Na décima quinta tabela, observamos a relação entre membros e frequentadores para o 

fator não praticar a arte Ikebana. Notamos que entre os que não praticam a Ikebana, são os 

membros que possuem uma diferença significativa no item “relação com Deus”. Destacamos 

também que no item “relação com o próximo” os membros possuem uma média menor do que 

os frequentadores, sugerindo uma maior consciência entre a prática e seus benefícios sociais.  

 

Não Pratica Arte Ikebana 
Relação com a 

Igreja 
Messiânica 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

t p 

Relação com Deus: Ikebana Membro 5 3,133 ,66039 ,29533 
-2,042 ,048 

Frequentador 3 3,778 ,19245 ,11111 

Sentimento de Plenitude 
Espiritual: Ikebana 

Membro 5 3,667 ,75462 ,33747 
,217 ,417 

Frequentador 6 3,528 1,24907 ,50993 

Relação com o Próximo: 
Ikebana 

Membro 5 2,600 ,74162 ,33166 
-,852 ,208 

Frequentador 6 3,083 1,06849 ,43621 

Tabela 15 - Relação não praticar Ikebana. 
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 Na décima sexta tabela apresentamos um resumo gráfico dos resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

 Um dos objetivos da criação da Academia Sanguetsu é o pensamento de que a flor 

cumpre um papel fundamental na construção de um Mundo Ideal tal como os ensinamentos de 

Mokiti Okada nos diz. Neste Mundo Ideal estão estabelecidas todas as condições necessárias 

para o ser humano viver feliz.  

O propósito da pesquisa que apresentamos foi avaliar o grau de influência que a Ikebana 

poderia ter na espiritualidade de membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil.  Percebemos que os resultados nos sugerem que a espiritualidade dos membros é a que 

mais sofre interferência da vivificação floral. Antes de continuarmos, gostaríamos de pontuar 

que as médias de espiritualidade de ambos os entrevistados foram altas em todos os cenários 

analisados, o que nos levanta a questão de quais seriam, então, os fatores que contribuem para 

essas médias altas. Entre os membros, a espiritualidade é composta tanto pelo Johrei (prática e 

recebimento) quanto pela Agricultura Natural; entre os frequentadores, o Johrei (recebimento) 

é o fator frequente e a Agricultura Natural, esporádico. Também salientamos que entre os 

frequentadores a espiritualidade também comporta as crenças externas ao universo simbólico 

messiânico, uma vez que a IMMB não exige dos frequentadores uma exclusividade e nem seria 

possível tal forma de controle.  

,000

,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Relação com
Deus:

Ikebana

Sentimento
de Plenitude

Espiritual:
Ikebana

Relação com
o Próximo:

Ikebana

Relação com
Deus:

Ikebana

Sentimento
de Plenitude

Espiritual:
Ikebana

Relação com
o Próximo:

Ikebana

Pratica Arte Ikebana Não Pratica Arte Ikebana

Membro 3,609 4,237 3,298 3,133 3,667 2,600

Frequentador 3,222 3,962 2,846 3,778 3,528 3,083

Ikebana X Relação com a Igreja Messiânica x Pratica Arte Ikebana
(médias)

Tabela 16 - Resumo gráfico do fator praticar ou não Ikebana. 
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A prática da Ikebana Sanguetsu implica na compreensão: (a) do respeito a beleza da 

natureza e valor dado à intensidade da força vital que anima cada uma de suas criações; (b) da 

consideração do que a flor desperta nos que convivem com ela, tal como amor e senso de 

harmonia; (c) do sentir como é necessário, ao vivificar as flores, saber compô-las com 

magnificência e simplicidade, com profusão de cores e sobriedade, ao mesmo tempo; e (d) de 

ter em conta, sempre, que o mais importante é o enriquecimento do conteúdo de cada praticante 

de Ikebana, embora com plena liberdade de manifestar seus sentimentos e capacidade criativa. 

Deste modo, são os membros que já internalizaram esses pontos que conseguem ver 

profundamente a beleza da vivificação floral, formando em suas experiências cotidianas o 

sentimento de admiração, equivalente ao sentimento de Verdade, Bem e Belo. 

Outro ponto fundamental é a relação cultural com as flores. Os membros já estão 

treinados em um certo sentido a compreender a Ikebana como fator para a alegria. Isso se dá 

pela compreensão cultural e religiosa de que a Ikebana é fruto conjunto do próprio homem ou 

mulher e da natureza, representada pela flor. Logo, quando utilizamos a flor natural e 

permitimos que se manifeste os sentimentos ao praticar Ikebana, forma-se uma combinação que 

resulta numa criatividade frutífera. Nisso está necessariamente a verdadeira arte como proposta 

por Okada. Esta verdadeira arte é, portanto, aquela que faz acordar as emoções legítimas do ser 

humano. Por isso, a Ikebana não existe apenas para satisfazer a pessoa que pratica, mas para 

alegrar o maior número de pessoas possível. Sua prática tem que resultar num movimento que 

faça nascer nas outras pessoas o amor pela flor. 

Por fim, a pesquisa nos demonstrou que dinâmicas de espiritualidade são vividas no 

cotidiano das pessoas que as praticam em um conjunto plural e não isoladamente em cada 

elemento. Assim, tanto membros e frequentadores revelaram um grande nível de 

espiritualidade, porém foram nos fatores de prática da Ikebana que percebemos a distinção entre 

ambos. Ou melhor, quando analisamos o universo da prática, a espiritualidade dos membros se 

destaca justamente por sua maior compreensão religiosa dos sentidos espirituais da vivificação 

floral.  
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CONCLUSÃO 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica Mundial, conhecido pelo título religioso 

de Meishu-Sama, salientou em seus escritos e em sua biografia a importância do Belo e da Arte 

como cominhos para a elevação da espiritualidade do ser humano.  

 A questão que colocamos neste trabalho foi: qual seria o grau de influência da Ikebana 

Sanguetsu na espiritualidade de membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil? 

 O objetivo geral, assim, foi analisar a importância da arte e do belo na Igreja Messiânica 

Mundial na prática de sua espiritualidade, sobretudo, no que diz respeito aos arranjos florais, a 

Ikebana. Em outras palavras, a análise focou na construção do contexto teológico e filosófico 

das relações entre espiritualidade e flor no imaginário conceitual messiânico.  

 Mokiti Okada demonstrou desde a infância tendências artísticas, conseguindo expressá-

las e vivenciá-las em seu cotidiano, seja na infância, na adolescência, como empresário e na sua 

vida religiosa. A arte, para o fundador, é um importante instrumento para expressar o seu 

pensamento, principalmente durante a sua vida religiosa, objetivando, segundo o pensamento 

messiânico, a missão que lhe foi atribuída por deus: a construção do Paraíso Terrestre. Neste 

sentido, a dissertação desenvolve por meio dos conceitos teóricos e práticos da espiritualidade 

messiânica a ideia geral proposta por Okada da construção do Paraíso Terrestre por meio das 

flores. A Ikebana, portanto, além de ser um dos elementos estético-espirituais fundamentais de 

todo o imaginário messiânico, ocupa também o local de intermediação passiva (em sua 

contemplação) e ativa (em sua prática) da espiritualidade na construção do Paraíso Terrestre, 

objetivo ideal de todo o seu pensamento. 

 No primeiro capítulo, apresentamos como as experiências biográficas e a trajetória 

intelectual e artística de Mokiti Okada se tornaram as bases filosóficas da Igreja Messiânica 

Mundial. Desde a infância, devido à sua saúde bastante debilitada e por seu temperamento 

tímido, passava grande parte de seu tempo lendo ou desenhando. Aos 15 anos, tentou estudar 

arte e ingressou na Escola de Belas-Artes de Tóquio, porém uma doença nos olhos o 

impossibilitou de continuar o curso. Quando jovem, ainda, além de uma frequência ao universo 

artístico, estudava a filosofia ocidental, sobretudo, os chamados filósofos pragmáticos.  
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 A arte para Okada sempre foi um instrumento para a espiritualidade. Seu desejo era que 

o ser humano pudesse criar condições para se tornar um ser paradisíaco, ou seja, um ser livre 

de todos os sofrimentos e limitações, e viver a sua verdadeira essência divina. Para tanto, os 

pilares dessa criação são, em linhas gerais, a prática do Johrei, a prática da Agricultura Natural 

e a prática da Ikebana Sanguetsu. Esses três pilares constituem a práxis fundamental messiânica 

que alinhadas aos conceitos de Verdade, Bem e Belo propõem a construção material dos 

chamados Solos Sagrados, isto é, os Protótipos do Paraíso Terrestre. Nesses protótipos, Okada 

materializa a união entre a arte da natureza e a criação humana, configurando, assim, o mundo 

do Belo. Por conseguinte, o mundo do Belo é o mundo Ideal, uma vez que o Belo e a arte, 

presentes em nossas vidas, agem como transformadores da vida. Desde as nossas vestimentas, 

palavras, atos, habitações, assim como a política e a economia, podem manifestar na forma a 

concretização da trilogia Verdade, Bem e Belo.  

 No segundo capítulo, analisamos a relação entre a natureza, arte e religião na cultura 

japonesa. Em seguida, apresentamos mais detalhadamente os conceitos de Verdade, Bem e Belo 

e suas relações com a flor. O Paraíso Terrestre para os messiânicos significa um mundo ideal, 

livre de pobreza, doença e conflito, estes fatores são considerados as três pequenas calamidades. 

Para atingir esse objetivo a doutrina está alicerçada sobre três pilares, que são a Verdade, o Bem 

e o Belo, chamados também de “colunas da salvação”. Seriam através da verdadeira ação 

purificadora natural, das práticas do bem e do apreço da arte de alto nível, que as máculas seriam 

eliminadas tanto do espírito humano como no plano terrestre, segundo os ensinamentos de 

Mokiti Okada. 

A Verdade é como o ser humano deve ser, perfeito, a imagem de Deus. O Johrei atua 

nisso, acelerando uma das leis da natureza, o processo natural de purificação. Esse método, 

como vimos, de canalizar com as mãos a energia vital do universo que, pela sua origem e 

benefícios, é considerada Luz Divina. Através da ministração de Johrei os homens se 

transformarão em seres virtuosos, dignos, felizes e voltarão para seu verdadeiro alvo: Verdade-

Bem-Belo, ou seja, a "verdade chamada saúde", o "bem que vem da natureza de Deus" e o belo 

que "desenvolve nobres sentimentos".  

O Bem é representado pelo método da Agricultura Natural, como alternativa para os 

problemas decorrentes da prática da agricultura convencional. Agricultura Natural consiste 

ainda em ativar a energia própria do solo, na trilogia Fogo+Água+Solo para a formação de vida. 

Materialmente falando, o Fogo é o Oxigênio, a Água é o Hidrogênio e o Solo é o Nitrogênio, 

que são representados respectivamente pelo Sol, Lua e Terra, que constituem o Mundo 
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Espiritual, o Mundo Atmosférico e o Mundo Material, os quais se fundem e se harmonizam 

perfeitamente.  

Mokiti Okada afirmava que a consciência do Belo é o que de melhor existe para a 

elevação dos sentimentos humanos. Para ele, a missão da arte é enobrecer os sentimentos dos 

seres humanos e enriquecerem suas vidas, proporcionando alegria e sentido. Okada estimulava 

a apreciação e o despertar da natureza artística dos indivíduos, de modo a vivenciarem a arte 

no dia-a-dia, sem a limitação de tempo, espaço ou dinheiro. Ao analisar qualquer tipo de arte, 

o observador recebe a vibração espiritual do artista.  

Uma das formas em que o belo é representado pelos messiânicos é na produção de 

Ikebana Sanguetsu, a qual analisamos no terceiro capítulo. Esse estilo de arranjo floral vivifica 

as flores e os sentimentos das pessoas, expressos na sutileza das composições. Meishu-Sama 

atribuía as flores um valor especial, de alegrarem e harmonizarem as pessoas e os ambientes. 

Valorizava suas presenças, pois era a representação da natureza da forma mais pura do belo, 

disponibilizada a todos, indiferente das classes sociais ou localidades.  

Na segunda parte do terceiro capítulo, apresentamos, por fim, os resultados da pesquisa 

empírica. Ela nos demonstrou que dinâmicas de espiritualidade são vividas no cotidiano das 

pessoas que as praticam em um conjunto plural e não isoladamente em cada elemento. Assim, 

tanto membros e frequentadores revelaram um grande nível de espiritualidade, porém foram 

nos fatores de prática da Ikebana que percebemos a distinção entre ambos. Ou melhor, quando 

analisamos o universo da prática, a espiritualidade dos membros se destaca justamente por sua 

maior compreensão religiosa dos sentidos espirituais da vivificação floral.  

A dificuldade que a pesquisa nos revelou foi como dimensionar a espiritualidade em um 

contexto em que ela é entendida de uma maneira plural entre os frequentadores e singular entre 

os membros. Quando perguntamos qual seria o grau de influência da Ikebana Sanguetsu nos 

apoiamos na possibilidade de conseguirmos isolar um elemento para análise. No entanto, as 

barreiras dos elementos que compõe a espiritualidade são tênues e na prática cotidiana são 

confundidas entre si. Isso ficou claro quando percebemos que as maiores diferenças se deram 

quando analisamos o fator de prática da Ikebana. 

Os membros se diferenciaram pois já possuem a instrumentalização necessária para 

poder compreender a importância fundamental das flores e sua vivificação, Ikebana, no 

desenvolvimento da espiritualidade. As médias altas para ambos os tipos de entrevistados nos 

apontaram justamente para essa ampla compreensão dos elementos de espiritualidade por 

aqueles que não estão alinhados ao conjunto conceitual messiânico, ainda que, enquanto 

frequentadores, participem de determinados rituais e ensinamentos. E também para os 
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membros, observamos que na maioria dos casos analisados, a espiritualidade está alinhada com 

as práticas da IMMB, ou seja, Johrei e Agricultura Natural.  

Conseguimos, portanto, observar que entre os membros praticantes de Ikebana a média 

de espiritualidade se destacou. Em outras palavras, a Ikebana foi determinante na intensidade 

de sua espiritualidade. 

As dificuldades enfrentadas nos levam a problematizar as metodologias para análise de 

influências circunscritas em dinâmicas espirituais fluidas. Há a necessidade, assim, de 

desenvolver e sofisticar métodos de aferição que consigam levar em conta tantos as dinâmicas 

culturais quanto as dinâmicas religiosas inseridas na pratica cotidiana da religiosidade 

pesquisada. Os limites e amplitude de uma pesquisa desse tipo precisam ser reformulados para 

poderem construir elementos de análise que revelem tais dinâmicas como processos inerentes 

da espiritualidade.  

O nosso resultado demonstra, neste sentido, que outras lógicas quando se analisa a 

espiritualidade em sua prática cotidiana precisam ser formuladas para que não se infira em 

observações fixas e esquemáticas. O desafio que nos fica, portanto, é justamente como poder 

construir um método que nos possibilite compreender, de um lado, as formas dinâmicas da 

espiritualidade e, por outro, como a espiritualidade opera sensivelmente no cotidiano daqueles 

que a possuem.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisador (es): Tadeu Ulisses Barros Leite (responsável principal) e Silas Guerriero (orientador). Título da 

pesquisa: A relação entre a Religião e Arte na visão de Mokiti Okada e a influência da Arte Ikebana na 

espiritualidade de membros e não membros da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 

 

Caro participante,  

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada Título da pesquisa: A relação entre 

a Religião e Arte na visão de Mokiti Okada e a influência da Arte Ikebana na espiritualidade de membros e não 

membros da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Esse é um projeto de pesquisa que faz parte dos créditos para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Essa 

pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência da Arte Ikebana Sanguetsu, que pertence à Igreja Messiânica 

Mundial, fundada por Mokiti Okada, na espiritualidade de seus praticantes, membros e não membros da 

Instituição. Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que garante seu anonimato. Não haverá 

custos financeiros, gastos nem riscos na sua participação neste estudo. Não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações. Não haverá riscos na participação dessa pesquisa, nem tampouco benefícios imediatos na sua 

participação. Os resultados deste estudo contribuirão para análise da influência da Arte Ikebana na qualidade de 

vida das pessoas, do seu bem-estar no cotidiano, avaliando o conceito de Mokiti Okada sobre o papel da arte na 

elevação da espiritualidade de seus apreciadores. Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e 

que você poderá recusar-se a participar, retirar seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação em 

qualquer momento da pesquisa. Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição 

para maiores informações. Os benefícios pela sua participação nessa pesquisa serão o acompanhamento da 

evolução espiritual dos participantes da pesquisa quanto à apreciação da ikebana e a melhora dos seus 

relacionamentos familiares e do trabalho. Em caso de dúvida (s) e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você 

poderá entrar em contato com o responsável principal, Tadeu Ulisses Barros Leite, telefone (11) 95307- 3942.  

Eu confirmo que Tadeu Ulisses Barros Leite e Silas Guerriero explicaram-me os objetivos desta pesquisa, bem 

como, a forma de participação. As alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e 

compreendi este termo de consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como 

voluntário desta pesquisa. 

 

              São Paulo, 14 de outubro de 2015. 

__________________________________ 

(Assinatura do participante) 
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 ANEXO II 
 

 

 

Questionário 1. Experiência Espiritual Cotidiana modificada (Adaptada de Underwood e 

Teresi, 2002). 

 

 

Instruções: Este questionário refere-se aos aspectos ligados à espiritualidade. Leia cada uma 

das questões e assinale apenas uma opção. Por favor, responda a todas as questões. A lista que 

se segue inclui itens que você pode ter experimentado ou não. Por favor, considere com que 

frequência teve essa experiência. Procure não julgar se deveria ter, ou não, tais experiências 

(Não se julgue). Responda o que realmente acontece.  Um número significativo de itens utiliza 

a palavra “DEUS”. Se esta palavra não lhe é confortável, substitua-a por outra que relacione o 

seu pensamento com o Divino, ou com o Sagrado. Por exemplo: Poder Superior, Realidade 

Última, Deusa, Senhor, Consciência Suprema, Tao, Eu Superior, Supremo Deus, O Grande 

Criador, ou Grande Espírito, autoconsciência, ou outro nome que queira atribuir à sua 

espiritualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1. Pensando no seu dia a dia, responda às perguntas abaixo em relação à frequência 

com que você observa as experiências espirituais: 
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Responda às perguntas abaixo em 

relação à frequência com que você 

observa as experiências espirituais 

no seu dia a dia. 

SEMPRE 
QUASE 

SEMPRE 

AS 

VESES 

QUASE 

NUNCA 
NUNCA 

Sinto a presença de Deus.           

Sinto-me em união com tudo 

aquilo que está vivo. 
          

Durante o culto ou em outras 

atividades ligadas à religião, sinto 

que estou em contato com Deus,  

          

Durante a prática da oração sinto 

uma alegria que me eleva acima das 

preocupações diárias. 

          

Encontro forças e conforto na 

minha espiritualidade quando me 

conecto mentalmente com Deus. 

          

Sinto uma profunda paz ou 

harmonia interiores. 
          

Peço a ajuda a Deus no decorrer 

das minhas atividades diárias. 
          

Sinto-me guiado por Deus no 

decorrer das minhas atividades 

diárias. 

          

Sinto amor de Deus por mim de 

uma forma muito direta 
          

Sinto o amor de Deus por mim, 

através dos outros. 
          

Sou espiritualmente tocado pela 

beleza da criação. 
          

Sinto-me em estado de oração           

Sinto-me agradecido por todas as 

bênçãos divinas. 
          

Sinto que sou cuidado 

desinteressadamente pelos outros. 
          

Aceito os outros, mesmo quando 

fazem coisas que penso serem 

erradas. 
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Questionário 2. Experiência Espiritual Cotidiana durante a prática, ou contemplação   da 

Arte Ikebana Sanguetsu. 

 

1. Dados Pessoais: 

Nome:_______________________________________________ 

Idade:____________ Sexo: ( ) Masculino  (  ) Feminino 

 

2.Em relação à Igreja Messiânica, você é:  

(  )  Membro  da IMMB   ( ) Frequentador da IMMB   

(  ) Não membro da IMMB    ( )  Professor de Arte Ikebana da IMMB 

 

3. Você conhece a Arte Ikebana SANGUESTSU? 

(  ) sim    (  ) não  OBS: Em caso negativo, não responda as demais perguntas. 

 

4. Onde você costuma apreciar a arte Ikebana Sanguetsu? 

OBS: VOCÊ pode escolher mais de uma resposta 

(  ) Na Igreja messiânica (JOHREI CENTER)      (  ) No solo Sagrado 

(  ) Na casa de amigos                                            (  ) Na minha casa 

(  )  No trabalho                                                      (  ) Em fotos 

 

5. Como você conheceu a Arte Ikebana?  

(  ) ganhei de  um amigo(a) 

(  ) na Igreja Messiânica Mundial 

(  ) em um evento  

(  ) na casa de amigos 

(  ) nas mídias 

(  )  outros. Qual ? ___________________ 

 

6. Você pratica ou já praticou a Arte Ikebana? 

(  ) sim  (  ) não 
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7. Em caso afirmativo, há quanto tempo? 

(  ) semanas      (  ) meses   (  ) há aproximadamente 1 ano    

(  ) há mais de 1 ano      (  ) de 2 a 4 anos    (  ) há 5 anos ou mais    

 

 

 

 

 

Parte 2. Este questionário refere-se ao grau de conexão da Arte Ikebana Sanguetsu com 

a espiritualidade das pessoas que a observam ou praticam-na. Leia cada uma das questões 

e assinale apenas uma opção. Por favor, responda a todas as questões. A lista que se segue 

inclui itens que você pode ter experimentado, ou não. Por favor, considere com que 

frequência teve essa experiência. Procure não julgar se deveria ter, ou não, tais 

experiências (Não se julgue). Responda o que realmente acontece. 

Responda às perguntas abaixo em relação à frequência 

com que você observa as experiências espirituais ao 

CONTEMPLAR OU PRATICAROU A ARTE 

IKEBANA SANGUETSU. 

SEMPRE 
QUASE 

SEMPRE 
AS VEZES 

QUASE 

NUNCA 
NUNCA 

Sinto a presença de Deus na ARTE IKEBANA 

SANGUESTU. 
          

Por meio da observação da beleza da flor,  na 

ARTE IKEBANA, sinto-me em união com tudo 

aquilo que está vivo. 

          

Durante o culto da IMMB sinto que estou em 

contato com Deus. 
          

Durante a prática da IKEBANA, ou da Oração, 

sinto uma alegria que me eleva acima das 

preocupações diárias. 

          

Sinto-me conectado com Deus quando pratico 

ou observo a ARTE IKEBANA SANGUETSU 
          

Quando observo ou pratico a ARTE IKEBANA 

sinto uma profunda paz ou harmonia interiores. 
          

Peço a ajuda a Deus no decorrer das minhas 

atividades  religiosas  (Prática do JOHREI,  DA 

ARTE IKEBANA,da oração AMATSU 

NORITO ou outra oração ). 

          

Sinto-me guiado por Deus no decorrer das 

minhas atividades diárias, após o contato com a 

ARTE IKEBANA SANGUETSU 

          

Sinto amor de Deus por mim de uma forma 

muito direta quando observo ou  pratico a arte 

Ikebana  
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Sinto o amor de Deus por mim, através dos 

outros, quando OBSERVO A BELEZA DA 

FLOR 

          

Sou espiritualmente tocado pela beleza da 

criação. manifestada pela ARTE IKEBANA 
          

Quando pratico ou observe a ARTE IKEBANA 

sinto-me em estado de oração 
          

Sinto-me agradecido por todas as bênçãos 

divinas, quando PRATICO OU OBSERVO A 

ARTE IKEBANA 

          

Sinto que sou cuidado pelo outro quando 

observo a ARTE IKEBANA que ele praticou. 
          

Quando estou tocado pela beleza da flor, aceito 

os outros, mesmo quando fazem coisas que 

penso serem erradas. 

     

De modo geral, me sinto próximo de Deus 

quando estou praticando ou contemplando a 

beleza da Arte Ikebana. 
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ANEXO III 
 

 

Questionário 3. Avaliação da intensidade dos sentimentos percebidos ao contemplar ou 

praticar a Arte Ikebana Sanguetsu.  

 
  

1. Entre os sentimentos que você percebe ao CONTEMPLAR  a Arte Ikebana, avalie o 

grau de intensidade. 

 

   Sentimentos 
Muito 

intenso 
Intenso Fraco 

Muito 

fraco 
Ausente 

Acolhimento           

Alegria           

Amor            

Ansiedade           

Comunhão com 

Deus 
          

Curiosidade            

Decepção           

Desconfiança           

Esperança           

Estresse           

Felicidade           

Gratidão por Deus           

Insegurança           

Irritação           

Nervosismo           

Paz           

Raiva           

Realização           

Satisfação           

Segurança           

Tristezas           

 

 

2. Como você classifica o ambiente familiar em que vive? 

(  ) harmonioso    (  ) aconchegante (  ) feliz   (  ) alegre   

(  ) estressante  (  ) hostil  ( ) triste   (  ) tenso  (  )  competitivo 

(  ) indiferente   (  ) frio   (  ) acolhedor  (  ) conflituoso 
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3. Você costuma ter a Arte Ikebana em seu ambiente familiar? 

(  ) sim      (  ) não 

 

4. Em caso afirmativo, você percebeu alguma mudança no ambiente familiar desde a 

presença  de Ikebana no lar? 

 (  ) Sim ( ) Não.   

 

5.Em caso afirmativo, essa mudança foi para: 

( ) melhor ( ) muito melhor ( ) pior ( ) muito pior  ( ) indiferente 

 

6.Quais as mudanças você pode perceber? 

Descreva:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________  

 

7. Você costuma ter a Arte Ikebana em seu ambiente de trabalho? 

(  ) sim       (  ) não 

 

8. Em caso afirmativo, você percebeu alguma mudança no ambiente de trabalho com a 

presença de Ikebana? 

(  ) Sim ( ) Não.   

 

9.Em caso afirmativo, essa mudança foi para: 

( ) melhor ( ) muito melhor ( ) pior ( ) muito pior  ( ) indiferente 
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10.Quais as mudanças você pode perceber? 

Descreva:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

11.Voce já foi presenteado com a Arte Ikebana SANGUETSU? 

(  ) sim    (  ) não  

 

12. Em caso afirmativo quais sentimentos você pode perceber ao recebê-la? 

acolhimento      (  ) completude         (  ) 

agitação               (  ) curiosidade        (  ) 

amor                (  ) decepção  (  ) 

ansiedade   (  ) emoção             (  ) 

desconfiança (  ) euforia             (  ) 

estresse (  ) felicidade          (  ) 

indiferença (  ) gratidão             (  ) 

irritação (  ) outros (  ) 

realização (  ) raiva (  ) 

tristeza    (  ) realização (  ) 

vaidade (  ) satisfação          (  ) 

  

OUTROS 

Descreva:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

13. Entre os sentimentos que percebe ao praticar a Arte Ikebana, avalie o grau de 

intensidade. 

   Sentimentos 
Muito 

intenso 
Intenso Fraco 

Muito 

Fraco 
Ausente 

Acolhimento           

Alegria           

Amor            

Ansiedade           

Comunhão com 

Deus 
          

Curiosidade            

Decepção           

Desconfiança           

Esperança           

Estresse           

Felicidade           

Gratidão por Deus           

Insegurança           

Irritação           

Nervosismo           

Paz           

Raiva           

Realização           

Satisfação           
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Segurança           

Tristeza           

 

          

  

PARA USO DOS PESQUISADORES: 

VALORES ATRIBUDOS ÁS RESPOSTAS: 

Frequência SEMPRE 
QUASE 

SEPRE 

AS 

VEZES 

QUASE 

NUNCA 
NUNCA 

Valores 4 3 2 1 0 

 

 

INTENSIDADE 

MUITO 

INTENSO 
INTENSO FRACO 

MUITO 

FRACO 
AUSENTE 

  4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


